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Herhaaldelijk is mij — ook van „hooger-hand" —
gevraagd om een afzonderlijke uitgave van de Par1elementsfilmen, die ik sinds enkele jaren in het weekblad
De Vrijheid vertoon.
Onder hen, die daarom vroegen, waren ook verschillenden van m'n „slachtoffers" ,-- ministers en afgevaardigden. Maar aan uitgeven is tegenwoordig risico
verbonden. Daarom te meer durf ik den ondernemingsgeest der firma JOS. VAN BIENE, te Scheveningen,
prijzen, die dit . boek de wereld inzendt.
Natuurlijk moest het een bloemlezing worden. Het
aantal vertoonde filmen loopt naar de 150. Ik heb er
35 uitgekozen. Van het succes van dit boek zal afhangen, of een tweede bundel later volgen zal. Voor
den uitgever hoop ik, dat hij van den bundel evenveel
plezier moge beleven, als ik van de losse schetsen.
De schetsen over mr. Troelstra en minister De Visser
zijn resp. ontleend aan Het Leven en aan Eigen Haard,
de overige zijn uit De Vrijheid.
D. HANS.
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I.
KONINGIN WILHELMINA.
De Koningin op de Film. De Koningin, die immers telken jare in
het parlementaire leven op belangrijke momenten haar taak vervult.
Die, in de prachtige Ridderzaal, op den derden Dinsdag van
September de Troonrede uitspreekt.
Die alle ontwerpen van het Parlement door haar bekrachtiging
tot wet maakt.
Die binnenkort gedurende een kwart-eeuw met onverflauwde
toewijding en door niets aangetaste onpartijdigheid haar constitutioneele taak zal hebben vervuld.
Die vele ministeries, zéér vele ministers en heele geslachten van
afgevaardigden heeft zien komen en gaan.
De Koningin.
Waarlijk, het wordt tijd over háár figuur, die de sluitsteen is van
het monarchaal-parlementaire stelsel, iets te zeggen. Er is geen
beter moment voor, dan dit oogenblik -- aan den voor-avond van
het feest. 1)
Ik heb in m'n journalistieke loopbaan, die mij in de gelegenheid
heeft gesteld het openbare optreden der Koningin vaak te aanschouwen, groote sympathie opgevat voor haar persoon en bewondering voor de - wijze waarop, den stijl waarin zij haar taak
vervult. Ik wil daaraan uiting geven. Ik weet wel, dat er menschen
zijn, die elk woord van lof, aan een monarch toegezwaaid, beschouwen als vorsten-vleierij, maar aan dit oordeel stel ik mij nu
gaarne bloot. Carlyle heeft in zijn „Helden en Helden-vereering"
dit uitermate karakteristieke woord gesproken: „Toon onzen critici
een groot man, bijv. Luther, dan beginnen zij met wat zij noemen
hem te verklaren, niet hem te vereeren, maar de maat van hem te
nemen en te bewijzen, dat hij niets is dan een klein man".
Inderdaad. En zoo gaat het ook met vorsten. Vele menschen nemen
hun de maat, om allerlei fouten te ontdekken. Dat „mag". Maar
1)

Deze schets werd geschreven in Augustus 1923.
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wie een vorst niet ziet als een God, doch als een mensch, en hem
om menschelijke deugden prijst, wordt Byzantijn gescholden.
ik stel er mij gaarne aan bloot. Omdat ik vurig overtuigd ben,
dat onze ferme, geestkrachtige vorstin, die op zoo voortreffelijke
wijze haar constitutioneele en representatieve plichten vervult, de
genegenheid van ons volk verdient.
Van een leeftijd af, die in ieder vrouwenleven de allerschoonste
is — de jaren van het onbezorgde, glansvolle, dartele meisjesbestaan, dat toekomsten opent van vreugde en hemelen van licht —
heeft onze Koningin den druk der regeeringszorgen gevoeld en de
vele plichten van haar hooge ambt moeten vervullen. Dit was een
offer, dat zij door haar geboorte brengen moest: het offer der
gouden vrijheid
Af en toe mogen wij daar waarlijk wel eens aan denken.
Hoe heeft de Koningin haar parlementair-constitutioneele taak
vervuld? en wat is de beteekenis van haar persoon geweest? Ik
geef daartoe het woord aan een buitenlander, aan den veelbegaafden
en fijn-besnaarden hoogleeraar Henry van Dycke, die Amerikaansch
gezant bij ons Hof is geweest. In zijn democratisch vaderland
teruggekeerd, schreef hij een boek (,,Fighting for peace"), waarin
hij zich over Koningin Wilhelmina als volgt uitliet:
„De indruk, dien ik van dit eerste onderhoud met haar behield,
en die bij een volgend nog werd versterkt, is, dat Koningin
Wilhelmina een vrouw is, die uitnemend is berekend voor haar
taak. Haar natuurlijke beschroomdheid van temperament wordt
soms verkeerdelijk als hooghartige terughouding uitgelegd. Maar
dat is niet juist. Zij is, in werkelijkheid oprecht en rechtuit, toegewijd aan haar plicht en zeer scherpzinnig in de vervulling daarvan: een van de bekwaamste en verstandigste gekroonde hoofden
van Europa, en in alle opzichten een goede regeerster van het
zeer democratische Nederland".
Mij dunkt, met dit oordeel van den Amerikaanschen geleerde en
diplomaat, zoo volkomen tot oordeelen bevoegd, kan onze Vorstin
en kan ons volk tevreden zijn.
Mag ik mij ook nog op een landgenoot beroepen? Dan kies ik
Treub. Een man van bijzondere onafhankelijkheid, van scherpcritischen zin, die jarenlang in zeer moeilijke omstandigheden met
het Hoofd van Staat in aanraking is geweest. Men leze hoe hij
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in zijn bekend boek „Oorlogstijd" over de Koningin oordeelt en
over de wijze waarop zij haar taak vervulde. Hij heeft, uit bewondering, zijn boek opgedragen „aan onze begaafde Landvorstin".
Méér heb ik niet noodig. Ik zou nog anderen kunnen citeeren.
De meening van deze beide mannen is voldoende om te kenschetsen,
hoe de Koningin haar constitutioneelen arbeid heeft verricht. Men
neme er kennis van, hoe Struycken in „Ons Koningschap" — (een
college, gegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses
Juliana, een korte, maar prachtige en klare studie) -- de taak van
den modernen monarch in een democratisch land heeft geschetst,
en men zal tot de erkenning moeten komen, dat onze Koningin
daaraan ten volle heeft beantwoord.
... En dit is de eerlijke erkenning, die ons volk hij haar naderend
feest zal moeten afleggen.
Met haar volk heeft de Koningin harerzijds steeds medegeleefd.
Op belangrijke oogenblikken, bij voorname gebeurtenissen ontbrak
zij zelden of nooit. De eenige aanmerking die wellicht gemaakt zou
kunnen worden is deze, dat het gééstelijk leven en dat de geestelijke
leiders van ons volk -- (kunst, wetenschap, tooneel) -- in de omgeving der Koningin niet altijd de erkenning hebben gevonden
waarop zij aanspraak maakten, doch in latere jaren is ook daarin
veel verbetering gekomen. En in het algemeen is onze vorstin er
in geslaagd, zich een plaats te veroveren in het centrum van ons
volk en van ons volksleven.
De genegenheid voor de Koningin, die in zoo breeden kring
bestaat, is dan ook zuiver en echt.
En zij is gelouterd door het leed, dat der Koningin niet bespaard
is gebleven. Er is in de verhouding van ons volk tot „het prinsesje",
dochter van den grijzen koning, iets subtiels, iets poëtisch, iets
roerend-aanhankelijks geweest. En uit die wondere jeugd-genegenheid heeft zich de stille en sterke, vast-besloten sympathie ontwikkeld,
die het latere geslacht voor de Koningin is gaan koesteren, en die
versterkt werd toen de jonge vrouw, vroeg vaderloos, nog dichter
en inniger met het leed des levens in aanraking kwam. Toen zij, in
haar zware ziekte, tot den rand des doods genaderd was. En toen
zij, jarenlang, in sterk-gedragen smart-van-geduld, bleef wachten
op de vervulling van haar liefsten droom, den vromen wensch van
ieder, die waarlijk vrouw is.
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Totdat, eindelijk, de wolken braken, en het Licht zweefde om het
Paleis.
Dit alles heeft in de verhouding van ons volk tot zijn vorstin
iets echt-menschelijks gelegd, iets dat van ziel tot ziel gaat.
Ook haar representatieve taak heeft de Koningin op waardige
wijze vervuld.
Aan uiterlijke praal heeft zij nooit gedaan. Zij leeft sober en
eenvoudig. Maar nimmer heeft de eenvoud van haar levenswijze
afbreuk gedaan aan de representatieve beteekenis, die van haar
uitging. Soberheid en waardigheid heeft zij weten te vereenigen.
Waar zij zich in het buitenland vertoonde, men kwam altijd onder
den indruk van haar figuur. Wie haar van nabij heeft mogen aanschouwen bij de jongste bezoeken van den Zweedschen en den
Noorschen koning, zal niet kunnen ontkennen, dat er veel charme
van haar uitging, en dat zij, fraai-gekleed, een innemende verschijning was, waardig, vorstelijk, bovenal: vrouwelijk.
Bijna twintig maal heb ik de Koningin zien verschijnen in de
Ridderzaal, om er de Vereenigde Vergadering te openen en de
Troonrede uit te spreken. En steeds weer ben ik onder de bekoring
gekomen van haar optreden en haar stem ......
Haar stem. En nu moet mij een jeugd-herinnering van het hart.
Eerlijk-opgebiecht. Over een stille, maar diepe ontroering uit het
begin van mijn journalistieke loopbaan.
Het was in 1904. Het Marine-instituut in Den Helder vierde
zijn gouden feest. De Koningin ging er heen. Ik moest voor m'n
krant verslag geven. En nooit heb ik het moment vergeten, toen
zij op het exercitie-veld de adelborsten toesprak. Het was voor mij
een oogenblik van poëtische bekoring: de drie-en-twintig-jarige
vorstin, jonge vrouw in den vollen bloei van haar jeugd, de hand geklemd om den stok van het adelborsten-vaandel, en àllen toesprekend
met een stem, sterk en welluidend, die als een melodieuze klank
over het groote veld ging.
Zóó sterk leeft in mij de heugenis aan dat moment, dat, nu ik
deze simpele herinnering schrijf, ik éven, éven in m'n klapper,
m'n verslag -- trouw bewaard ! -- moet naslaan, om nog eens dat
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alles te beleven. Daar vind ik ook haar toespraak, met dien slotzin:
„Onze groot vlootvoogden namen Gods woord tot richtsnoer van
hun leven en beschouwden vroomheid als de eerste deugd. Toekomstige zeeofficieren, volgt dat voorbeeld na!" Van dat éérste,
sterk-beleefde moment af, heeft de Koningin steeds op mij denzelfden
indruk gemaakt, èn als vorstin èn als vrouw.
Vele malen heb ik haar openbaar optreden meegemaakt, en bij
zeer verschillende gelegenheden. Een krachtige herinnering bewaar
ik aan den doop van Prinses Juliana, in de Willemskerk, toen zij
haar kind overnam uit de armen van de grootmeesteres, om het de
wijding te doen ondergaan. Ook -- (het is merkwaardig hoe
sommige gebeurtenissen eigenlijk zonder bepaalde reden een sterken
indruk nalaten) — ook het moment van de opening van het Vredespaleis heugt mij bijzonder, toen de grijze Amerikaan Andrew
Carnegie, de schenker van het Huis, zoon van de groote democratische republiek, naar voren kwam en een buiging maakte voor de
vorstin van het kleine land, dat het centrum was der vredesbeweging.
Voorts heb • ik haar naast veel vorsten zien zitten, wanneer die op
bezoek waren, en ik heb vaak het moment bijgewoond, dat ze haar
hooge gasten begeleidde. De meest-typische heugenis in dit opzicht
is voor mij die aan Fallières: de oude, grijze, stoere en knoestige
president der Fransche Republiek, met onze bloeiende, jonge vorstin
naast zich, maakte op mij den indruk van een braven grootvader,
die met een lieftallige kleindochter uit was.
Vórsten? Dan zie ik haar — het is vele jaren geleden — weer
staan op het balcon van het Dam-Paleis, en naast haar Keizer
Wilhelm, die als een standbeeld stond onder het spelen der volksliederen en die eenige uren later de befaamde woorden spreken zou:
„In dem ich mein Leben daf ur einsetze, dass unsre Lander in Frieden
sich entwickelen kónnen"
Ook minder-officieele, minder-vormelijke oogenblikken komen mij
voor den geest. Zooals, een paar jaar hèr, die zangavond onder
leiding van Arnold Spoel, in het gebouw te 's-Gravenhage, waar
de Koningin en de Prinses verschenen waren. Toen liet Spoel, op
zeker oogenblik, het bekende zanggrapje doen: de eene helft van de
zaal moest zingen „.O schitterende kleuren", de andere helft „In
naam van Oranje". Nu, de Koningin zong dapper mee, vroolijk
en onvervaard, maar het Prinsesje moest de vingers in de ooren
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stoppen, . anders raakte ze in de war. Even later kwam Juliaantje
met haar eigen zangclubje van vijf of zes kameraadjes op het
podium, om een liedje te zingen. Of er geluisterd werd!
En dan — dit eene nog — het oogenblik waarop ik, in een
audiëntie, zèlf tegenover de Koningin mocht staan. Toen ondervond
ik sterk de waarheid van wat Henry van Dycke, de oud-gezant, over
haar „beschroomdheid" had gezegd, want hij alle waardigheid,
die ook toen weer van haar uitging, trof mij bijzonder-sterk het
schuchtere, dat haar af en toe kenmerkte. Het verraste mij echter
evenzeer, dat zij mij, over de vereeniging die ik vertegenwoordigde,
zeer concrete vragen stelde, die inderdaad actueele kwesties raakten.
Doch dit alles zijn tenslotte buiten-parlementaire herinneringen.
De parlementaire heugenis aan haar figuur ligt in de vele malen,
dat ik haar de Staten-Generaal zag openen.
Wie deze gebeurtenissen vaak heeft meegemaakt, raakt er min of
meer aan gewoon. Zoo gaat het „met alles". En die weet ook
precies, op de minuut en op de seconde af, wat er gebeuren zal. Want
de gebeurtenis is een cliché, een gramaphoonplaat. Doch het eeniglevende en tenslotte het eenig-bekorende is altijd weer het optreden
van de Koningin. Omdat haar figuur, on-opgesmukt, sober en toch
waardig, immer weer imponeerde. Ook door het milieu. Want de
Ridderzaal verleende toch steeds een zeer bijzonder aspect aan de
plechtigheid, en vooral op schoone herstdagen, als het zonlicht
buiten een stille gedemptheid-van-glans binnen bracht, door de
wondermooie glasruiten, kon het werkelijk prachtig zijn in de
historische zaal, waar de Dochter uit het wereld-vermaarde geslacht
der Nassau's de handeling verrichtte, door ons democratisch
regeerings-stelsel vereischt.
En op straat was het glanspunt van den dag en van den stoet
dan : de Koningin in de gouden koets.
Dit moment heeft toch altijd weer op de volksverbeelding gewerkt.
En zal het blijven doen.
Want dat ons volk monarchaal geregeerd wenscht te worden
zoolang er een Oranje is, heeft de dag van 18 November 1918
overvloedig bewezen. Als in cijfers van vuur verkondigt deze datum
den wil en den wensch van ons volk.
„Sinds mijn vroegste jeugd hebt gij mij omgeven met uw liefde".
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Dit woord, door de Koningin bij haar troonsbestijging gesproken,
kan zij bij haar zilveren feest onverzwakt herhalen. Oranje leefde
altijd in het hart van het volk. Professor Brugmans heeft er nog
onlangs in een lezenswaardige beschouwing op gewezen, hoe er
echter in de laatste periode der regeering van Willem III eenige
afstand was ontstaan tusschen volk en kroon. Dit is veranderd.
Brugmans schrijft: 1)
„Wat haar vader eigenlijk nooit geheel is gelukt, dat heeft de
Koningin van den aanvang af met zeldzaam beleid weten te volbrengen; zij heeft, zonder haar eigen meening en haar eigen overtuiging een oogenblik prijs te geven of te verzwijgen, steeds
geregeerd, zooals de staatkundige toestand dat medebracht en
eischte. De souverein heeft daardoor aan de staatkundige verhoudingen een stabiliteit gegeven, die deze anders bij onze steeds
wisselende partij-groepeeringen stellig niet zouden hebben gehad.
Naar het groote voorbeeld van Koningin Victoria, heeft onze vorstin
zich onthouden van directen invloed op de richting der regeeringspolitiek. Dat er nog niet veel meer onverschilligheid voor de
publieke zaak bestaat als wij reeds nu waarnemen en betreuren, is
stellig voor een niet gering deel aan de Koningin te danken. Het
woord van Hare Majesteit in eenig publiek belang blijft zelden
onverhoord. Overal waar de Nederlandsche stam zich krachtig
rekent, kan hij zeker zijn van de waardeering der Koningin. Daardoor heeft de Koningin een grooten invloed weten te verwerven ver
buiten onze grenzen. Stellig ontleende Nederland zijn betrekkelijke
onkwetsbaarheid gedurende den oorlog aan het zeer gegronde
prestige, dat onze soevereine in het buitenland geniet. Ook daardoor
is in Nederland het gezag van den koninklijken naam steeds gerezen.
Toen Willem III in 1890 stierf, was zoo goed als alle contact
tusschen vorst en volk verloren gegaan. Maar juist op dit punt is
de kentering juist op tijd gekomen. Na 1890 heeft de koninklijke
waardigheid haar beteekenis ten volle herwonnen, niet alleen in
ons staatsleven, maar allicht nog meer in ons volksleven".
Moge Koningin Wilhelmina, de waardige en geestkrachtige
vorstin, de nobele vrouw, nog lang regeeren over dit Lage Land.
1)

Gedenkboek Holkema en Warendorf, bi. 17 e,v.
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THORBECKE.
„Hoe onvolkomen wij ook een groot man aanzien, het kan niet
anders, of we winnen iets door hem. Hij is de levende fontein des
lichts, waarbij het goed en aangenaam is te zijn. In ieder tijdperk
der wereldgeschiedenis zullen we zien, dat de Groote Man de
onontbeerlijke redder van zijn tijd is geweest, de bliksemstraal,
zonder welken de brandstof nooit zou zijn ontbrand. De wereldgeschiedenis is de levensbeschrijving van Groote Mannen".
Het is een woord van Carlyle. En wat hij hier zegt van de
wereldgeschiedenis, geldt ook van de geschiedenis van ieder volk
afzonderlijk.
Boven de vlakke velden der Hollandsche staatkunde is Thorbecke
als zoo'n bliksemstraal.
Onze Groote Man.
Ja. . . . de onze.
Nu de verkiezingen naderen, de verkiezingen die de volkskamer
weer moeten samenstellen, nu is het als een plicht van piëteit voor
ons, vrijzinnigen, dat wij ons voornemen den strijd in te gaan i n
den naam van Thorbecke. In den naam van onzen
Grooten Man.
Onze n? Ja, en neen. Ja, want hij was vrijzinnig, hij was
liberaal. Neen, want hij was niet staatsman eener partij, maar
staatsman van Holland.
Niet zonder trots mogen wij ook weer bij dèze stembus, —
wij, die ons gedragen weten door Thorbecke's liberale beginsel,
— vragen: wie, wie heeft h è m geëvenaard ? Waar is na hem in
onze staatkunde de man geweest, die tot zijn schouderen reikt?
wiens werk zóó-zeer nationaal werk was? die zóó richting gaf
en leiding? Andere partijen hebben haar groote leiders gehad.
Groen, Kuyper, Schaepman, Lohman. Wij hadden Kappeyne en
Borgesius. Waar is de Thorbecke onder hen? Zeker, er zijn er
onder, die hem voorbij streefden in populariteit, in bekendheid bij
de menigte. Thorbecke populair? Ai my! „Men is niet licht populair,
indien men niet met z'n volk de fouten gemeen heeft", zei hij zelf.

00
00

Mr. J. R. Thorbecke

.,.
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Wat gaf hij om dat klatergoud? Er zijn er óók onder, die véél
meer dan hij opstegen in een breede vlucht van stralende welsprekenheid, in het gouden zonnelicht der verheven beeldspraak
en der dichterlijke taal. Wat is er van over?
„Staatsman is niet" — aldus onze Groote Man —
„staatsman is niet, die redevoeringen houdt, maar
die proeven van staatsbeleid gaf,"
Met dit enkele woord heeft Thorbecke zèlf zijn beteekenis als
staatsman ten voeten uit geteekend. Er hoeft niets meer bij. Het is
ook voor onze dagen nog altijd waar. Het verklaart b.v., waarom
Cort van der Linden een staatsman is. Ook Thorbecke was er één.
Zijn „proeven van staatsbeleid" staan nag voor ons, hebben stormen
getrotseerd. Zijn organieke wetten zijn de pijlers, waarop nog steeds
ons staats- en gemeenterecht rust. Nog, na zeventig jaren, zijn de
hoofdbeginselen en hoofdbepalingen er van onaangetast. Kleinigheden warden er, af en toe, aan en in veranderd, maar in weerwil
van de ontzaglijke wijzigingen die onze toestanden sinds Thorbecke's
tijd hebben ondergaan, van de evoluties en revoluties die over de
wereld zijn gekomen en die ons land beroerden: Thorbecke's werk,
Thorbecke's wetten, Thorbecke's proeven van staatsbeleid bleven
onaangetast. Staatsman van hèèl een volk. Staatsman voor alle
geslachten. Door allen erkend. Door niemand geëvenaard. De
bliksemstraal, die over de weilanden van onze vaderlandsche politiek
sloeg. De Groote Man, die de geschiedenis geschreven heeft van
een gansche periode. De Onsterfelijke.
En toch was Thorbecke weinig opportunist. Weinig soepel. Een
beginsel-man. Monumentaal in z'n principieele vasthoudendheid.
Hij sprak het mooie en edele woord : ,,Mijn macht bestaat enkel in
mijn overtuiging, in de redenen die daarvoor pleiten, in den indruk
dien die redenen kunnen maken, in de volharding bij hetgeen ik
voor waarheid en recht heb erkend". Mijn macht is mijn overtuiging. Dit is het wachtwoord van iemand, die aan het geestelijke,
aan het principieele, de voorkeur geeft boven alles. En die overtuigingsmacht gaf hem de allure van fiere zelfbewustheid, gelegen
in het beroemde woord : „Wacht op onze daden!", en in dat andere:
„Gij wilt mij drijven, mijne heeren? Ik heb drijfkracht genoeg in
mij-zelf". Hij mocht deze dingen zeggen. Hij heeft er naar gehandeld.
Zoo gaf hij tientallen jaren leiding aan het parlementaire en
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openbare leven. Sterk door z'n liberale beginsel. Hij was een
hartstochtelijk liefhebber van muziek — eenmaal werd een voorstel
van hem aangenomen, om de Kamer-vergadering zeer vroegtijdig te
beëindigen, teneinde de leden in de gelegenheid te stellen een
concert in Rotterdam bij te wonen -- en hij was een man van stille
vroomheid. Niet zoo één, die op de hoeken der straten staat met
bijbelteksten op de zoomen van zijn kleed. Maar iemand vol diep
gewortelden godsdienstzin, die de beteekenis van den godsdienst
ook voor het openbare leven ten volle erkende. Als wij dit voor
onze dagen doen, als wij voor de waarde van het religieuze leven uitkomen, in ons program, wandelen wij in zijn voetstappen, komen
wij weer nader tot zijn groote figuur. Hij had een bijzondere welsprekendheid, wars van elke populariteit. Zijn redevoeringen waren
vol breeden stijl, degelijk, van een oud-hollandsche statigheid, als
— zoo las ik ergens -- „als in koper gegraveerd". In het begin van
zijn loopbaan las hij veel. Later sprak hij ze uit het hoofd. Hij had
de gewoonte ze op zijn wandelingen in het Bosch, Al kuierend, te
ontwerpen en samen te stellen.
Thorbecke stierf in het harrenas. Op 5 Januari 1872. Dus ruim
een halve eeuw geleden. Hij was toen voor de derde maal ministerpresident, maar stond niet meer in z'n oude kracht. De dood van
zijn vrouw had hem vroeger al zéér aangegrepen. Bij zijn begrafenis
bleek ons volk te beseffen, dat er iemand heenging van een
beteekenis die door alle geslachten zou worden erkend, een nationale
figuur, een Groot Man, die op het rechte oogenblik was gekomen
om leiding te geven en onze wetgeving te beheerschen. In het jaargeld, aan zijn dochters uitgekeerd, bracht het hem mede dank voor
zijn zelf-verloochenende diensten.
.... En wat zullen wij doen? Zijn nageslacht? Zijn volgelingen?
Wij, die, al moge er veel veranderd zijn, al mogen de sociale en
economische beginselen voor velen onzer anderen inhoud hebben
gekregen dan zij in Thorbecke's tijd hadden, toch nog altijd worden
aangeraakt door denzelfden vleugelslag van het groote geestelijke
beginsel, dat hèm droeg? Want het geestelijke liberalisme is onsterfelijk en draagt een groot deel van ons volk, ook al zijn we in
het parlement numeriek achteruitgegaan!
Wij kunnen d i t doen. Wij kunnen staren op onzen Grooten
Voorganger, wiens gestalte vèrre uitreikt boven al wat na hem is
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gekomen, als een berg-top, hoog in het licht der zon, boven vlakke
velden, en wij kunnen staan en strijden in zijn naam.
Wij kunnen aan onze beginselen, en, als hij, aan de macht onzer
over t u i g i n g getrouw blijven, vooral in onze dagen, nu meer
dan ooit geofferd wordt aan den eere-dienst van het c ij f e r. Wij
kunnen hetzelfde doen als hij.
Zeker, wij zijn klein, en hij was groot. Maar hoort ge ook niet
in een kleine schelp, zoo maar achteloos gevonden op het strand,
het ruischen van de on-eindige zee? Zoo kan iets van Thorbecke's
geest wonen in óns.
En vol eerbiedige bewondering voor onzen Orooten Man, sterk
door het beginsel der geestelijke vrijheid en door de kracht van het
gemeenschapsgevoel die ook hem schraagden, voelen wij ons ook
nu nog: de partij van Thorbecke
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DE GROOTE SOUFFLEUR.
Cherchez la femme. Dit woord, dat Alexander Dumas, de vader,
door één zijner tooneelfiguren liet gebruiken, en dat sinds, van
vleugeltjes voorzien, door de wereld fladdert, geeft inderdaad vaak
de sleutel tot de oplossing in moeilijke problemen.
Maar . op spannende momenten in het parlementaire leven zoeken
we Suze Groeneweg nóch Johanna Westerman. Dan is het wachtwoord: cherchez ...... Nolens.
En spoedig vindt ge hem. Hoe dikwijls heb ik die oogenblikken,
vooral in de laatste jaren, reeds meegemaakt. Het spant. De politiek
borrelt bp. Er is een heftige strijd aan den gang. De Regeering zit
in een moeilijke positie. De vijanden slaan er op in. Hoor, daar
kletteren de interrupties als hagelsteenen op een dak, fel en venijnig.
De stemming nadert. De Regeering moet over haar houding beslissen. En dan, als bij intuitie, dan wéét ik het, dan voèl ik het,
dan is monseigneur bezig zijn stille spel te spelen van den Grooten
Souffleur. In de drukte ziet men hem niet en men hoort hem nog
veel minder. Cherchez Nolens. En daar staat hij, bij de regeeringstafel. Onbemerkt haast. Hoe hij er bij gekomen is, weet men eigenlijk
niet. Zonder eenig opzien, zonder in het oog te vallen, is hij er heen
geschoven, onschuldig als een lammetje. Maar hij weet wat hij wil
en wat hij doet. Houdt hem in de gaten en ge ziet hoe hij den
premier een advies geeft. Een paar woordjes soms. Maar genoeg.
En als het te veel opzien zou baren om het den premier te doen,
wel, dan blijft hij aan het eind van de regeeringstafel staan en zegt
wat tegen een ander minister. Die brengt het dan wel over. Reken
maar van yes. En als de zending van mgr. is afgeloopen — hij
stond er zoo doodnuchter bij de regeeringstafel of hij het over het
weer had, of over den prijs van de capucijners, nieuwe oogst, ol
over een binnenbrandje — dan schuift hij weer even ongemerkt
naar z'n bankje.
Of er wordt in de Kamer gestreden over de regeling van werkzaamheden. Ook dan kan het hoog en warm loopen. Ook dan:
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cherchez Nolens. Men ziet hem bijna niet, maar hij staat bij den
president. Eén woordje. Twee woordjes. Drie woordjes. Dan schuift
hij weer zachtjes door de kijvende menigte en even later zit hij op
de achterste rij rechts, in z'n bankje. Stel dat men hem op den man
af zou vragen wat hij bij den president gedaan heeft. Ik? Gedaan?
Bij den voorzitter? 0, nièts. Hij vindt het mooi weer en ik ook.
Vaak gaat het initiatief tot dit stille spel uit van de regeering
zelf. Dan geeft mgr. Nolens audiëntie in zijn verre bankje. En dan
ziet men een minister naar hem toe gaan. Dan bemerkt men ook
duidelijk het verschil. Dat ziet men altijd. Men volgt dan den
minister, als hij naar Nolens kuiert. Maar als mgr. naar de
regeeringstafel gaat, ziet men het nooit. Hij is er ineens en hij hee ft
er al een poosje gestaan vóór men hem bemerkt. Onlangs, op een
oogenblik van hoog-spanning in het parlement, stond minister
Heemskerk op, wandelde naar Mgr. Nolens en zette zich naast hem
in het bankje. Nu — dacht ik — daar z i t voor zeven stuivers.
Wonderlijk, hoe weinig de heer Nolens tegenwoordig spreekt in
de Kamer. Maar zijn invloed op de zaken des lands is er des te
grooter om.
Ongetwijfeld: een staatsman van een kaliber als ons land er
heel weinig heeft. Hij had minister-president kunnen zijn. Wilde
niet. Dit op zich zelf bewees zijn diplomatiek en politiek flair. Een
priester aan het hoofd der Nederlandsche Regeering? Wat een
gekwaak zou dàt geworden zijn in den eenden-vijver van onze
vaderlandsche politiek. En vooral de anti-revolutionaire en christelijkhistorische eendjes zouden een leven als een oordeel hebben gemaakt. Wist de heer Nolens wel. Daarom: even de zaakjes opknappen, dan zèlf bedanken (bedanken!) als formateur, dan een
ander. En ik, de Groote Souffleur, in het hokje vóór het regeeringstooneel. 0 zoo!
Plicht van een souffleur is om nooit te ontbreken. Want wat moet
er anders van de rollen komen, die de acteurs zoo vaak niet, of
slecht, kennen? En de heer Nolens ontbreekt dan ook zoo goed als
nooit. Hij is altijd thuis. In dat verre bankje. Waar hij schijnbaar
afwezig zit, maar waar hem nooit iets ontgaat.
Monseigneur is een parlementair diplomaat van de eerste orde.
Hen geeft leiding, zonder zich op den voorgrond te stellen. Zonder
dat men het bespeurt. Hij weet precies hoever hij in zijn eigen
2
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fractie de jongeren kan laten gaan. Als het geen kwaad kan, mogen
ze afwijkend stemmen. Mogen ze naar hartelust kopje-buitelen in
het grasveld der politiek en stoute dingen doen, en praten als groote
menschen, en — met permissie — een beetje opscheppen. Maar als
het spant en als het om groote dingen gaat, zoodat er een bui dreigt,
dan haalt hij ze binnen, zet ze in een rij, en laat ze hun les opzeggen. Vrijheid als het geen kwaad kan. Discipline als hij hef
noodig acht.
Ook in de buitenlandsche politiek is hij een figuur die invloed
oefent. Stille invloed. Bij de opening der Staten-Generaal, een paar
weken geleden, werd hij in de gezanten-bank als een lid der familie
begroet. Bonjour, amice! Een handje aan Amerika. Een handje aan
Engeland. Een handje .aan Roemenië. De rest een wuifje. Nolens
komt overal en Nolens oefent overal invloed.
En toch : ondanks zijn binnen-kamer-evoluties in de hooge politiek
een man met voorliefde voor concreet werk. Die zijn souffleurs-rol
een poosje in den steek liet, om in Washington en Genua te gaan
arbeiden aan de codificatie der arbeidswetgeving. Die hoogleeraar
is in deze wetgeving, en voorzitter van den Mijnraad, en vice-voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid. En al dit werk doet hij
even eenvoudig en stil, zonder het minste gerucht. Maar secuur.
Maar als een leider. Maar als één die doorzet.
Een spreker? Neen, dat niet, Volstrekt geen redenaar, en ook niet
iemand, die er de allure van aanneemt. Geen decoratie-kunstenaar
op oratorisch gebied. Geen groothandelaar in geestdrift en verontwaardiging. Wèl iemand, die, als het moet, spreekt, maar, als het
óók moet, zich al sprekend prachtig op de vlakte kan houden. Naar
het beroemde woord, dat de taal er voor de diplomaten is om de
gedachten te verbergen. Dan vraagt men zich af: wat zegt de heer
Nolens eigenlijk? Het kan vriezen, het kan dooien. Laatst, tijdens de
kabinetscrisis, had ik den heer Nolens schriftelijk gevraagd mij zijn
oordeel te zeggen over een belangrijke en actueel punt dat zich
voor-deed, en dat door den heer Schaper aan de orde was gesteld.
Ik spitste mij op het antwoord van monseigneur, want dat zou
in ieder geval ook al was het nog zoo negatief, en juist misschien
omdat het dan negatief was — van beteekenis zijn.
Ik kreeg — géén antwoord.
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Maar kort daarna, in de Kamer, wenkte hij naar de perstribune,
of ik even komen wou.
-- „U zult wel denken: het was niet aardig om u niet te antwoorden. Dat moet u me niet kwalijk nemen. ik mocht m'n oordeel
over die zaak niet zeggen. En als ik u geschreven had dat ik
u niet antwoorden kon, dan was dat eigenlijk toch ook weer wèl
een antwoord geweest."
Hij lachte.
Ik lachte.
Dat was nu precies Nolens, dacht ik. De typische Nolens, die
zich nooit blootgeeft, ook niet in het negatieve.
Binnenkort: Grondwetsherziening. Een belangrijk stuk voor den
Grooten Souffleur. En ik zie de oogenblikken al, dat er spanning
heerscht, en agitatie, dat de Kamer in beroering is, en dan, eensklaps,
denk is: cherchez Nolens.
Kijk, daar staat hij. Bij de regeeringstafel. Toevallig. Hij moest
er nèt langs. Heuschr En dan onderwijl even een praatje: koetjes,
kalfjes. Zou onbeleefd zijn om niets te zeggen tegen een zoo voornaam man als den minister-president ......
Over een paar weken herdenkt mgr. prof. mr. dr. (oef !) Nolens
zijn vijf-en-twintigjarige loopbaan (als afgevaardigde). Loopbaan
van een knap, begaafd, scherpzinnig man, iemand met een voor
ons land zeer bijzonderen en breeden invloed. een kalme, evenwichtige natuur, nuchter, àl te koel haast, juist omdat ze zoo

beheerscht is.
En dit filmpje bedoel ik als een bloem, die ik neerleg op het
vermaarde, vèrre bankje, heelemaal achter-rechts, waar hij altijd zit
of hij er volstrekt niet bijhoort en of het hem ganschelijk niet
interesseert.
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IV.

CORT VAN DER LINDEN.
Spreekt niet tot den man aan het roer! — Zoo
heeft Minister Cort van der Linden --- een tram- en stoomboot-citaat
gebruikend -- op een der meest bewogen oogenblikken van ons
volksbestaan geroepen tot het parlement.
De man aan het roer. Dat is hij geweest, de bejaarde staatsman.
Méér dan eenig ander premier voor hem. Nooit was de zee, waarop
ons schip van staat voer, zóó onstuimig geweest, als toen hij het
roer in handen had. Nimmer had het zóó in de branding gezeten.
Een onverschrokken en ervaren zeeman werd vereischt, om het in
behouden haven te brengen. Dat was Cort van der Linden. Aan zijn
figuur werd ik weer levendig herinnerd, toen ik onlangs de verslagen
las van de aanbieding van het schilderij, dat zijn ministerie uitbeeldt ......
Hoe vaak heb ik de stille stem gehoord, die het parlement onder
een soms wondere bekoring wist te brengen. De mooie, rustige
stem -- als een koele, trotsche zwaan op een helderen vijver —, het
klankvolle geluid -- als een sober-melodieuze muziek. Cort van der
Linden is naar mijn vaste overtuiging een staatsman-figuur geweest,
zooals ons vaderland er weinige heeft gekend. Hij was sterkprincipieel, en toch opportunist. Hij was een wijsgeer, die vaak het
philosofische deel van het liberalisme sterk naar voren bracht, en toch
een man de practijk. Hij was een modem bewindvoerder, die de
stem des tijds verstond, en toch een geboren regent van oudhollandsche allure. Een denkend hoofd, een koel verstand, een
vaste hand. Een stuurman.
Vader des Vaderlands, heeft men hem wel ironisch genoemd.
Inderdaad: zooals hij daar achter de regeeringstafel stond, 't besneeuwde hoofd, de grijze baard, rustig, roerloos haast, en dan
sprak met de stille stem, die ons Allen wist te vangen. (Grootvader
vertelt sprookjes!) zóó had hij inderdaad iets patriarchaals, en zijn
meesterschap en zijn leiderschap werden schier door ieder grif
erkend. Hij bewoog zich altijd langs de groote lijn. Details ver-
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smaadde hij gewoonlijk. Hij bezag de dingen ruim en vrij en eerlijk.
In groote stilte werd er altijd naar hem geluisterd. En nog eens:
dan had hij iets van een politieken aartsvader. Vooral in de Eerste
Kamer, waar het altijd blad-stil is, en het auditorium letterlijk aan
zijn voeten gedoken zat. His masters voice! Op zoo'n middag —
de Hofvijver in stille schoonheid achter de zaal — was de stem vaak
die van een toovenaar: zij klonk rustig, koel haast, maar steeds
brandde de gloed van een overtuiging er door heen, als een schoone
vlam in een albasten vaas.
De man aan het roer. Hij was het, volop. Den heelen wereldoorlog hee ft hij het groote beginsel van een volstrekte, ongerepte
neutraliteit met dapperheid hoog gehouden. Hoe eenvoudig, maar
hoe indrukwekkend tevens klonk al dadelijk op dien historischen
3den Augustus van 1914 zijn verklaring: „Wij zijn gereed en besloten onze onzijdigheid en, moet het, ons volksbestaan te handhaven
met al onze krachten. Ons voegend naar Gods wil, wachten wij
vastberaden en koelbloedig af wat de toekomst brengt." Zijn beleid,
dus dat van zijn kabinet, werd beheerscht door het beginsel eener
volstrekte neutraliteit. Hij sprak op 26 Januari 1915 van „een
hoogere neutraliteit" en hij verstond daaronder „de vaste wil om
ons zelf te zijn; de vaste wil, om die hoogere goederen van vrijheid
en van verdraagzaamheid, die ons volk in een historie vol van
strijden en lijden tot zijn eigen goed heeft gemaakt, te handhaven
en te behoeden tegenover iedereen". En wéér later, in 1917, heeft hil
ook nog gewezen op het groote, ideëele rechtsbeginsel van deze
neutraliteit, omdat zij poogde „de kern van het internationale recht
te redden, door de belligerenten, die de rechten of belangen van ons
volk schaden, te herinneren aan de regels, die de beste en meest
verantwoordelijke rechtkenners ter wereld hebben gecodificeerd".
Aan deze neutraliteitspolitiek, die dus niet alleen negatief, maar
ook in dubbelen zin (n.l. èn met betrekking tot het internationale
recht, èn ten aanzien van ons eigen volksbelang) positief was, heeft
het kabinet-Cort van der Linden zich met groote trouw, „koelbloedig
en vastberaden", gehouden. En juist door deze houding kon, in een
verschrikkelijken tijd, ons land een groote taak vervullen : het heeft
iets van het heilige recht van alle volkeren gered uit de woeste
oorlogs-dolheid, als een parel uit een mestvaalt. De stille stem van
Cort van der Linden sprak niet alleen tot ons volk — zij had iets
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te zeggen tot àlle volkeren : het was de stem van het internationale
geweten.
Er hebben nog andere mannen van beteekenis in zijn kabinet
zitting gehad. Treub, Loudon, Rambonnet. En reeds nu begint de
erkenning ook van Posthuma's verdiensten door te dringen. Zij allen
hebben een groote taak tijdens den oorlog te vervullen gehad.
Maar de domieerende figuur blijft toch : Cort van der Linden. De
man aan het roer. En het wijst waarlijk op een hoogere leiding ook
in het lot der volkeren, dat ons kleine land, gelegen tusschen de
buffers der oorlogs-staten, in dit dramatische moment een man aan
het hoofd had, die zoo volledig voor de ontzaglijk-moeilijke taak
berekend was, en zóó vertrouwd met de moeilijke beginselen der
internationale navigatie. In de ministerskamer van ons Lagerhuis
hangt nu het groote schilderij van zijn kabinet. De kop van Cort is
goed-geslaagd, en de premier maakt een handgebaar — het eenige,
dat hij inderdaad nu en dan tijdens zijn redevoeringen maakte.
De Kamer luisterde dan echter beter naar hem, dan op dit schilderij
zijn ambtgenooten doen. Tot alle volgende ministers zal het stellig
iets te zeggen hebben. Van regeer-talent, vastbeladenheid, trouw
en vaderlandsliefde.
En — ons volk?
Men weet het!
Vondels klassieke regels spreken van „'t wispelturigh volck", dat
„genooten dienst vergeet", maar zóó slecht is ons kaas- en haringvolkje toch niet, dat het vergeten zal wat de staatsman Cort van der
Linden voor ons land gedaan heeft in dagen, dat de vlammen van
den wereldbrand kronkelden langs den gevel van ons nationale
huis, en we tóch gespaard bleven. Want we hadden spuitgasten van
den eersten rang ......
Ik zal dezen man-aan-het-roer niet licht vergeten, deze figuur
van grooten en voornamen stijl, deze vertrouwen-wekkende stem, die
scheen op te stijgen uit den zilver-witten baard.
In zijn prachtig boek „Mijn Zuidpooltocht" vertelt Shackleton van
den tweeden bevelhebber Frank Wild, die, in een ranke, kleine sloep
midden op de onstuimige poolzee, terwijl de ijs-massa's van weerszijden aandreven en dreigden de boot te verpletteren, dagen-lang in
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wondere rust aan het roer zat, sterke energie in de staal-blauwe
oogen, allen imponeerend door z'n vertrouwengevende rust te
midden van het grootste gevaar.
Zóó — de man aan het roer — was Cort van der Linden voor
ons land in de tragische oorlogsjaren. Onze ferme Koningin aan
het hoofd, en Cort de stuurman, en de vaart was zwaar en de nacht
donker, maar we zijn, ten leste, toch de veilige haven in geloopen
— en de wereld heeft respect gehad voor ons kleine scheepje.
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V.

DECADENCE.
...... zei Shakespeare. U weet w a t hij zei. Ik zet er maar titteltjes
voor : ik wil geen gemeenplaatsen, geen afgekloven citaatjes.
Toch: hij had ongelijk. In een naam kan soms héél véél zijn. Een
naam geeft karakter, cachet.
Ik bewijze het u.
Met leedwezen heb ik baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn zien
heengaan als lid van de Tweede Kamer. Waarom? Natuurlijk om
zijn figuur: hij was een bekwaam en onafhankelijk afgevaardigde.
Maar óók om z'n naam. Want hij wordt opgevolgd door den heer
Suring. Het mankeert er nog maar aan, dat de heer Suring met
een Z spelt. Dan was het heelemaal een decadentie. Men denke er
niet te licht over, dat een naam als de Wijkerslooth de Weerdesteijn
aan het parlement ontvalt. Want wij hebben in dit opzicht in latere
jaren gevoelige en onherstelbare verliezen geleden. Wie snuffelt in
de oude lijsten van leden der Eerste en Tweede Kamer, komt al
spoedig tot de ontdekking, dat we met de namen berg-af hollen. En
daarmee verliest het parlement een stuk van zijn luister, van zijn
cachet.
Uit het parlementair verleden, uit onze politieke historie, rijzen
schitterende namen op, die hun wederga vruchteloos zoekend.
Zij waren als een stil woud van statige, krachtige populieren —
en de storm der democratie is gekomen en is er door gevaren, dat
ze ontworteld ter aarde stortten.
Maar ik voel het als een eereschuld, om de parlementaire naamdiamanten, die waren als een diadeem in het kapsel der Nederlandsche
maagd, nog éénmaal te doen schitteren.
De titels en de voorletters laat ik weg, de namen zèlf zijn genoeg,
méér dan genoeg.
Voorop sta, in vollen glans: van Aylva van Pallandt van
Waardenburg en Neerijnen. Hebben w' ooit luisterrijker afgevaardigde gehad? 43 letters, schoon aan den haak. Een klein hoofdartikel.
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Echter, hij wint het maar met een neuslengte, want Thomassen a
Thuessink van der Hoop van Slochteren (42) zit hem vlak op de
geachte hielen. Het eigenaardige is echter, dat de parlementaire
familie van Aylva niet alleen den individueelen prijs wint, maar ook
het serie-kampioenschap. In sporttaal: den estaffetteloop. Immers,
we hebben gehad in het parlement van Pallandt van Keppel, daarnaast van Aylva van Pallandt, die beiden overtroffen werden door
van Pallandt van Waardenburg van Neerijnen, waarop de familie
glansrijk gekroond werd door den reeds genoemden van Aylva van
Pallandt van Waardenburg en Neerijnen. Den tweeden prijs wint de
stal-Schimmelpenninck: Schimmelpenninck van der Oye, Schimmelpenninck van Nijenhuis, en eindelijk: Schimmelpenninck van der
Oye van Nijenhuis. En den derden prijs in den estafette-loop heeft de
familie van Heeckeren op haar naam: van Heeckeren van Kell, van
Heeckeren van Wassenaar, van Heeckeren van Enghuizen. Reeds uit
deze eenvoudige voorbeelden ziet ge, hoe het vroeger in de volksvertegenwoordiging blonk en glom van de luisterrijke namen.
Het was er als een parade: alle mannetjes netjes opgedoft en
geroskamd.
Wat zegt ge b.v. van een Taets van Amerongen tot Natewitsch?,
van een de Dieu Fontein Verschuur van Heilo?, van een Mackay
van Ophemert en Zennewijnen?, van een Goltstein van M enaller?
Klinken àl deze namen niet als welluidende melodieën? Is het niet,
of ge een Poolschen nationalen zang hoort in de Bieberstein
Rogalla Zawadsky? Klopt uw hart niet sneller bij het ruischen van
namen als: de Villers de Pité, Dumarchie van Voorthuyzen, Vegelin
van Claerbergen, Sichterman van de Brake, van der Heim van
Duyvendyke, Freseman Viëtor, van Meurs van Huishorst? Ik heb
ze maar voor het grijpen: van Harinxma thoe Slooten, van Beyma
thoe Kingma, Ablaing van Giessenburg, van der Beken Pasteel,
van der Goes van Dirxland, Huydecoper van Maarsseveen, Kerens
de Wylré, Martens van Sevenshoven, Nedermeyer ridder van
Rosenthal, van Reede van Oudtshoorn, Wittewaal van Stoetwegen.
Ik houd er mee op.
En nu : wat is er overgebleven van al die oude parlementaire
heerlijkheid?
De overgroote meerderheid van het huidige geslacht draagt
namen, die doen denken aan een afgebrand dorp. Nog slechts enkele
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herinneren aan de oude glorie. De laatsten der Mohikanen zijn het.
Fokker v an Crayestein van Rengerskerke. Ziedaar de naam die
den luister van het modern-parlementaire geslacht moet ophouden
tegenover het verleden. Maar overstralen kan hij dit niet: met zijn
34 letters is en blijft hij er liefst 9 achter bij den kampioen, en wordt
hij door heele bataljons van vroeger overtroffen. En nèrgens, nèrgens
in ons land en in ons volk spiedt mijn vragend oog den naam, die
ons kan opheffen uit ons verval. De democratie brengt ons namen
van twee lettergrepen, zelfs van één lettergreep, en wèlke dan nog.
Zoo moeten we ons in de hoogste regionen troosten met tweedehands-goed : Bosch van Oud-Amelisweerd, van der Does de Willebois,
van Hardenbroek tot-n6g-zoo'n Broek, maar daarmee houdt het dan
ook op. Zelfs de dadaïstische schrijfwijze van de Monté ver Loren
kan ons niet opbeuren. We zijn in verval.
Is het wonder, dat het heengaan van een man, en meer nog van
een naam als de Wijkerslooth de Weerdesteijn mij weemoedig
stemt? Zelfs de tweede- en derde-rangers, klein in aantal, ontvallen
ons. We blijven opgescheept met de één en twee-lettergrepigen,
hoogstens door een vàn-netje voorafgegaan. En ik behoef maar
even te kiezen onder de reserve van vroeger, en ik pik er namen uit
(des Amorie van der Hoeven, 't Hooft van Benthuizen, de Jonge
van Ellemeet, Lyclama a Nyeholt, Brantsen van de Zijp, Dommer
van Poldersveldt, Humalda van Eysinga, Gevers van Endegeest,
Hardenbroek van Lockhorst, Slicher van Domburg, Sloet van de
Beele) die destijds slechts voor kleingoed doorgingen, maar bij welke
zelfs de huidige generatie niet halen kan.
En zoo klinkt dan de parlementaire namenlijst van vroeger als
de Achtste van Mahler — en de tegenwoordige als een draaiorgelsymphonie. Het woud der namen ligt ontbladerd. Koning Demos
heeft er z'n machtigen adem doorheen geblazen.
De oude namen bestaan nog wel, maar ze hebben zich terug«
getrokken op hun landgoederen in een aristocratisch isolement. Ze
laten het veld aan de democratie, en het zal zoo heel lang niet meer
duren, of we moeten het stellen met gemiddeld drie of vier letters
per hoofd.
...... Ziedaar wat er geworden is van uw parlementair nakroost,
arme baron van Aylva van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen!

Jhr. Mr. Ch. J. M.

Ruys

de

Beerenbrouck
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VI.

MINISTER RUIJS DE BEERENBROUCK.
Toen indertijd de heer Jhr. Mr. Charles Ruys de
Beerenbrouck minister-president werd, hebben we allemaal een
beetje sip langs onzen geachten neus gekeken.
Waarom?
Wel eenvoudig: een premier van 44 jaar leek den meesten van
ons een on-hollandsch waagstuk.
In ons kleine vaderland is men zoo weinig gewoon, jonge figuren
in hooge ambten te zien.
En dus
I
Ik wed er een lief ding om, dat de heer Ruys de Beerenbrouck
er zèlf ook een beetje van opgekeken heeft. Hij zat nèt zoo lekker
en zoo veilig in het gouvernementshuis van z'n geliefde Limburg,
opvolger van een alom geëerden vader, toen hij vriendelijk werd
uitgenoodigd maar eens eventjes minister-president te warden.
Denkt u dat hij het prettig gevonden heeft? Hij had het gevoel of
hij een drommedaris cadeau kreeg. Kort na zijn optreden zei de
minister-president tegen mij. „Ik heb om dit ambt niet gevraagd
en ik heb het niet begeerd. Ik was veel liever Commissaris der
Koningin gebleven". En dit is de eenvoudige waarheid.
Denk u de rij van statige minister-presidenten, die wij in de
latere tijden op het Binnenhof hadden zien verschijnen.
Als daar waren:
Roëll, Pierson, Kuyper, de Meester, Heemskerk, Cort v. d. Linden.
Eén en al plechtigheid en gedegen ernst. Staatslieden in den
herfst of in den winter huns levens. Zelfs de opgewekte Heemskerk
was niet zoo jong meer. Een stoet om stijf te staan van eerbied.
Zestigers, zeventigers. Vaak met sneeuwige lokken om den van
staatsmans-wijsheid zwaren schedel. Denk vooral aan Ruys' onmiddellijken voorganger: Cort van der Linden. Een grijsaard,
gedragen door een philosofische rust. Een staatsman van eerste
kwaliteit. In de moeilijke oorlogsjaren als een nationale patriarch,
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een moderne vader-des-vaderlands. Wanneer z'n stille, statige stem
door 's lands vergaderzaal klonk, en scheen bp te stijgen uit den
zilver-witten-baard — een stem, vol rustige, voorname, koele trots,
als een zwaan die op een blank meer drijft — dan zweeg alles.
Geïmponeerd.
En toen daar opeens: de jeugdige gouverneur van Limburg.
Dertig jaar jonger bijna dan zijn voorganger. Een slanke, prettige
figuur. Even over de veertig. Kampioen van alle Hollandsche
premiers, wijl: de jongste.
En onze nuchtere, bedachtzame Hollandsche aard kwam een
beetje in verzet. Was dat geen waagstuk? Was dat wel ernstig en
deftig genoeg? Zeker, het staat wel nergens in de Grondwet, dat
de minister-president grijs haar moet hebben, of althans — als hij
géén haar heeft — een grijzen baard, of, in 't alleruiterste, een
kleur van peper-en-zout, maar het was toch goede nationale zede
geweest. En nu plotseling zoo'n jonge man in het beroemde
Torentje? Het Torentje van Thorbecke
2
Het is tot-nu-toe zonder ongelukken afgeloopen. De glasruiten
van onze nationale waardigheid liggen nog niet in scherven op
den grond. De vier jaar van een normale Hollandsche regeerperiode zijn bijna om en de jeugdige premier heeft zich als zoodanig
volkomen weten te handhaven. Verschillenden van zijn ambtgenooten
zijn om hem heen gevallen. Ende hij liet ze vallen. Naudin ten Cate,
Alting von Geusau, Bijleveld, Pop, de Vries. Men zou kunnen
zeggen, dat de minister-president niet altijd gelukkig is geweest in
de keuze van zijn ambtgenooten. Het wijst niet op sterkte van zijn
kabinet in zijn geheel, als het in drie jaar liefst 5 ministers verliest.
Gezwegen nog van de heeren Excellenties, die zich tot heden op
een stoel met drie pooten zittende hebben gehouden, maar die ook
verdienen te verdwijnen. Doch nu is bij al deze verwisselingen dit
wel het eigenaardige geweest: dat de positie van den premier
ongeschokt is gebleven.
De heer Ruys de Beerenbrouck is een aller-aangenaamste figuur.
Niemand zal hem gouvernementeele kracht en waardigheid ontzeggen, maar hij stelt ze nooit op den voorgrond. En wanneer ge
hem verschijnen ziet op officieele recepties, maakt hij stellig een
representatieven indruk. Maar hij heeft bovenal twee aller-beminnelijkste karakter-trekken: hij is de eenvoud zelf en hij is joviaal. Hij
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houdt niet in het minst van opsmuk en on-natuur, van franje en
groot-doenerij, en hij hee ft, staande in de hoogste positie waarin
iemand het in ons land brengen kan, z'n Limburgsche goed-rondheid en opgewektheid in den omgang volkomen behouden. Hij
heeft zich nooit opgesloten. Hij was steeds bereikbaar. Hij is
niettemin, als het moet, zelfbewust, en in moeilijke oogenblikken
ook sterk door zelfvertrouwen. Het is toch waarlijk geen kleinigheid, dat hij zich deze vier jaar door een zware regeer-periode met
zooveel persoonlijk succes heeft heengeslagen. Zeker, z'n begrooting
leverde niet veel moeilijkheden op. Maar bij de Grondwetsherziening
toonde hij zich -- zonder nu bepaald groote-stijl-redevoeringen,
zwààr van geleerdheid, te houden -- volkomen meester van de
situatie en wist hij de verscheidenheid van onderwerpen te beheerschen en telkens, ook tegenover den stormvloed van amendementen, een eigen standpunt te kiezen. Heelemaal alleen. Zonder
ambtenaar in z'n kielzog. Eerlijk gezegd was dit een prestatie,
waarvoor ik bewondering heb gevoeld.
En dan : de leiding van het kabinet. Hier is veel wat de buitenwereld niet ziet. Des te meer waarde hechtte ik aan het oordeel
van een alleszins bevoegd man, die dagelijks in 's ministers nabijheid
verkeert, en die mij verzekerde, dat de premier bij de leiding der
regeering van bijzondere talenten heeft blijk gegeven. En -- zoo
voegde _ hij er bij — in November 1918 was de heer Ruys de
Beerenbrouck in het kabinet een van de heel weinigen, die het
hoofd koel wisten te houden. Hij hield krachtig en beslist de teugels
in handen en verloor geen oogenblik z'n opgewektheid.
En .... dus .... ?
....ligt de conclusie voor de hand, dat de proef met den jongsten
premier, dien ons landje in z'n parlementaire periode hee ft gehad,
geenszins op een mislukking is uitgeloopen. De heer Ruys de
Beerenbrouck heeft zich weten te handhaven en is in z'n persoonlijk
beleid vrijwel geheel ongerept gebleven. Mocht de rechterzijde
straks winnen, en mocht dit kabinet blijven, dan laat het zich aanzien, dat de tegenwoordige premier het roer van staat in handen
zal houden. Al zal hij verstandig doen met een paar mannetjes
over boord te zetten. De ervaring heeft nu bewezen, dat men geen
grijzen baard behoeft te hebben, of lokken-van-sneeuw, om aan het
hoofd der regeering te staan. Trouwens: ons brave voorgeslacht
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begreep dat ook. De geachte heer Jan de Witt was 25 jaar toen hij
pensionaris van Dordt en 28 toen hij raadpensionaris werd.
De heer Ruys heeft één gebrek: hij is katholiek. En aangezien
katholiek tegenwoordig, naar een opgewonden propagandist heeft
verzekerd, „troef is ......
Maar wij, liberalen, vergeven het den minister. Heusch. Wij
hebben van Thorbecke verdraagzaamheid geleerd. En minister
Ruys de Beerenbrouck zèlf is óók een verdraagzaam man. Een
prettige figuur. Iemand -- als Zijne Excellentie het niet wat te
gemeenzaam vindt -- om mee uit visschen te gaan.
Summa summarum:
De jongste premier. Eenvoudig. Opgewekt. Kuiert graag in de
Kamer rond, om in allerlei bankjes allerlei praatjes te maken. Geen
grijs haar. Zelfs geen grijze baard. Geen groot verleden vóór en
achter zich. Geen dikke boeken over staatsrecht op z'n geweten.
Staat op gespannen voet met den drankduivel. Als deze hem eens
alleen tegenkomt, is de heer Ruys nog niet gelukkig. Alles bijeen:
een goed minister.
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VII.

IN DEN SENAAT.
Ik kan het heusch niet helpen, maar ik heb altijd nog neiging
om op m'n teenen te gaan loopen, als ik in de Eerste Kamer
binnen-kom.
Een cynicus zal zeggen dat ik het doe, om de heeren niet wakker
te maken. Maar dat is onjuist. Het algemeen belang eischt juist
dat ze wakker warden. Neen, ik doe het omdat ik me voel komen
in een andere sfeer. Een museum-sfeer. Als ik het Mauritshuis
binnenwandel, doe ik het ook zoo geruischloos mogelijk, en als ik
het kon, zou ik m'n adem inhouden. Hoeveel eeuwen zien van die
schilderijen op mij neer? Een dergelijke stemming doorhuivert mij
in onzen erentfesten Senaat.
En toch: de Senaat is in de laatste jaren wat jonger geworden.
Het is waarlijk nog niet zoo lang geleden, dat alleen de grijsheid
tusschen de achtbare wanden kuierde. Tien jaar terug waren er
nog tal van leden uit den Napoleontischen tijd. Die verdwijnen.
Het Huis krijgt een minder slaperig aanzien. En vooral sinds de
eischen van verkiesbaarheid werden verruimd en effecten geen uitsluitend toegangs-diploma meer zijn, worden er vergaderingen
gehouden, waarin niet meer dan een dozijn leden zit te knikkebollen.
Toch zijn er nog pracht-exemplaren, en het is werkelijk een leemte
dat er geen suppoosten warden aangesteld, om de bezoekers in te
lichten omtrent de merkwaardigheden van menig schilderij in dit
parlementaire museum. De oude kunst wordt er met den dag
zeldzamer. Sinds Willem I van zijn hooge hang plaats moet nederzien op broekjes als Wittent van Hoogland, van Embden en
Blomjous — die eenige jaren geleden in dit milieu nog als jongenheer zouden zijn aangesproken —, sinds mannen uit het praehistorische parlementaire en politieke tijdperk als Reekers, van der
Does de Willebois, Binnerts zitten naast jongelui, die hun kleinzoon konden zijn en die ze op de knie kunnen nemen, sinds een
wilde-bras als Mendels met z'n aanstekelijke joligheid en knetterende
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interrupties de oudste parlementaire rotten uit den slaap houdt, is
er veel antieks verloren gegaan.
Maar dit neemt niet weg, dat er nog kostbaar oud porcelein
over is. Fijn beschilderd. Kwaliteit gegarandeerd.
Ik stel u voor : den president. Generaal van Voorst tot Voorst.
Een opperbeste man. Die zijn militaire loopbaan heeft kunnen voleindigen zónder oorlog. Gelukkig. Want hij is iemand die geen
vlieg, laat staan een vijand, kwaad zou doen, en wanneer hij uit
menschlievendheid zou zijn omgekeerd bij het naderen van den
tegenstander, ware de heele brigade grenadiers en jagers hem
natuurlijk juichend gevolgd, en wat dan? Inderdaad, deze krijgsman
past beter aan het hoofd van een schare kleinkinderen of Kamerleden. Toch is hij lichtelijk onbedreven. Gelukkig echter heeft hij
een rechterhand: den griffier. Wanneer er van het bureau iets gezegd
moet warden, hoort men het altijd tweemaal. Eerst zegt de griffier
het tegen den voorzitter. Dan herhaalt de voorzitter het tegen de
Kamer. Soms mèt, soms zonder fouten. Als hij zich vergist —
een zin op z'n kop zet, een uitslag verkeerd meedeelt — heeft hij
zèlf schik. Dan wapperen z'n knevels van plezier, als vlaggewimpels door een koeltje bewogen. En iedereen heeft schik. En
„alvorens alsdat" de vergadering wordt gesloten, komen ze hem

nog eens extra de hand drukken. Deze man heeft geen vijanden.
Helaas. Want vijanden brengen variatie in een menschenleven, en
prikkelen tot activiteit.
Onder zijn lijding (niet leiding, zetter!) is het museum af en toe
geopend.
Ondanks de verjonging wordt aan zekere decoratieve gebruiken
met hand en tand vastgehouden. Ze zijn als antieke familie-stukken
in een modern gezin. Zie b.v. bij stemmingen. In de Tweede Kamer
is het dan de jongste commies-griffier, die, als een afslager op een
veiling, zonder eenlige toevoeging de namen opleest: Bakker, Bulten,
Otto, Braat, Weitkamp, Hermans, zoo nonchalant mogelijk, als
gold het den verkoop van een partijtje ongeregeld. In den Senaat
echter doet de president het zèlf. En hoe! Met al de waardigheid
van zijn indrukwekkende stem, en met toevoeging van alle titels:
„De heer d'Aumale-baron-van-Hardenbroek-toi Hardenbroek ......
(le heer meester baron van der Feltz...... de heer jonkheer meestervan-die-over-deze-tot-die", en ik heb het bijgewoond dat de voorzitter
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aan alle ridder-orden van den opgeroepene wilde beginnen, toen de
griffier hem influisterde, dat het dan wel op een avondvergadering
zou uitdraaien. De praeses schrok en liet het bij den Nederlandschen
Leeuw.
Ook de schriftelijke stemmingen onderscheiden zich door een
gepast decorum. In de Tweede Kamer halen de boden de stembriefjes op. Zij heeten Jansen of de Jong of van Galen, en dragen
zeer ordinaire, groen-geverfde blikken bussen. Dat is democratisch.
De Senaat echter houdt er stijl in. Hier worden de briefjes verzameld
door den commies-griffier. Hij heet de heer jonkheer meester
Beelaerts van Blokland, draagt een gekleede jas, en in plaats van in
een blikken bus, haalt hij de stemmen op in een decoratiefbeschilderde, zwart-met-goud-gelakte, houten urn, waarvan mr.
Reekers zich nog herinnert, dat zij reeds gebruikt werd onder
Gijsbert-Karel. En terwijl de commies-griffier aldus uiterst stylistisch
de briefjes bijeenzamelt, staan de geachte boden als zoutpilaren in
de hoeken van de zaal. Zij zijn goed voor de glaasjes water en het
gaslicht, maar de kostbare stembriefjes eischen een zorgvuldige behandeling.
Zie! met zulke plechtige gebruiken — ik gaf slechts een ènkel
voorbeeld -- houdt de Eerste Kamer nog iets bijzonders in haar
uiterlijk doen.
En het meest typische in dit achtbare college is de verfijnde
vorm van huichelarij, die er in iedere vergadering aan den dag
treedt. Ik bedoel de geveinsde belangstelling, waarmee alle redevoeringen, zonder onderscheid, worden aangehoord. Denk aan de
Tweede Kamer. Daar luistert de overgroote meerderheid in de
koffiekamer en, zoo de heeren al in de zaal blijven, dan komen op
de pers-tribune slechts rafels van de redevoeringen aanzwaaien, als
zwakke kreten van een schipbreukeling door het geloei der golven.
Wat van Houten genoemd heeft „het recht om niet te luisteren"
wordt in ons Lagerhuis veelvuldig toegepast. Maar in den Senaat?
Daar wordt helaas naar alles geluisterd. Zoodra iemand het woord
krijgt, schuifelen de meeste leden toe en gaan zitten hóóren. Roerloos.
Geluidloos. Zij doen of alles belangrijk is, woord voor woord.
Beleefdheid? Het kan. Maar dan een beetje imbeciele. Ik noem het:
wichelarij, geblankèt. Het is van een komischen ernst, dat onbe3
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redeneerde luisteren. Een beetje rumoer, een beetje spuien zou geen
kwaad kunnen.
Rumoer
2
Och, ik herinner me — dat ik het nooit vergete — de eerste
i n t e r r u p t i e. Een jaar of tien, twaalf geleden.
Die sliepen, werden wakker. Die wakker waren, vielen fl auw.
Willem I dreigde uit de lijst te springen. De voorzitter (Schimmelpenninck van der Oye) stuurde om een bataljon grenadiers. Alleen
de griffier bleef kalm en fluisterde: „Dat is het begin van de
democratie". —i „Democratie?" -- fluisterde de praeses terug —
„is dat gevaarlijk?" -- „Neen!", schudde de griffier .... Sindsdien
kwamen de interrupties om het half jaar terug. Tot de heer Mendels
senator werd. Die heeft plezier om in iedere vergadering met voetzoekertjes te gooien. Nu schrikken de heeren niet meer.
Maar in weerwil van de intrede van het nieuwe en
het jonge, heeft ons Hoogerhuis nog heel wat antieks en leeft het
in een museum-sfeer. Gaat het zien! Op Zon- en algemeen erkende
Christelijke feestdagen — benevens op den verjaardag van den
voorzitter — gesloten. Loopt op uw teenen ! Verboden de voorwerpen aan te raken!
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VIII.

LUISTEREN.
In de weinige jaren, dat Domela Nieuwenhuis in de Tweede
Kamer heeft gezeten, beklaagde hij zich eens over de geringe
aandacht, die de vergadering aan zijn redevoering had geschonken.
Men luisterde niet.
Toen stond Van Houten op en verdedigde -- het recht om
niet te luisteren.
„Ik reken het recht om niet te luisteren" -- zoo sprak hij -„en om in bescheiden mate te kunnen spreken, zeer gelukkig.
Indien wij dat recht niet hadden, indien wij niet door onze houding
den spreker te kennen konden geven, dat hij beter deed zijne rede
te eindigen of van het punt in behandeling af te stappen, dan zou
de vrijheid van het woord niet behouden kunnen blijven. Wanneer
wij moesten luisteren als in eene kerk, wanneer ieder spreker zich
behagelijk zou gaan voelen door onze oplettendheid, wanneer zou
dan het einde van onze discussiën zijn? Het onbeperkte recht om
het woord te voeren, houdt onmiddellijk verband met het onbeperkte recht der overige leden, om niet te luisteren".
Van de waarheid van dit woord zal ieder Nederlandsch staatsburger, die in 's lands vergaderzaal als toehoorder verdwaalt,
zich moeten doordringen, wil hij niet ganschelijk ontnuchterd aan
zijn eerbare huiselijke sponde terugkeeren.
U zit op de tribune. Een afgevaardigde houdt een schoone
redevoering. Geen kip luistert. De leden die in de zaal aanwezig zijn
lezen,
schrijven,
praten,
lachen,
slapen.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Maar niemand luistert. Alleen de minister „doet alsof". Toch
gaat de spreker door. En gij, fatsoenlijke vaderlander, gij ergert u.
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Ten onrechte. Want al die leden maken gebruik van een onvervreemdbaar recht. Het recht om niet te luisteren.
Er wordt in het parlement ontzaglijk veel onbeduidends verteld,
waarvoor niemand eenige aandacht heeft. De spreker spreekt door.
Dit is mij altijd een physiek, een psychisch èn een psychologisch
raadsel: hoe iemand een uur en langer kan spreken, zonder dat er
iemand naar hem luistert en hij zijn stem boven het lawaai moet
zien te verheffen, als een drenkeling het hoofd boven de wilde golven.
En nu heeft Van Houten groot gelijk: de Kamer mag en moét laten
blijken, dat het onbeduidend i s. Dit treft allen leden op hun beurt,
en er zijn vele leden wien het a 1 t ij d treft. Het verschijnsel, om in
deze omstandigheden dóór te spreken, is iets specifiek-parlementairs.
In een gewone vergadering zou niemand het kunnen. In het
parlement moet het. Maar daar ziet men dan ook dikwijls het
koddige, dat zoon armoedzaaier-van-een-spreker, wiens auditorium
kan worden uitgedrukt in het cijfer 0, zich te buiten gaat aan een
mimiek, een gebaren-spel, zóó intens, zóó genuanceerd, zoo sierlijk,
alsof een onafzienbare menigte ademloos naar hem te luisteren
staat. Dit is de auto-suggestie, die hem kracht geeft z'n speech
af te draaien.
Niets vermakelijker dan een afgevaardigde, die zich naar rechts
en links wendt, die breede gebaren maakt in de lucht, die zich
over den katheder buigt, die allerlei figuren teekent met z'n vingers
-- terwijl niemand zich van den braven kerel iets aantrekt.
op zulke oogenblikken heb ik vaak gedacht: waarom laat het
Reglement van Orde niet toe, dat er twee of drie sprekers tegel ij k
het woord voeren? Eén op den katheder, één rechts, en één links?
Verschil met den tegenwoordigen toestaid zou het heelemaal niet
maken. En we schoten aardig op.
En niet alleen dat er in het parlement zooveel onbeduidends
wordt gezegd, maar het wordt ook zoo 1 e e 1 ij k gezegd. Wij,
Hollanders, zijn geen redenaars. En improviseeren kunnen we over
't algemeen al héél slecht. Van dat improviseerende, geestige
redenaars-talent, dat is als het rhytmisch hanteeren van een fijnscherpen degen in de glanzende zon -- de gouden flitsen schieten
van het fonkelende staal, snel draait het wapen sierlijke figuren in
de lucht -- daarvan merken wij in ons parlement zelden of nooit
iets. We leven in een tijd van oratorische decadence, van klad,
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schilders-in-de-welsprekendheid, en ons parlementaire taaltje doet
gewoonlijk denken aan een slappen vaatdoek of een scheefgezakte
boeren-hofstee.
De meeste afgevaardigden zijn oratorische piet-de-smeerpoetsen,
met ongekamde haren, nagels-in-rouwrand, kousen met knollen.
Groote, indrukwekkende redevoeringen hooren we niet meer. Het
is of de Kamer, uit onmacht en ten deele beheerscht door valsche
schaamte, van een hoogeren stijl in het gesprokene niet meer weten
wil. Waar is de tijd van Schaepman? van Kuyper? van van der
Vlugt? om niet eens zoo héél ver terug te gaan. Waar is het woord
dat, in het parlement gesproken, doordringt tot de ziel van het
volk? dat geestdrift te wekker weet en liefde voor het beginsel?
Waar is de stem, het sterke geluid, dat uit het parlement het land
in slaat
als een laaiende vlam?
De Tweede Kamer is geworden als een groot handelskantoor.
Zaken doen. Geen poespas. Geen versies zingen onder het werk.
Typen. Schrijven. Rekenen. „Voor aan UEd. geleverd." „Wij berichten u de ontvangst van uw geëerde orders en zullen wij
zorgen, dat ...... " Tante Betje.
En teleurgesteld wordt hij, die in 's lands vergaderzaal wel eens
het groote, heerlijke woord zou willen hooren, de meesleepende
rede, de klank die opheft en bezielt. Hij, die van oordeel is, dat
zoo nu en dan toch van het parlement tot het volk moet uitstralen
de glans van het beginsel, van het door heilige overtuiging gelouterde woord. Eilaci ! onze parlementaire welsprekendheid is vlak
als onze weilanden, egaal als het grijs van onze najaarsluchten,
triest als onze vermaarde regen-dagen, tusschen gemeenplaatsen en
zakelijke nuchterheid ingesloten als onze kanalen in hun oevers.
Het oratorische leven trilt en klopt niet. Het is niet bewogen en
hartstochtelijk. Het heeft de spirit van stroop.
-- -- —^ En zou men dan willen, dat naar Al die cliché-redevoeringen, naar al die confectie-welsprekendheid plechtig geluisterd
werd? Dwaasheid. Ze verdienen het niet. Goède speechen (goed
naar Hollandsch begrip) vinden zeer zeker gehoor in onze Tweede
Kamer. De rest niet. U luistert toch óók niet naar een misthoorn?
Naar het sijpelen van een straaltje uit de waterkraan? Precies
dezelfde sensatie geven de meeste parlementaire redevoeringen.
0 ja, ik weet dat er in de Eerste Kamer nog wèl geluisterd wordt
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Naar alles en naar iedereen. Dit is een soort oude-dags-hoffelijkheid,
waarbij men niet nadenkt, waarmee men elkaar plezier doet en die
door een heele rij hoogbejaarde voorzitters naarstig is gehandhaafd. Zoo zijn er nog andere volksstammen met eigenaardige
gewoonten hier en daar op de wereld. De Dajaks dompelen
hun dochters, die trouwen gaan, onder in de rivier. Bijgeloof en
overlevering zijn nog niet heelemaal uitgeroeid. Tot een dergelijke
orde van zaken behoort het luisteren in onzen Senaat.
Maar in de Tweede Kamer doet men gelukkig anders. Daar
laat men de over-groote meerderheid der redevoeringen-tusschenaanhalingsteekens kalm langs zich heen sijpelen. En terwijl het
geachte college een gepast misbruik maakt van zijn recht om niet
te luisteren, staat de beklagenswaardige spreker op den katheder,
slaat z'n oogen naar alle zijden, zwaait met z'n armen, maakt
allerlei mimiek, worstelt z'n stem boven het rumoer uit, probeert
iemand te ontdekken die in zijn richting kijkt! .... ha .... daar
heeft hij er één .... men ziet hem ààn .... men luistert. . . . men
hangt aan z'n lippen ......
.... maar het is de Kamerbewaarder, die heele geslachten van
volksvertegenwoordigers in z'n zak heeft, en die 'm aanstaart met
een blik van menschelijk medelijden, welke schijnt te zeggen: „Man,
ga naar huis een kippenhok timmeren, dat is dankbaarder werk!"
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IX.

GOEMAN BORGESIUS.
— „Maar, mijnheer de voorzitter, wat zegt hiervan de beroemde
Italiaansche geleerde Bromloso?"
— „Het woord is aan den heer Henk Snoekemans."
-- „Tot leden van die commissie benoem ik de heeren Berekooper
en Kleeresteijn."
-- „En daarna zijn aan de orde de begrootingen van Curiname
en uricou."
--4 „Ja, mijnheer de voorzitter, dat is de tegenstelling tusschen
Christus en Biliam."
-- „Dit is een brug, die niet te overkloven valt."
Zoo sprak, op verschillende tijden (en vrijwel Al die versprekingen heb ik uit zijn mond opgeteekend) de oude staatsman
Goeman Borgesius, de door-de-wol-geverfde, die niettemin, als hij
spreken moest, blijk gaf van een zekere nerveusheid. En dóór dat
nerveuze, een soort zenuwachtige verstrooidheid, haspelde hij dan
namen en woorden dooreen. Er zijn oorgetuigen die verzekeren,
dat zij hem eens hoorden gewagen van het „kouwe-vriesrecht", én
ik acht het volstrekt niet onmogelijk, dat hij het gezegd heeft.
Wanneer hij zich dan zóó had versproken, stormde het gelach op,
en hij wist zelf nooit waarom. Dan keek hij vragend rond, maar
ging spoedig voort.
En hoe! Als hij in z'n kracht was, Borgesius, of, zooals wij
hem noemden, „de Bar", kon hij rààk-slaan dat de splinters er Af
vlogen. Kon hij, zoo langs z'n neus-van-ouwe-rot wèg, alleraardigst
voor den dag komen. Nooit vergeet ik de opmerking tegen
Troelstra, die weer eens de vrijzinnigen had gekapiteld : „Het is
wel mooi, mijnheer Troelstra, maar het wordt zoo vervelend!" en
de manier waarop het gezegd werd was goud waard.
Wij spitsten ons altijd er op, als Borgesius spreken ging, want
dat was een evenement.
En je zag het aankomen. Als het spande, kon hij niet in z'n
bankje blijven zitten. Dan ging hij wandelen. De Kamer door. Naar
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geestverwanten. Hier een woord en dààr een woord, als iemand
die even babbelen gaat aan de deur van zijn buren. Dat was het
begin. Vervolgens nam hij een reepje papier en begon het te
verfrommelen. Hij maakte er een propje van, een stevig propje, en
dan zag je hem maar loopen, langzaam loopen, èn wrijven aan
het propje. Tot hij eensklaps het woord vroeg. En, heel de Kamer
om hem heen geschaard, en hij maar steeds het propje papier
tusschen de vingers van de hand die hij op den rug hield, begon
hij dan te spreken. Met korte, schuifelende zinnen, als een trein die
het station verlaat. Tot hij op gang kwam en zijn rake slagen
uitdeelde.
Hij ving ze op ook. Hij heeft heel wat klappen gehad van de
oppositie, die voor gansch de partij — en voor anderen — bestemd
waren. Hij was de groote zondebok. En hij klaagde er niet over:
in zijn onbaatzuchtige trouw en eerlijke toewijding nam hij het
aan als het risico van zijn werk.
Op den 17en October 1877 had in het district Winschoten, waar
de bekende, tot hoogleeraar benoemde dr. Jonckbloet afgetreden
was, een verkiezing plaats voor lid van de Tweede Kamer. Gekozen
werd de jeugdige rechtsgeleerde en journalist m r. Hen dr ik
Goeman B r g e s i u s. Hij had 269 stemmen, zijn tegencandidaten hadden er 50 en 10. Deze getallen doen belachelijk aan,
vergeleken bij die van tegenwoordig. Den 19en November van dat
jaar werd het nieuwe lid beëedigd, den 15en December hield hij zijn
maidenspeech : over het voorgestelde postcontract met de stoomvaartmaatschappij „Zeeland". Niet minder dan 40 jaren — onaf=
gebroken — heeft de heer Goeman Borgesius zitting in de Kamer
gehad. Dit op zich zelf is al een unicum. Achtereenvolgens
vaardigden Winschoten, Veendam, Zutphen, Enkhuizen,, Rotterdam
en Emmen hem af; vaak werd hij in het zelfde jaar twee of driemaal tegelijk gekozen. Zoo heeft hij geslachten parlementariërs zien
komen en gaan. Met hem daalde op 18 Januari 1917 een stuk
politieke en parlementaire geschiedenis ten grave.
Wie in vogelvlucht die loopbaan overziet, prijst het toen nog
zoo kleine groepje Winschoter kiezers gelukkig, dat zij den jeugdigen
Borgesius naar 's lands vergaderzaal brachten. Het leven van dezen
man toch, die het gebracht heeft tot Kamerlid, partijleider, minister,
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kabinetsformateur en Kamerpresident, is, wij aarzelen geen seconde
het te zeggen, een zegen voor ons volk geworden. Het is een leven
geweest van dapper voortvaren, van noeste arbeidskracht, van
voortdurend bouwen aan het groote huis der maatschappij.
Den 11 en Januari 1847 werd Borgesius te Schildwolde geboren.
Sindsdien heeft hij in geenerlei opzicht z'n Groningsche afkomst
verloochend, en het zal hem een groote vreugde zijn geweest, dat
juist de Groningsche Hoogeschool hem — die ook eenmaal in
aanmerking kwam voor het hoogleeraarschap — het doctoraat
honoris causa verleende (in 1864) met de bestemming om predikant
te worden. Maar al spoedig wisselde zijn plan, en op 21 September
1868 promoveerde hij aan de Groningsche universiteit met lof in
de rechtswetensihap. 's Levens loop is merkwaardig: de dokter s
zoon, die voor pr e d ik a n t begint te studeeren, wordt j u r i s t,
maar ontvangt later het eere-doctoraat in de g en e e s k u n d e. Hij
werd na zijn promotie leeraar in de staatswetenschappen aan de
H. B. S. te Sneek, later aan die te Arnhem, om in 1871, op 24jarigen leeftijd, te worden benoemd tot hoofdredacteur van „Het
Vaderland . Als zoodanig trad hij, mede op verlangen van zijn
directie, af, toen hij in 1877 Kamerlid werd. Z'n parlementaire loopbaan begon.
Het staat voor ons vast, dat na Thorbecke in de eerste plaats
Goeman Borgesius één van de beste figuren van de vrijzinnigen
is geweest. Hun arbeid laat zich met elkaar vergelijken. Thorbecke
stond aan het begin van een nieuwe wetgevende periode, en
Borgesius ook. Thorbecke had zijn or g a n i e k e, Borgesius zijn
sociale wetten te maken. En in arbeidskracht en productiviteit
staan hune beider kabinetten boven alle andere, die wij tot dusver
hadden. Zoo legde Thorbecke de grondslagen voor den modernen,
constitutioneel-democratischen staat, en Borgesius die voor een
nieuwe legislatieve periode: die der sociale wetgeving. Voor het
eerst werd, onder het kabinet-Pierson, de moderne staatsleer toegepast.
En dat kon wel niet anders.
Reeds als jong journalist had Goeman Borgesius zich een vurig
aanhanger der nieuwe sociale economie getoond. Eigenaardig was
echter een uitlating van Prof. Tellegen, min of meer Borgesius'
promotor tot den Winschoter Kamerzetel, die bij deze verkiezing
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verklaarde, dat Goeman Borgesius toch nooit „zoo rood zou warden
als van Houten". Het is anders geloopen! In de Kamer koos hij
aanstonds beslist partij. Hij volgde de nieuwe richting, door den
welsprekenden Kappeyne in 1874 in z'n befaamde, monumentale
rede als weg der komende wetgeving aangegeven. Hij schaarde
zich aanstonds bij het toen nog zoo zwakke groepje, dat met kracht
en overtuiging de moderne st a a t s f e e r, de theorie der
staatsbemoeiïng, predikte. Hij werd er spoedig de vaandeldrager.
Van Houten zakte langs de conservatieve helling af, in weerwil
van de sterk-democratische theorieën, zoo vaak door hem verkondigd. Borgesius werd vaandeldrager.
Het spreekt vanzelf, dat de liberale staatsman z'n beginselen
eerst recht kon verdedigen en toepassen, toen hij in het kabinetPierson-Borgesius Minister van Binnenlandsche Zaken werd.
Men zou zich naar onze vaste overtuiging sterk vergissen,
indien men meende, dat de invloed en werkzaamheid van Borgesius
in t kabinet van 1897 zich hadden bepaald tot de belangrijke wetten,
waaronder zijn handteekening stond. Neen: geheel het karakter
van het ministerie, hoewel door Pierson geformeerd, droeg
Borgesius' signatuur. Het kabinet was, bij z'n optreden, als het ware
een vel blank papier, maar met het vignet van Goeman Borgesius.
Er zaten ministers in, waarvan men vreesde dat zij niet tot de zeer
vooruitstrevenden zouden behooren, en het is bekend, dat men in
zijn kringen over het toetreden van Borgesius tot het kabinet min
of meer verstoord was. Bij de behandeling der staatsbegrooting
voor 1898 had dr. Kuyper er dan ook uitermate schik in, om op
het verschil tusschen Cort van den Linden, De Beaufort, Pierson en
Borgesius te wijzen. De één, zeide hij, „stoot" de radicalen „af",
de ander „knipoogt" tegen hen. In zijn antwoord erkende Pierson,
dat de ministers „innerlijk (niet) op elkander gelijken als de exemplaren van de Tauchnitz-editie", maar, voegde hij er bij, „ik zou
ook niet gaarne omringd zijn van mannen, wier gevoelens als
druppels water op elkander geleken".
„Politicus" heeft men Borgesius vaak genoemd. Een beetje
smalend.
En zeker: Borgesius deed aan partij-politiek. Een ervaren visscher
ziet aan een enkelen rimpel in 't water of er visch zit, en welke.
Zoo'n visscher was Borgesius in de politiek. En hij wist ze „er
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uit te halen" als géén ander. Hij was gevaarlijk-slagvaardig, zoo
langs-z'n-neus-weg-humoristisch. Juist deze dingen troffen de
Kamer steeds, deden altijd, wanneer hij sprak, de aandacht gespannen houden. Hoewel zijn stemgeluid niet zoo heel voordeelig
was, boeide hij altijd. Borgesius improviseerde met veel gemak.
Hij was geen decoratieve redenaar. Geen exploitant in woordkunst.
Er knetterden geen vonken van elegante welsprekendheid, als hij
bezig was. Z'n speechen waren niet in rococo stijl gebouwd. Maar
hij gaf een solide, massieve, degelijke spraakkunst ten beste. Met een
klein stukje papier in de hand, dat gewoonlijk z'n bestaan onder
het wringend en wrijvend knijpen van den spreker spoedig geëindigd
zag, zette Borgesius op zeer enkele aanteekeningen de meest inhoudrijke redevoering op. Het begon zacht en langzaam. Terwijl de
Kamer nog bezit was zich om hem heen te cirkelen', en van alle
kanten de leden kwamen toeloopen, sprak Borgesius schier onverstaanbaar z'n eerste zinnen uit. Hij nam z'n aanloop. Hik
schuifelde -- zooals hiervoor reeds werd opgemerkt -- als een
trein, die het station verlaat. Allengs kwam er vaart in. De stem
werd luider, de gebaren werden levendiger, het lichaam kwam in
actie, het gelaat werd rood, de schedel ging glimmen. de Kamer
genoot: Borgesius was op gang.
Welke fouten sommigen ook in hem ontdekt mogen hebben,
niemand kan betwisten, dat hij een groot zoon van ons volk is
geweest. Geen staatsman als Thorbecke, maar na Thorbecke toch
één van de besten, die de vrijzinnigen hebben gehad en stellig, wat
zijn practischen arbeid als minister betreft, de allerbeste. Nooit
heeft hij om aandacht voor zichzelf gevraagd: alles was den Streber
kenmerkt, was hem volkomen vreemd. In mooien en edelen eenvoud
is hij het pad gegaan, dat zijn roeping en overtuiging hem wezen.
En zoo heeft hij tot de beste en meest karakteristieke figuren uit
onze parlementaire geschiedenis behoord.
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X.

TROELSTRA.
Ja-ja-ja : ik weet het. Hij heeft de gebeurtenissen van November
1918 op z'n geweten. Hij is on-democratisch geweest. On-parlemen=
lair. In-constitutioneel. Hij heeft beteekenis van het algemeen
kiesrecht verloochend. Hij wou de Koningin wegjagen, en Prins
Hendrik, en Prinses Juliana, en den opper-hofmaarschalk, en den
opper-stalknecht, en de dienstdoende grootdame en het heele
ministerie.
Hij wilde zèlf president worden van de nieuwe Republiek Holland.
President Pieter Jelles de Eerste.
Ik weet het.
Stil maar, stil maar : ik veroordeel het even hard als wie dan ook.
En als u den heer Troelstra apart neemt, in een stil hoekje, en u
vraagt 'm, hoe-ie zèlf denkt over hetgeen hij toen gedaan heeft:
nou, dan weet ik het wel. Het zal 'm niet voor de tweede maal
gebeuren. Zoo'n operette-revolutie. Van te voren aangekondigd.
Plechtiglijk ge-arrangeerd : morgenmiddag om half 12, groote
revolutie, met eerste-rangs-artisten, bij slecht weer in de zaal. Ik
weet het allemaal. Het was. . . . en het was. . . . (ik geef u verlof
hier zelf de adjectieven in te vullen, die u wenscht). Ziezoo.
Maar : een kérel.
Voor mij is het gebeurde van November 1918, hoe sterk ik het
op zich zelf afkeur, niet genoeg om deze groote figuur blijvend te
veroordeelen. Want in het openbare leven van ons land was Pieter
Jelles Troelstra een groote figuur. De historie zal hem als zoodanig
moeten erkennen. Zeker, zeker ! wat er in die noodlottige Novembermaand gebeurde, toen hij, aangegrepen en overweldigd door hetgeen
vlak aan onze grenzen plaats vond, en opgestookt en opgejaagd
door heetgebakerde partijgenoten aan de Maas, zoo'n ontzaglijke,
nu door hem zelf betreurde dwaling beging, dat is voor hem geweest: een zonsverduistering. Want vóór dien was zijn invloed in
het parlement groot, werd hij allerwege erkend als een man van
bijzondere beteekenis.
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„Hoe onvolkomen wij ook een Groot Man aanzien, het kan niet
anders, of we winnen iets door hem."
Dit is een woord van Carlyle: ik citeerde het vroeger al eens.
Toepasselijk op mr. Troelstra. Want in het openbare leven van ons
land moet hij, ongetwijfeld, een groot man genoemd worden.
Natuurlijk : een groot man -- voorzien van fouten. En in de politiek,
met al haar vrienden-die-feilen-toonen, vallen fouten nog véél meer
op dan elders. Het gaat er nu maar om, of men iemands grootheid
en belangrijkheid over en door zijn fouten heen kan en wil zien.
Waar schaduw valt, is licht, en omgekeerd. Er zijn menschen, die
altijd op fouten en onvolkomenheden in voorname figuren den
nadruk leggen en ze uitbuiten. Carlyle noemt dat „de maat nemen"
van een groot man; de uitdrukking is even typisch als juist. Vooral
in ons volk, waar zooveel menschen achter de lage horretjes en
knusse geraniums van hun bekrompen étage zitten, en dan niet
verder zien dan het smalle straatje van de eigen groep of de eigen
partij, komt men er in de politiek niet gauw toe, de grootheid van
tegenstanders te erkennen.
Toch geloof ik, dat Troelstra in dit opzicht zoo'n beetje een
Zondagskind is. Zeker, hij is, vooral na 1918, veel verguisd, zijn
optreden heeft felle vijandschap en scherpe oppositie gewekt, en
toch, en tóch, wie vaak met menschen in aanraking komt, bemerkt,
dat in het hart van zeer vele tegenstanders toch altijd nog wel een
klein plaatsje voor Troelstra is open gebleven: bij alle bestrijding
is er toch sympathie.
.... En dit is de volksgeest, de volksziel, die toch immer oprechte
en natuurlijke bewondering heeft voor groote figuren.
Als men mij vroeg iemand te noemen, met wien Pieter Jelles
Troelstra te vergelijken valt, dan zou ik zeggen : Kuyper.
Ge glimlacht? Doe het niet. Er is tusschen die twee, bij' scherp
en groot verschil, merkwaardig veel overeenkomst.
Al dadelijk deze : ze zijn beide groote volksfiguren en hebben
beide een groote partij gemaakt. Reeds dit is voor ons landje, waar
de massa geestelijk en physiek zoo traag is en moeilijk in actie te
brengen, iets bijzonders. Kuyper en Troelstra hebben heel hun
politieke leven het woord gesproken, dat regelrecht tot de ziel van
de massa ging. In tooneelstiji zou men kunnen zeggen: ze hebben,
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staande op de gevaarlijke en gladde planken der politiek, steeds
contact met de zaal gehad. Ze stonden nooit boven, nooit naast het
volk. Altijd er middenin. Dit is een aparte gave: staatslieden als
Thorbecke en Groen van Prinsterer zijn nooit volksfiguren geweest,
maar Kuyper en Troelstra waren het wèl en toch zijn ze zelf
geestelijk altijd op een hoog plan gebleven. Zoo werden ze beiden,
zij het op verschillend partijgebied, leider bij de gratie van hun
geniale politieke gaven. Zooals Kuyper de anti-revolutionaire,
maakte Troelstra de sociaal-democratische partij. Als de socialisten
godsdienstig waren aangelegd, zouden ze hem „den van God
gegeven leider" genoemd hebben.
Deze positie, dit spreken van de taal der volksziel, verklaart de
wondere aanhankelijkheid, die beiden onder hun menschen bezaten,
en de geestdrift, die zij wisten te wekken. Ik heb ten opzichte van
Troelstra daarvan het sterkste, en ik aarzel niet het te zeggen, het
ontroerendste bewijs gezien in de onvergetelijke November-dagen,
op het Rotterdamsche Congres.
Zoo stonden Kuyper en Troelstra beide in het middelpunt van
de genegenheid hunner groep. Waar Kuyper kwam klonk het: „Zij
zullen het niet hebben", waar Troelstra sprak, schalde de Internationale.
Als stichter en leider, grootmaker van de sociaal-democratische
arbeiderspartij, die zulk een voorname plaats is gaan bekleeden in
het cultuur-leven van ons volk, heeft Troelstra zijn beteekenis
bewezen en is z'n levenswerk onuitwischbaar. Hij werd daarbij
gestuwd en gedragen door zijn hartstochtelijk temperament en
vurige welsprekendheid,, die aan den stijl, den vorm van het gesprokene geen afbreuk deden, doch er des te meer glans aan verleenden. Ook in dezen kant van hun figuren toonen Kuyper en
Troelstra overeenkomst. Beiden waren in de uitingen van hun geest
bijna altijd artistiek-literair. En stond Kuyper boven Troelstra in
het proza, de laatste heeft vooral als dichter, in z'n geliefde Friesche
dialect, merkwaardige talenten getoond, die het betreuren doen, dat
de muze der kunst niet meer beslag op hem heeft gelegd. Het was
mede zijn romantische dichtersziel, die hem in 1918 boven den
beganen grond voerde, en hem in een dramatisch moment der
wereldhistorie een rol wilde doen spelen.
En dan: wat een pracht-objecten beide voor de caricatuur. Waar
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zouden de weinige Nederlandsche caricaturisten van de laatste
kwart-eeuw en nog langer hun stof hebben moeten vinden, zoo
Troelstra en Kuyper er niet geweest waren? Welk een expressieve
koppen! De één door de machtige, imposante breedheid van het
Caesargelaat — de oogen de tegenstanders verpletterend, met
bliksems door de brilleglazen heen — de ander door de vinnige.
dreiging van den haviksneus en de scherp schouwende amandeloogen.
De zak-wangen van Kuyper en de sikkelneus van Troelstra : wat
hebben ze onzen teekenaars prachtig materiaal verschaft.
Troelstra heeft z'n positie in de arbeidersbeweging veroverd bp,
en heeft die beweging zelf gered van Domela Nieuwenhuis. Het wil
mij voorkomen, dat dit in „de bourgeoise" te veel uit het oog
wordt verloren. Men zegt wel eens, dat op elk oogenblik van de
wereldgeschiedenis en van de historie des volks de figuur aanwezig
is, om een loswoelende stroom in de juiste bedding te leiden. Hei
is mogelijk. Vast staat, dat in de ontwikkeling van de Nederlandsche
arbeidersbeweging van meet af zeer sterke anti-parlementaire en
anarchistische tendenzen aanwezig zijn geweest. Aan Troelstra
alleereerst komt de onvergankelijke eer toe, de beweging van die
tendenzen grootendeels te hebben gezuiverd. Op het psychologisch
oogenblik greep hij in ten gunste van een socialistischen, maar
wettigen hervormingsstrijd : de groote massa der sociaal-democratische arbeiderspartij is opgevoed, zeker, met sterke en scherpe
leuzen en strijdmiddelen vaak, maar over het algemeen tot een
beschaafd en goed gedisciplineerd corps. En dat de beweging van
Wijnkoop, de actie der Nderlandsche communisten, hier te lande
geen bodem vindt, is te danken geweest aan de scholing, die
Troelstra aan de arbeiders gaf. Dit mag nooit vergeten worden.
Wie 1918, het jaar van de groote fout, in de schaal werpt, moet een
gansche kwart-eeuw in de andere schaal gooien — en deze slaat
ver door.
Troelstra kwam uit liberaal milieu. Zijn vader, voor wien hij
diepen eerbied koesterde, was een vooraanstaande figuur in het
liberale leven van Friesland. Maar de zoon keerde zich, met z'n
onstuimig temperament, al spoedig naar de socialistische beweging
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Hij wenschte het groote offer te brengen: een leven van strijd en
moeite in den dienst van het geweten. Zijn zeer bijzondere bekwaamheden zouden hem een schitterende economische carrière gewaarborgd hebben: hij bracht die blijmoedig ten offer. In een tijd, dat
het socialisme nog was als Asschepoetster, verdrukt en vervolgd,
zonder perspectief bijna, koos hij zich een onzekere toekomst.
Ik kan hier geen geschiedenis schrijven van Troelstra's parlementairen arbeid. Genoeg zij dus te constateeren, dat zijn groote
redevoeringen schier altoos hoogtepunten waren in het politieke
debat, dat zijn oratorische duels met Kuyper, Goeman Borgesius,
Treub en anderen tot het belangrijkste behooren uit onze parlementaire historie. Zijn vurige welsprekendheid heeft hem nooit tot
banaliteiten verlaagd. Niet alleen dat hij de dingen altijd in het
groot zag, van een platform af er waren weinige staatslieden
en politici, die zoo in de perfectie de kunst verstonden, om een
groote lijn en een breede gedachte in een speech te brengen —
maar ook naar den vorm en naar de soort waren zijn redevoeringen
altijd ver boven het middelmatige. Hij kon hard slaan, kon vlijmscherp wezen, maar zelden of nooit liet hij zich tot den platvloerschen
strijd of tot persoonlijke aantasting verlagen..
Zijn heele figuur is altijd groot en beschaafd van allure geweest.
In het beste zijner dagen — hij is tegenwoordig in dit opzicht
iets over het hoogte-punt heen — was zijn improvisatie-talent van
-een bruisende suggestieve kracht, kon zijn wondere scherpzinnigheid
uit een kwestie alles halen wat er in zat, luidde hij met zijn krachtige
redevoeringen vaak een nieuwen strijd buiten het parlement in. Dan
was zijn sterke, maar altijd nerveuze figuur — zijn hand, waarin
hij een vel papier met aanteekeningen hield, kon van emotie trillen
als een espenblad — in volle actie, dan boog zijn gestalte zich naar
alle zijden, dan hoonde en spotte, dan striemde en lachte, fluisterde
en daverde zijn stem, dan strekte hij waarschuwend den vinger of
hief dreigend de gebalde vuist, en dan golfde en zwiepte en daverde
en deinde zijn geluid in alle toonaarden en in alle rythmen: van
zachte lispelingen tot donderende bergstroom-kracht.
Zijn discipelen zalen dan stillekens aan 's Meesters voeten, en
bewonderden hem, streelden hem met hun blikken, of onderstreepten
zijn daver-zinnen met gebaren en uitroepen.
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En heel het parlement was in volle aandacht voor zijn nerveuze
en toch gespierde figuur.
0, dan moest ge hem bijwonen op de congressen zijner partij,
in die bewogen jaren van vroeger, toen de vlammen van het
meeningsverschil er uitlaaiden met felle kracht, toen allerlei „jonge
veulens" (het woord is van hem) nog stoeiden in het groene grasveld der socialistische politiek, en toen Gorter er nog was, en Roland
Holst, en Pannekoek. Hoe vaak heb ik hem dan bewonderd. Maar
ook, hoe vaak heb ik dan gedacht: is dit nu Troelstra, de a c t e u r?
Hoe meesterlijk speelde hij zijn rol. Hoe wist hij precies zijn
woorden zóó te kiezen, zijn gebaren zóó te verdeelen, de intonatie
van zijn stem zóó te vervormen, dat heel dat zoo heterogeen samengestelde congres wegsmolt in harmonieuze bewondering voor den
leider. H i s masters v o i c e. Hij deed meestal met hen wat hij
wilde. Zij werden, die honderden, als leem in de hand des
pottebakkers. Lees de meesterlijke schets, die mijn begaafde collega
M. J. Brusse van Troelstra als congres-figuur heeft uitgegeven.
op zoo'n partij-congres stond Troelstra èn als acteur èn als
dictator.
Trouwens: hoe langer ik het openbare leven volg, hoe meer ik
overtuigd word, dat krachtige figuren, die op een verantwoordelijken
leiderspost staan, schier allen, de een meer, de ander minder,
dictator worden — (de invloed, dien zij anderen toestaan, is
gewoonlijk schijn). Goed regeeren beteekent knap, maar streng
regeeren, met straffe hand. Dat kan alleen een persoon, die tevens
een persoonlijkheid is, met een sterken wil en een sterke overtuiging.
En het volk, het grillige, onberekenbare volk, heeft voor zulke
figuren respect. Dit is onlangs nog gebleken bij het aftreden van
burgemeester Zimmerman.
En wanneer ik denk aan de Troelstra-figuur, die ik zoo vele jaren
heb gevolgd, wanneer ik de talrijke bewogen momenten, waarvan
hij in en buiten het parlement het middenpunt was, aan mijn geest
laat voorbijgaan, dan voel ik, hoe machteloos ik eigenlijk sta tegenover mijn taak, om van hem een karakterschets te geven, en iets, iets
van een dergelijke forsche en gecompliceerde natuur te doorgronden
yen te verklaren.
Want: doorgronden zulken leiders-figuren zichzelf? Besturen en
4
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kennen zij zich zelf? Of zijn ze ook slechts het product van het
stormspel van krachten en natuurdriften, die daar bruisen en woelen
in hun ziel? achter hun voorhoofd? in hun vonkende oogen? Zijn
zij ook niet in de hand van het Almachtige Gebeuren als een houtspaan op den top van een schuimende golf?
Ik heb Troelstra eens hooren uitroepen, dat hij het veroveren
van het algemeen kiesrecht als zijn glanzend levens-ideaal beschouwde. Gejuich. Gezang. Eilaici ! luttel jaren daarna, tijdens de
befaamde November-gebeurtenissen, had hij voor dat algemeen
kiesrecht een smadelijk zinnetje. In 1914 won hij den hartelijken
bijval van heel het vaderland, toen hij, om den oorlog te weren,
uitriep dat „de nationale gedachte de nationale geschillen (moest)
overheerschen", en vier jaar later wilde hij het wettig gezag tot
afstand dwingen en, onbedoeld, het zij zoo, maar onafwendbaar,
den ergsten aller oorlogen, den burgerkrijg, ontketenen
Doorgronden zij zichzelf? En zoo niet, hoe moeten dan anderen
het doen?
Troelstra's leven is een leven van brandenden strijd geweest..
Naar buiten, en dikwijls ook, met de eigen familie, naar binnen. En
al is hij dan niet zooals Branting en Van der Velde en Briand en
Scheidemann en anderen, minister geworden, de duizenden die hem
vereeren, hebben hem op een piédestal gezet en dat verdient hij
volkomen. Want het beteekent tegenwoordig niets om sociaaldemocraat te zijn, het gee ft inderdaad eenige goede kansen op
verschillende riante zetels, van alle gemakken voorzien, -- maar in
vroeger dagen, toen zelfs vooruitstrevende „burgerlijken" als,
Borgesius en Kerdijk en Van Houten vaak met den nek werden_
aangezien en uit wetenschappelijke functies geweerd, omdat zij te
rood waren, moesten sociaal-democraten dikwijls het offer van de n
broode brengen voor hun overtuiging.
En voor Troelstra, die van welgestelden liberale huize was,.
beteekende dat een dubbel offer.
Maar uit het brandende braambosch der maatschappelijke
woelingen hoorde hij de stem klinken, die hem zijn taak en zijn.
roepingw ees. Hij is zijn volk gaan leiden uit het diensthuis van
het „kapitalisme" naar het beloofde land der sociaal-democratie.
Zelfs al is men zijn felste tegenstander, dan nog kan men voor den
grooten strijd van dit leven slechts eerbied hebben.
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En de historie-schrijver zal moeten getuigen: dat in ons land
van -- ook geestelijk — weilanden en polders, de Troelstra-figuur
een voorname, vèr boven de meesten uitstekende gestalte is geweest.
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XI.

DUYMPIE.
Groote mannen worden nooit vol-uit bij hun naam genoemd.
Zelfs al zijn ze, behalve groot, ook gevreesd, berucht, of gehaat:
de menigte schept er altoos een zeker behagen in, om hen met een
verbasterden, of gemeenzaam-afgekorten naam, aan te duiden. Het
is, of men zachtjes, op de teenen, nader komt, en dan even met een
vinger zoo'n beroemdheid over het aangezicht strijkt. Er ligt altijd
een zekere liefkoozing — populaire vorm van ontzag — in.
Napoleon heette: Nappie. Z66 noemt men in de politiek Duymaer
van Twist: Duympie.
Er is niets oneerbiedigs in het gebruik van dien naam. Integendeel.
Z'n eigen vrienden noemen 'm zoo. Het is een bewijs van z'n
onmiskenbare populariteit. Dat ik dezen troetel-titel boven m'n
schets zet, bewijst dus, dat ik aan de beteekenis van den hoogedelgestrengen en nóg eens hoogedelgestrengen (n.l. Kamerlid en
luitenant-kolonel) heer L. F. Duymaer van Twist, àlle rechten wil
laten wedervaren.
De anti-revolutionaire fractie heeft verschillende typische figuren,
ook naar het uiterlijk. Zij heeft Ali-Baba (van der Molen), dien reus
waarvan het kleine Kleerekoopertje zich een stuk rederijkers-rethoriek
schrok. Zij heeft den man zon der Geuzenkop : professor
Visscher. Zij bezit den fox-terrier Beumer. Maar de meest-typische
en meest-populaire blijft toch maar: Duympie.
In „Parlement en Kiezer" kon men in de korte levensbeschrijving
van den nederigen held lezen : „Is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw, gerechtigd tot het dragen van het eereteeken voor 30-jarigen dienst als officier". Dat er een leeuw —
pardon : een Leeuw — in zijn knoopsgat brult is tot-daaraan-toe,
(soort zoekt soort), maar als deze brave staatsman gerechtigd is
tot het dragen van een eere-teeken „voor 30-jarigen dienst als
officier" ben i k het ook. Ik ben in 1901 milicien geworden bij het
4e regiment infanterie te Leiden. In hetzelfde jaar werd de heer
Duympie (die reeds in 1889 officier was) afgevaardigde. Zijn pakje
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trok hij nog vaak aan, b.v. op den derden Dinsdag in September,
en i k kwam vaak onder de wapenen. Waarom de heer Duymaer een
eere-teeken en ik niet? De „30-jarige dienst" is geheel en al op het
Binnenhof doorgebracht, en niet op de slagvelden van Zeist,
Millingen en Oldebroek. Waar verdient men dan in het militaire
z'n „eere-teekenen" mee?
Enfin — ik gun het den heer Duympie van ganscher harte.
Wat mij betreft mag z'n heele fiere borst van Z.W. tot N.O. één
eere-teeken worden, een menagerie van Leeuwen, Olifanten en
Bokken, een vroolijke-keuken van penningen, kruizen en medailles,
maar ik constateer, dat hij promotie heeft gemaakt per red ev o e r n g: niet alleen werd hij als-maar afgevaardigde zijnde,
bevorderd van kapitein tot majoor en van majoor tot overste, maar
hij verdiende met die oratische promoties ook nog „eere-teekenen"
...... „als officier".
Ondertusschen vocht hij voor de militairen en voor de Zuiderzeevisschers. Ja, voor de laatsten had hij nog méér over dan voor de
eersten. Want terwijl hij van het leger afscheid nam, gedachtig aan
de bekende woorden van den Schoolmeester:
Ik word liever in een bataille bij 't nageslacht
Door een natuurlijken dood om 't leven gebracht
Dan wel met mijn voorzaten te sneven
Als men nog jong genoeg is om zijn gouden bruiloft te beleven.
Ik wensch u allen dus bij dezen vaarwel.
Het leven is maar kort en een kogel bijzonder snel,

waagde hij eenmaal 's winters zijn gewichtige lichaam op het ijs
van de Zuiderzee ten bate van zijn bokking-vrienden en .... zakte
er door. Hij werd gered.
In de Kamer heeft de heer Duymaer van Steenwijk zich duchtig
geweerd. Vooral op militair gebied hield de heer Twist van Staphorst talrijke redevoeringen, waarvan het merkwaardige was, dat hij
ze grootendeels inslikte. Het district, dat hij vertegenwoordigde
vóór de evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd, is door
hem beroemd geworden. Vroeger zat er nog een beetje poëzie in
het stelsel. Duymaer en Steenwijk bij-elkaar: dat klonk als een

54

PARLEMENTS-FILM.

lied (m è t woorden), dat was als Peek en Cloppenburg, van Gend
en Loos, als een klassiek vriendenpaar. Vóór 1901 was Steenwijk,
nu ja, met eere vertegenwoordigd vaak, maar dat waren vèle
districten. Steenwijk, Staphorst .... nietwaar? het werd zelfs van
een beetje achterlijkheid beschuldigd, en niemand was er om die
beschuldiging van de arme Overijselsche Elsa weg te nemen, maar
toen kwam plotseling Lohengrin-Duympie in den Zwaan van z'n
heldenmoed het Zwarte Water afzakken en redde de jonkvrouw uit
haar verval, en Steenwijk werd beroemd, en de Ridder werd beroemd ...... , totdat: Elsa en Lohengrin — u weet het — scheiden
moesten. De evenredige vertegenwoordiging hakte den huwelijksband
door. Maar Steenwijk zal, alle eeuwen door, nog liggen in den
nàglans der Duymaersche glorie.
Duymaers' specialiteit was, behalve het opeten van zijn eigen
redevoeringen en het roepen van „Leve de Koningin" bij de
opening der Staten-Generaal, het wippen van militaire ministers.
Clemenceau? Ja, in zakformaat. En kwispelstaartend. En klontjesetend. Een tijger-op-een-uithangbord. Eigenlijk nog meer een
hondje, zoo'n gezellige dikke goejerd van een paphond. Want een
goejerd is Duymaer. Ik heb nooit iemand kwaad op 'm n zien worden,
zelfs bij z'n meest felle losbarstingen. En hij zelf wordt ook nooit
kwaad. Twee tellen nadat hij heeft staan bulderen als een dondergod
en van den hoogen top zijns Olympus' af zijn banbliksems door de
zaal heeft geslingerd, twee tellen daarna breekt door de sombere
onweerswolken over zijn welgedaan gezicht het zonlicht van z'n
breeden glimlach. Een beste vent. En hij meent het goed. Hoe
nijdiger hij is, hoe meer lettergrepen hij inslikt (pracht-dadaïst!),
hoe voortreffelijker hij het meent. Een keurige kerel, heusch!
Hij is niet steeds geslaagd in z'n pogingen om ministers te
wippen. 0 neen ! En als hij wèl slaagde klom àltijd nog e e n
ander op het paard, waarvan h ij het zadel had leeggemaakt.
Zelfs toen minister Cool, in het kabinet-Heemskerk, per motieDuymaer werd gewipt, zat kort daarop de heer Colijn op het
paard, en bij elke formatie of re-organisatie van een rechtsch kabinet
werd Duymaer gepasseerd. Ondertusschen bleef hij als-maar promoveeren en „eere-teekenen" krijgen. 0 zoo!
Tegenwoordig heeft hij een splinternieuwe hobby: België. De
schermutselingen van Duympie met de socialisten zijn even ver-
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maard als vroeger de veldslagen tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen (kabeljauw _ visschers = Duympie), maar Duymaer
brult heelemaal alleen z'n beroemde knetter-interrupties tegen de
heele rooje fractie aan. In de laatste jaren heeft hij bij voorkeur één
woord: België. Zoodra een socialist over ontwapening begint te
praten, gaat het in Duympie onweerstaanbaar kriebelen. Hij vliegt
uit z'n bankje, gaat vlak bij de roode groep staan, erf roept met
tergende regelmaat, terwijl z'n groote oogen door z'n brilleglazen
bliksemen : „België ...... , België ...... , België !" Op ieder ontwapenings-argument komt, als een zonderlinge, wreede, cynische
echo: „België!" Duympie wil daarmee zeggen, dat in België de
socialisten voor leger-versterking stemden.
Het succes is razend.
Na tien minuten dreigt de heele tomaten-en-klaprozen-fractie te
springen en op het punt Duympie aan te vliegen. Die blijft onbewogen, en bovenaardsch van interruptie-moed. „België". Eindelijk
treedt de voorzitter op. Duymaer moet naar z'n bank terug. Maar
onder het terugtrekken klinkt het, als het na-rommelen van den
donder: „België ...... , België!"
Een brave kerel. Wat er rumoerig en verkeerd aan hem is kan
hij niet helpen. Vijanden heeft hij heusch niet, ondanks al z'n blazen.
Ik wensch hem nog vele militair-politieke promoties en als generaal
Duympie en z'n Leeuw eenmaal, krom van ouderdom, gebogen onder
de medailles, afscheid van ons nemen en er niets meer te promoveeren en te eere-teekenen valt — dan hebben zij een lange loopbaan
achter zich als Binnenhof-officier en Binnenhof-roofdier. Ziet gij
dien heldenstoet, mijn zoon?
(Later).
Aan den hemel van het parlement schittert met steeds sterker
glans een ster: de heer Duymaer van Twist. Eèn van m'n meest
geliefde figuren uit het mysterie-spel op het Binnenhof. Ik weet niet
of u het gemerkt hebt, maar de heer Duymaer van Twist is onlangs
kolonel geworden.
Ko-lo-nel.
In de houding als-u blieft. Pink op den naad van de broek.
Kaarsrecht. Daar is-ie. K'l'1 Duym-f-twis. Hoog, èn edel, èn gestreng.
De promotie-reis van den heer Duymaer begint duizelingwekkende
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afmetingen aan te nemen. Met zevenmijls-laarzen stapt-ie door alle
rangen heen. Z'n exercitie-veld is het Binnenhof, en z'n meest geliefde manoeuvres, waarin hij een geweldige bedrevenheid heeft
bereikt, zijn: zedelijkheid, zondagsrust, christelijke onder-officieren,
Zuider-zee-visschers en het interrumpeeren van sociaal-democraten.
Dit laatste is de militaire manoeuvre, waarin hij tegenwoordig het
meest uitmunt. En hoe meer hij interrumpeert, hoe sneller z'n
promotie gaat. Hij interrumpeert zich sterren en gouden kragen.
Hij verscheen op dit exercitie-veld als eerste luitenant. Non-actief.
Maar zóó non-actief was hij niet, of hij werd — als maar op de
groene banken — kapitein, majoor, overste en kolonel. De bokkingrookers van de Zuiderzee voelen zich tegenwoordig: hun kampioen,
vroeger een eenvoudig luitenantje, is óp-geïnterrumeerd tot kolonel.
En wààrom zou dit het eind van z'n glorie zijn? Nog een klein
jaartje blazen tegen de soci's, en hij wordt generaal-majoor. Dan
luitenant-generaal. Dan — want de brave ziet er zoo gezond uit,
dat hij nog een kwart-eeuw blijft exerceeren — Koning. Dan Keizer.
Er is geen enkele reden, om de promotie van den heer Duymaer
van Twist stop te zetten.
Onze voorvaderen bevochten de Spanjaarden; namen steden in;
veroverden zeekasteelen; klommen, te midden van een kogel-regen,
in de masten om de vlaggen van den vijand af te scheuren; ontdekten den weg naar den Oost; sprongen met hun schip in de
lucht; namen zilvervloten; hielden tachtig-jarige oorlogen en tiendaagsche veldtochten — en ze bleven gemeen matroos, kregen alleen
een extra-oorlam.
De heer Duymaer van Twist spreekt over Zondagsrust — wordt
kapitein; over zedelijkheid — wordt majoor; over vetten bokking —
wordt overste; over de Belgische socialisten — wordt kolonel;
over den wonder-kuil — wordt generaal; tegen de opera — wordt
koning; roept „leve de Koningin" = wordt keizer.
Heil, dezen Groote !
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XII.

MINISTER VAN KARNEBEEK.
......,,Er was een tijd" — zoo begint Potgieter z'n beroemde
Rijksmuseum-schets, — „waarin de weegschaal der volkeren van
Europa door hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de
hollandsche maagd, aan hunne zijde op het regtsgestoelte gezeten,
wierp er mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in en deed
door deze bijwijlen den evennaar overhellen. Er was een tijd, dat
de hollandsche vlag werd begroet als de meesteresse der zee, waar
ook ochtend- of middag- of avondlicht de oceanen van beide wereldhalfronden vergulde. Er was een tijd ...."
En in steeds geestdriftiger zinnen teekent Potgieter dan de geschiedenis der Republiek, de historie van Hollands gouden eeuw.
Sic transit gloria mundi!
Maar neen, dit woord is me, schier onwillekeurig, uit de pen
gevloeid. Want ja, de heerlijkheid van onze gouden eeuw is voorbij,
en zij keert niet weer, maar in de laatste tijden hebben wij
Hollanders toch het gevoel, dat we geen „vergeten natie" zijn, dat
we niet achter de horretjes zitten van ons knusse vaderlandsclie
woninkje, om het bruisend gewoel daarbuiten aan te zien, maar dat
we meedoen.
Het is nog slechts luttel jaren geleden, dat van Vollenhoven, onze
knappe en geestdriftige Leidsche professor, de eerste van die reeks
schitterend-gestyleerde publicaties deed verschijnen, waarin hij ons
land zijn plaats in het gelid der volkeren wees en het ópwekte de
hand aan den ploeg te slaan. Of -- zoo vroeg hij — zijn we al
tevreden als we op vredes-conferenties thee met koekjes mogen
serveeren en bloemen in de vazen schikken?
Het antwoord is in de laatste jaren gegeven. We zijn er ni et
tevreden mee. Een nieuwe volkeren-gemeenschap, een nieuwe internationale politiek is aan 't groeien , en we hebben het gevoel:
Holland telt m é é. Op tal van belangrijke internationale
conferenties (Washington, Genua, Genève, Barcelona) waren we
met eere vertegenwoordigd. Verscheidene andere werden in ons land
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gehouden, en een der bekendste juristen van de wereld noemde onze
residentie „het Mekka der volkenrecht-kenners". Onze minister van
Buitenlandsche Zaken werd tot voorzitter van den Volkenbond
gekozen en vervulde zijn taak op lofwaardige wijze. Het Permanente
Hof van Justitie werd op onzen bodem gevestigd en een Nederlander
zag zich tot rechter en zelfs tot voorzitter benoemd. Het door
Nederlanders gestichte Internationaal Intermediar Instituut heeft zijn
vertakkingen reeds over de geheele wereld en is bezig, de positie
van ons land en van den Haag als centrum van de volkenrechtelijke
wetenschap te versterken.
Zoo is er opleving en erkenning aan allen kant. Opleving in,
erkenning van ons kleine land. Holland leeft weer. Holland
streeft weer !
Het middelpunt van dit alles is ongetwijfeld minister van
Karnebeek. Zijn naam en faam zijn in de laatste jaren aanzienlijk
gestegen: zij hebben de grenzen van ons landje overschreden en
schitteren in het licht der wereld. Wat bracht de heer van Karnebeek
méé, toen hij tot minister benoemd werd? Reputatie van wat men
pleegt te noemen „een hoogstaand man". Knap jurist. Wat formeel,
een beetje op-de-letter, maar begaafd. Doch als diplomaat? Blanke
lei. Zeker, den naam van zijn geëerden vader droeg hij in z'n wapenschild,- maar hij-zelf? En het begin was niet fortuinlijk. Over het
zand- en grintbeleid waren de meeningen sterk verdeeld. Het doorlaten van Duitsche troepen tijdens den wapenstilstand deed zelfs
crisis-geruchten ontstaan : men sprak van stappen van de diplomaten
der geallieerden. En, last not least, in onze binnenlandsche politiek
gaf de minister alleszins reden tot het vermoeden, dat hij was een
diplomaat van de oude school, door de absolute geslotenheid van
zijn politiek, het verzwijgen, tegenover parlement, pers en volk, van
allerlei dingen welke ons land betroffen en die wij, tenslotte uit de
vreemde pers moesten vernemen. Zoo leek het, of de minister in
het begin niet sterk stond.
Hij heeft het ingehaald. Ruimschoots. Hij is snel gestegen in het
vertrouwen van het buitenland en van het eigen volk. Merkwaardig:
ofschoon zijn mededeelzaamheid jegens het parlement naar mijn
meening niet beduidend is toegenomen, heeft hij daar zijn positie
aanzienlijk versterkt. Men heeft het gevoel te staan tegenover een
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man, die berekend is voor zijn taak, een man met zelfvertrouwen
en energie, die. zich in eiken hoogen kring thuis gevoelt en er zich
gemakkelijk beweegt. Een figuur van bij uitstek representatieve
allure, van een stijl die zich volkomen kan aansluiten bij dien der
eerste staatslieden van de wereld. Zijn benoeming tot voorzitter van
de Voikenbonds-vergadering was niet alleen een persoonlijke onderscheiding, het was een glorie voor ons land. Ik wèet, dat het
oogenblik van die benoeming voor onze aanwezige landgenooten
onvergetelijk is geweest. Ik weet, hoe verscheidenen van hen er
bijzaten met tranen in d' oogen, over de vreugde van die onderscheiding. Een man, die de kwaliteiten in zich vereenigt om voor
zijn land zulk een overwinning te verwerven en haar te rechtvaardigen, is onze bewondering waard.
Ik zeg niet, dat ik 's ministers beleid in alle opzichten bewonder. Ik vind er nog te weinig het element der openbaarheid in.
Dit is zeer kenmerkend aan den dag getreden in de Djambi-historie.
In dit opzicht is er werkelijk nog te veel school in de houding
van den minister. Zou alles den invloed der nieuwe tijden moeten
ondergaan, behalve de diplomatie? Ik kan het niet inzien. De
wereld-oorlog is een te ontzaglijk échec geweest voor de diplomaten
der groote landen, dan dat de school op denzelfden voet en met
hetzelfde programma voortgezet zou kunnen warden. Het leervak
,,openbaarheid" moet er bij. Open de luiken! Frissche lucht! Zonneschijn ! Niet altijd. Niet den heelen dag. Maar als het kan. En het
kan dikwijls. Nu voeg ik hier dadelijk bij, dat ook in dit opzicht
's ministers politiek mij voorkomt zich te wijzigen. Na Genève en
Washington toch heeft hij bij voortduring openbaar contact met
de pers gehad. Is dit een belofte ook voor de pers van het eigen
land, die in zijn departement nog veel te weinig bekend is? Juist
door de methode der openbaarheid heeft hij in Amerika prachtig
werk voor ons land gedaan en de aandacht der groote republiek
op ons weten te concentreeren.
Een typische figuur, deze minister. De rust in persoon. Vaak,
naar het uiterlijk, volmaakt onbewogen. Het meest opvallend contrast
met zijn vóór-laatsten voorganger. Och, die minister de Marees van
Swinderen ! Die sprang achter de regeeringstafel rond als een
eekhoorn. Eén-en-al leven, beweging, onrust. Alles bewoog aan 'm.
En als hij sprak, dan tippelden de zinnen elkaar als hardloopers
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achterna. Hij verwaarloosde ze niet. Hij kon aardig-geestig uit der)
hoek komen. Het toilet van z'n hardloopers zag er keurig en fleurig
uit. Evenals z'n heele figuur, was ook z'n oratorisch talent val
pittige vitaliteit. Zie daarbij nu de heer van Karnebeek. Als zijn
vader: een toonbeel van egale rust. Van statige kalmte. Ook welsprekend. Oók geestig. Net als de Marees. Maar het snit is heel
anders. Z'n welsprekendheid is als z'n costuum, verzorgd tot in de
puntjes. Om door een ringetje te halen. In z'n zinnen, taalkundig
onberispelijk, hoort men de komma's, de punten, de uitroepteekens,
zooals men in z'n pantalon de scheermes-scherpe vouwen en van z'n
sous-pieds de smetteloos-beige kleur ziet. Evenwichtig en correct
van tot tot teen.
In het debat windt hij zich nimmer op. Hij richt z'n argumenten
netjes in 't gelid en valt kalm aan. Nooit in den stormpas. En hij
zegt geen woord te veel. Hij is pittig en geestig, maar ook hierin:
sober. Alleen in 't particuliere gesprek, als ge onder vier oogen
bij hem zit, dan laat hij zich soms wat meer gaan, dan beginnen
z'n oogen te twinkelen, dan is het of hij uit z'n étui van diplomaat
te voorschijn treedt als doodgewoon mensch, dan ziet ge eensklaps
dat er temperament gloeit in dezen man, dat z'n rust en z'n egale
kalmte is: zelfbeheersching ......
„Er w a s een tijd.
ja -- die tijd was er. Maar er licht nu een nieuwe aan de kim.
Holland hoeft zich niet op den voorgrond te dringen. Maar Holland
kan weer meetellen, bescheiden, doch met fierheid. Zelfbewust.
Toen schipper Mouringh z'n oogen had gesloten in „de endelooze
slaap", en z'n scheepsvolks te pruilen stond in den dut, toen kwam
mooi-Heintje. Dutten? — sprak hij — dutten .... ?
Heintje peurde strak an 't stuur, en
Haalde 't anker uit de grond,
't Scheepje ging door 't zeesop schuren
Of er Mouringh nog an stond.

Dutten? Holland in onzen nieuwen tijd dutten? Dat willen we
niet. En dat zullen we niet. We willen ook geen bellenjongen zijn
in het huis van de nieuwe volkeren-gemeenschap. We doen mee.
Als lid van de familie.
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En moge van Karnebeek ook geen schipper Mouringh wezen en
geen mooi-Heintje, (zulke schippers worden er niet vaak geboren)
wij, zijn scheepsvolk, schenken dezen kapitein op het schip van het
buitenlandsche beleid ons vertrouwen. Hij heeft voor ons „het anker
uit den grond gehaald."
.... En zie, het schuurt door 't zeesop, het schip van ons lieve,
kleine land, met de rood-wit-en-blauwe vlag en den oranjewimpel
in top.
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XIII.

THOMSON.
En toen, tbèn stond plotseling voor me vast, wat ik op m'n
honderdste Film vertoonen zou.
M'n honderdste zal voor u een uitnoodiging zijn, om éven, éven
stil te warden met elkander. Ik zal haar wijden aan de mooiste, de
liefste, de dierbaarste, maar tevens de meest-weemoedige heugenis,
die ik aan het parlement heb: Thomson. Ik voel dit laatste als een
plicht. Zeker, ik heb al over hem geschreven in de biografie, die
als boekje is uitgegeven, maar hier, op m'n Film, deed ik hem nog
nooit zien. En, eigenlijk, had hij één van de eersten onder de
honderd moeten zijn.
Want was hij zelf, de dappere, de onstuimige, de ridder-zondervrees-of-blaam, niet „een hoofdman over honderd", ja, over
duizenden'?
Thomson.
Het is juist tien jaar geleden, dat hij voor de tweede maal naar
Albanië vertrok. Om niet terug te keeren.
Nog, of het de levende, stralende dag van heden is, zie ik hem
voor mij in het parlementaire bankje. Hij zat vlak onder de perstribune. Iederen morgen, als hij kwam, ving ik z'n groet op. Er
vlas een hartelijke vriendschap tusschen ons ontstaan, gevolg van
aanraking op meer dan één terrein. Onze denkbeelden waren nauwverwant. We begrepen elkander volkomen. In menig particulier
gesprek hadden we elkaar daarvan kunnen overtuigen. Hij was
correspondent (schrijver van brieven over politiek) van een der
grootste Indische dagbladen, en wanneer hij in 't buitenland was
nam ik dat, op zijn verzoek, voor hem waar. Omdat we volkomen
gelijk dachten.
Zoo werd déze vriendschap voor mij een der mooiste dingen,
die ik aan mijn loopbaan als parlementair journalist te danken heb.
Daar stond hij dan. De flinke, eerlijke kaerel. In z'n bankje. Met
z'n luide (iets te luide) stem, die als een waterval door de zaal
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bruiste, kwam hij op voor een democratisch leger. Hij, was volop
een zoon van het oude Holland, uit den tijd, toen de republiek als
een trotsche adelaar klapwiekend uitvloog boven de volière der
wereld. Hij had, toen hij in het parlement kwam, een moeilijken
tijd achter den rug. Zeker, hij was in den Oost geweest (evenals zijn
vriend en tijdgenoot Colijn), hij had er Toekoe Oemar bevochten
en de Willems-orde verdiend, zéker, hij was door de regeering
afgevaardigd naar den Boerenoorlog en met verschillende andere
eervolle opdrachten belast geworden, maar wanneer deze onverschrokken, voor z'n eerlijke overtuiging als een tijger vechtende
kaerel, die in verschillende streken der wereld het gevaar getrotseerd
en den kruitdamp geroken had, dan weer terug kwam in z'n landje
in het stadje van z'n garnizoen, waar àl dat stijve en papieren
parade-vertoon hem zoo tegenstond, waar zoo veel hem spéélgoed
leek .... dan kwam „hooger-hand", vergat z'n Willemsorde en z'n
opdrachten, en werkte hem tegen in z'n carrière, omdat hij
democraat was.
Thomson, onze strijder, liberalen ! o n ze geestverwant, vrijzinnigen; heeft moeten vechten voor z'n brood, omdat z'n
superieuren poogden hem in z'n carrière te treffen, wijl hij het
spinrag van het duffe militaire gedoe met vaste hand uiteen sloeg,
en de ramen open schoof, om de frissche wind en het goudschuimende zonlicht te doen binnen stroomen.
Maar z'n soldaten vereerden hem, omdat hij met hen meeleefde.
Hij was hun chef, d u s hun vriend. Als er een ernstige zieke was
op de compagnie, droegen ze allen een kleinigheid bij, en gezamenlijk
gingen manschappen en kapitein naar het hospitaal, om wat lekkers
te brengen. Hij bezielde zijn troep door het voorbeeld. Als, bij een
zwaren marsch, een soldaat niet meer verder kon, nam Thomson
soms diens ransel, en droeg het een eind. Toen, als gevolg van het
strijden voor z'n overtuiging, z'n carrière bedreigd werd en „de
compagnie" dit in de gaten kreeg, lieten z'n soldaten zich gezamenlijk fotograf eerera, voor hèm. En na zijn dood heeft een
onderofficier, meester-in-de-rechten, het geschreven in de bladen:
wanneer '5 morgens op de compagnie bekend werd, dat Thomson
meeging op marsch, „dan schalde het door de chambree van
vreugde". — „Jongens, Thomson gaat mee!" De dag werd goed.
Zóó, gedragen door de innige genegenheid van z'n soldaten
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maar tegengewerkt en gehaat door superieuren, kwam Thomson
in het parlement.
En dààr heeft hij jaren-lang den goeden strijd gestreden. Voor
een betere weermacht. Voor eerlijkheid, waarheid en rechtvaardigheid. Hij was er een dappere, voortvarende man, vol frisschen
strijdlust, vol tintelend temperament. Vijanden had hij er niet, wèl
felle tegenstanders. Dat was z'n genot. Hij zacht tegenstand, om
te overwinnen, maar nooit, nooit, nooit heeft hij in het vaak bewogen
debat één onridderlijkheid begaan jegens een zaak of een persoon.
Het was een moeilijke strijd dien hij voerde, maar hij adelde dien
door z'n karakter. Hij critiseerde, om ap te bouwen. Uit liefde voor
het leger, voor z'n beroep, voor z'n land.
0, z'n landje, z'n kleine, mooie landje had hij hartstochtelijk
lief, en daarom juist was het zoo diep tragisch, dat hij in vreemden
dienst z'n dood moest vinden, al was de opdracht tot het werk
ook nog zulk een onderscheiding.
-- „Ja", riep hij eenmaal uit, „ik critiseer het leger, mijne heeren,
ik critiseer de organisatie en de uitrusting, maar als het moet zal
ik morgen de é é r s t e z ij n, om met àl dat onvoldoende naar
de grenzen te snellen".
Zóó was hij.
Hij toonde zich altijd een geharnast tegenstander. Een man vol
actie en leven. Stilzitten kon hij niet. Hij liep de zaal door, en vaak
hoorde men dan z'n rake interrupties, ratelend als een mitrailleur.
Of, als hij in z'n bankje zat, ging hij teekenen. Hij was een knap
caricaturist. Honderden portretjes van afgevaardigden heeft hij,
tijdens de vergaderingen, geteekend. Wij lagen, over den rand der
perstribune, naar hem te zien. Af en toe keerde z'n klare, vroolijke
kop zich lachend naar ons om. Ik zie het nag. Ik vergeet hem niet.
Nooit.
Maar dan, eensklaps, vloog hij op. Hij had wat gehoord, dat
hij wilde bestrijden. Hij moést spreken. Hij was één bonk impulsiviteit. Z'n maidenspeech wilde hij beginnen, toen hij midden-in
de zaal stond, vlak vaar den president, die hem ijlings naar z'n
plaats joeg.
Indien ooit iemands strijd door de gebeurtenissen is gerechtvaardigd, dan die van Thomson. Hij heeft het zelf niet mogen
beleven, maar mij en duizenden mèt mij is het een innige voldoening,
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dat zijn levenswerk juist is gebleken: de evolutie op militair gebied
voltrok zich naar Thomsons inzichten.
Op een avond van October 1913 telefoneerde hij me. Haastig
en nerveus als steeds. „Kom je morgenochtend vroeg even bij me?
Ik ga weer naar Albanië. Ben al bezig te pakken." Den volgenden
morgen hoorde ik het. De groote mogendheden hadden Nederland
verzocht eenige officieren beschikbaar te stellen, om leger en bestuur
in Albanië te organiseeren. En natuurlijk was toen de keus van onze
regeering ook weer op. Thomson gevallen. En hij, met z'n werk
zamen geest en z'n zin voor het avontuurlijke, nam ààn. Graag.
Wij regelden nog een paar zaken.
Toen ging hij.
Ik kreeg veel brieven van hem uit Albanië. Prachtige postzegels
ook: hij plakte er de enveloppen vol mee, om mij een plezier te
doen. M'n oudste jongen vraagt er dikwijls om, voor z'n album,
Neen, m'n jongen! D i e houd ik nu eens zelf.
Een half jaar later kwam Thomson terug. Op een oorlogsschip.
Speciaal voor hèm gezonden. Maar de vlag hing half-stok. Ook
— voor hém.
Kart daarop reisde de Koningin naar Groningen, om voor het
front van den troep Thomson ten voorbeeld te stellen aan ons leger.

En als ik dan weer denk aan dezen fieren, nobelen mensch, aan
dezen krachtigen en onvervaarden strijder, met z'n gevoelig en
fijn-geaderd gemoed, aan deze superieure figuur, die overal leiding
gaf waar hij kwam, als ik z'n brieven weer eens ter hand neem,
die vertelden van z'n strijd en z'n moeilijkheden in Albanië, als ik
staar naar de met potlood geschreven briefkaart — een nieuwjaarswensch — die hij me Januari 1913 zond uit het „hoofdkwartier
te Epirus" en waarvan het schrift al begint te verbleeken, dan weet
ik telkens, dat heel de actie en het idealisme van dit te korte, maar
mooie leven beheerscht werd door dit ééne: v a d e r l a n d s l i e f d e.
En dan voel ik mij ook hierin met dezen onvergetelijke verwant:
in liefde, vurige liefde, voor klein-Holland, met z'n glanzende
historie. Dan huidig ik zijn nagedachtenis he t best, door m'n
.honderdste te besluiten met die gespierde strophen van Potgieter,
5
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die zeer zeker ook weergeven de innigste gevoelens van Thomson
jegens het land, dat hij zoo hartstochtelijk lief had en dat hij diende
met hart en ziel:
Grauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoedershand,
Toch heb ik innig u lief, o mijn land!
Al wat gij zijt is der vaderen werk.
Uit een moeras wrocht de vlot van die helden,
Beide de zee en den dwingland te sterk,
Vrijheid een tempel een Gods-vrucht een kerk.
Blijf, wat ge waart, toen ge blonkt als een bloem;
Zorg, dat Europa den zetel der orde.
Dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem',
Land mijner Vad'ren, mijn lust en mijn roem!

00
00

^{•

Dr.

J. Th. de Visser
88
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XIV.

MINISTER DE VISSER.
Van geen enkelen minister spijt mij het aanstaand aftreden zóó
zeer als van dr. J. Th. de Visser. 1)
Kuyper, eenmaal sprekend over de hooge en voorname figuur
van de Beaufort, zei van hem: „Zijn optreden werkt anti-septisch".
Beseft men goed, wat dit zeggen wil? Het is bet mooiste en
nobelste compliment, dat men in de politiek iemand kan maken.
Want de politieke atmosfeer is vol verleiding, en wie er zuiverend
optreedt, doet er groot werk.
Een lange, politieke loopbaan is als een gevaarlijke bergtocht.
Elk oogenblik is er kans op uitglijden. Alleen de sterke karakters,
geleid door den veiligen gids van een hoog beginsel, kunnen dezen
tocht ten einde toe ongerept volbrengen. En zij zijn dan doorloopend als een suggereerend voorbeeld. Niet alle staatslieden, niet
alle politici kunnen even groot zijn en van even hoog karaat. Er
zijn er die steeds met breeden, voornamen blik boven alle kleine
gewoel blijven uitzien, die het spinrag van een benepen politiek
altijd met vaste hand uiteenslaan. Dat is de geestes-aristocratie in
de politiek. Ter eere van het parlement moet getuigd worden, dat
zij er steeds bewonderende waardeering vindt. Het is of alle afgevaardigden in zulke politiek het beeld zien van den volksvertegenwoordiger, zooals hij zijn moet. Dergelijke figuren scheppen altijd
een sfeer van zuiverheid om zich heen, die weldadig werkt op
stemming en debat.
Zoo, in dien zin, zei Kuyper van de Beaufort, dat zijn optreden
„anti-septisch" werkte.
En in dienzelfden zin zeg ik het van den minister-predikant
de Visser.
Want ik heb zelden — als ik dit persoonlijke woord eens spreken
mag — in een politiek tegenstander zooveel vertrouwen gehad als
in dr. de Visser. Onder de honderden en honderden, die ik in den
loop der jaren op het parlementaire tooneel heb zien komen ten
gaan!) behoort hij voor mij, geestelijk, ideëel, tot de besten. Een
1) Ik schreef dit in het najaar van 1923, na de verwerping der Vlootwet. Het
kabinet bleef echter aan, zoodat minister de Visser niet aftrad.
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man van ruimen blik, een knap man, een man met karakter, een
persoonlijkheid, een man met een eigen meening, die zelfstandig
durft te zijn en het kreupelhout van kleine politiek van zijn baan
durft wèg kappen. Zelfstandigheid, persoonlijkheid, het durvenstaan-voor-eigen-meening — tegen de partij-cliché desnoods in —
ziedaar De Visser.
Hij is een redenaar. Maar een redenaar in zeer bijzonderen zin.
Ik heb als jongen, als kind, onder z'n gehoor gezeten in de
statige Groote Kerk van Rotterdam. Veel later, in het begin vat
m'n journalistieke loopbaan, toen hij inmiddels predikant in
Amsterdam was geworden, heb ik hem ook daar meermalen gehoord. En nog steeds waren er de kerken overvol. De Visser trok
de menschen tot zich en tot de kerk. Door z'n eigenaardige spreektalent. Hij is een kansel-redenaar en toch is het weer niet. Hij heeft
niets van de franje en de trucjes, die zooveel dominé's ter „versiering" in hun preeken aanbrengen, niets van „den prediker hoog
in de lucht", wiens rede „een galmend gerucht" is. En datgene, wat
de vrouwelijke kerkgangster bedoelt als zij zegt dat dominé „dierbaar" preekte, bezit hij volstrekt niet. Hij heeft de menschen altijd
onder een bekorende suggestie gebracht door een zekere rustige,
breede voornaamheid in z'n spreken, zonder een oogenblik aarzelen
of haperen, helder en begrijpelijk en menschelijk. Wat men bij het

zwemmen noemt „een breede slag", dat heeft De Visser in het
spreken. En dien heeft hij nog. Feilloos is hij bijna in stijl en
woordkeus. Zonder stoute beeldspraak, maar altijd correct. Z'n
welsprekendheid is als een sierlijk toilet; onberispelijk, volkomen
fraai in snit en vouw, maar zonder opschik. Oratorisch is hij geen
dandy, geen woord-kunstenaar, maar een gentleman. Het uiterlijk
is fraai, maar het innerlijk is hoofdzaak.
Wat daarbij den kanselredenaar steeds verraadt is: het absoluutzekere van den toon en het tempo. „Spreek mij niet tegen. Ik ben
niet tegen te spreken". Dit is geen arrogantie. Het is het natuurlijke
gevolg van een lang kansel-leven zonder debat, zonder interrupties, zonder tegenspraak. En het is: vorm. Want De Visser kan
tegenspraak heel goed verdragen.
Maar het bovenal-aantrekkelijke in De Visser is voor mij : zijn
totale geestelijke statuur, zijn waardeering van den tegenstander,
zijn eerlijkheid en verdraagzaamheid, zijn eenvoud, hetgeen alles
bij elkaar, het wezen van zijn gestalte uitmaakt.
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De kernspreuk van het protestantisme is toch altijd maar: „Onderzoekt (beproeft) alle dingen, behoudt het goede". Dit woord van
Paulus heeft De Visser tot levensleus gemaakt. Zijn eerlijk onderzoek,
ook van anderer standpunt, zijn zucht om het goede te behouden,
hebben hem meermalen tot een meening en een beslissing geleid,
die in botsing kwamen met de dogmatische partij-politiek van
geestverwanten, maar die hij als eerlijk man -- bovenal gehecht
aan zijn vrije en franke overtuiging — handhaafde. Natuurlijk: hij
zal ook wel fouten begaan hebben. En : hij deed als minister ook
wel dingen, waarmee verschillenden zich niet konden vereenigen.
Ik weet, dat er in den laatsten tijd kwamen, die tegen zijn beleid
min of meer ernstige bezwaren hadden. Meermalen heeft hij, door
zijn vrije meening geleid, en door den vrijen geest van het pratestantisme bezield, dichter bij links gestaan, dan bij velen zijner
politieke vrienden. Denk aan zijn standpunt inzake de openbare
leeszalen. Denk aan zijn steun voor het tooneel en de dramatische
kunst, al beletten 's lands financiën hem later in dit opzicht zijn
plannen uit te voeren. Denk aan zijn theorie inzake „den completen
mensch".
Hij heeft, als minister, zijn oude beroep niet vergeten. Hij preekte
herhaaldelijk. Hij zegende huwelijken in. Hij opende kerken. Het is,,
of deze gevierde kansel-figuur zich telkens wilde verontschuldigen
-- dat hij minister geworden was.
Als figuur-in-het-debat bewonderde ik hem oprecht. Aanteekeningen maakte hij zelden of nooit, en toch was zijn antwoord
naar vorm en inhoud steeds af en altijd logisch gerangschikt en
opgebouwd. ik heb nimmer een minister meegemaakt, die de sprekers
zoo „uit z'n bloote hoofd" van repliek diende, en het zoo gedocumenteerd deed. Want een speech van De Visser was nooit leeg.
Er zat altijd wat in. Ik heb hem nooit nijdig gezien. Hij is van
een klassieke rust in z'n optreden. En vervuld van een benijdenswaardige blijmoedigheid.
Ziedaar De Visser.
Minister-Predikant.
Nu de politiek hem tot aftreden dwingt, moge hier de getuigenis
staan, dat hij zijn moeilijke taak met talent, met toewijding en met
onkreukbare 'onpartijdigheid heeft vervuld.
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XV.
W. H. VLIEGEN.
Een van de meest eerbiedwaardige en begaafde figuren, die de

arbeiders-beweging in ons land heeft voortgebracht.
Een zoon van het oude volk. Hiermee bedoel ik het proletariaat,
zooals het een jaar of dertig, veertig geleden nog leefde: aan den
zèlf-kant der socale beschaving, verstoken van alle beschermende
wetgeving, middenin de worsteling naar bevrijding en verheffing.
Uit dat oude volk, dat leed en streed en kreunde van pijn, is
Vliegen regelrecht voortgekomen.
In het nuchtere boekje „Parlement en Kiezer" vindt u in de
levensbeschrijving van Vliegen de vermelding: „Was typograaf".
Aardig.
Maar moet u hooren h o e hij typograaf was in het begin van
z'n loopbaan als strijder èn proletarier. Hij woonde in het Zuiden
van Limburg. Was redacteur van een socialistisch weekblad. Dat
ging als volgt. Hij schreef zèlf de artikelen. Hij zette ze óók („was
typograaf"). Hij drukte het blad. Hij ging met de nummers venten
langs de straat. Er werden klopjachten op 'm gehouden. Maar hij
verkocht z'n kranten. En ging vóórt. Was typograaf.
Dat was de opstandige Vliegen. De jonge Vliegen, met een ziel
vol revolutie en een hart vol haat. Uit die dagen dagteekent z'n
gratis-advies aan de jongedochteren van Nederland, om aan haar
verloofden op hun verjaardag een revolver cadeau te doen. Hij
moest worstelen voor z'n brood, om z'n bestaan, om z'n lijfbehoud,
maar werd een vurige propagandist: een kind van de arbeiders..
beweging -- vleesch van haar vleesch, bloed van haar bloed —
zooals Helsdingen er één was, en Schaper, en Spiel man.
Het was deze Vliegen, die later lid van den Raad en van de
Staten werd, lid van de Eerste en van de Tweede Kamer, wethouder
van financiën en wethouder van onderwijs van Amsterdam.
Dezèlfde.
De korte opsomming alleen reeds is Vliegen's glorie. Want weze
ruige, gave, èchte arbeiders-figuur heeft zich, midden in den strijd
om z'n bestaan, en midden in het drukke propagandistenleven, een
ontwikkeling bijgebracht, die hem op alle verantwoordelijke posten
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een goed f iguur deed slaan en hem gelegenheid gaf zich in een
economisch en wetenschappelijk debat met gestudeerden-van-naam
te meten. Het is dan ook geen wonder, dat mannen als Vliegen in
het hart der arbeiders een bijzondere plaats innemen. Zij voelen dat
hij hun glorie is, een lichtend voorbeeld van wat op eigen kracht
en door eigen energie te bereiken is.
Ook in de nuchterheid van z'n gezond verstand, dat zich nooit
door het sentiment op een verkeerden weg liet drijven, is Vliegen
het beeld van de naar economische vrijmaking strevende arbeidersklasse. Een man van de practijk. Hebben is hebben, maar krijgen
is de kunst. Reformist. De Bernstein van het Lage Land. Iedere hervorming veroveren -- desnoods brokje bij brokje — die te veroveren
valt, ieder stukje macht dat binnen het bereik komt inpikken. Toen
het in 1913 om de vraag der ministers-portefeuilles ging, luidde z'n
korte, kernachtige, destijds tot een gevleugeld woord geworden
advies: „Aanpakken!" Toen Troelstra in 1918 z'n privé-revolutie
arrangeerde, wilde Vliegen er niet van weten. Hij heeft het leed van
het oude, vroegere proletariaat aan den lijve gevoeld, en wat gedaan
kan worden om het te verminderen, m o et gedaan warden. Geen
dogma's. Geen fantasieën. Hervormen.
In het parlement was hij een sterke strijder, ten voeten uit. Een
man van koele, klare argumenten, van gedocumenteerde redevoeringen. Hij heeft een bijzonder soort welsprekendheid: het is of
hij te hameren staat. Kart, sterk, afgemeten zijn z'n zinnen, zonder
franje en zonder frasen : mokerslagen.
Daarbij, wat hem bijzonder siert: aantrekkelijk door een zuivere,
eerlijke beschaving, die heel z'n figuur kenmerkt. En die treft door
haar echtheid. Vliegen is niet beschaafd, omdat hij dit aangeleerd
heeft, uit het Wetboek van Mevrouw Etiquette, maar omdat het
voortkomt uit heel z'n innerlijke gestalte, als zuiver water uit de
bron. Wij kennen eigenlijk geen ander sociaal-democraat, die, voortgekomen uit het in ontbering levend proletariaat zèlf, zulk een allure
van distinctie-in-het-debat en zooveel waardeering-vannden-tegen
stander bezit als Vliegen. De maatschappelijke en de politieke strijd
hebben hem niet verruwd en vergrofd, en, hoe hard hij ook slaan
mocht, steeds was hij in het dispuut een hooge figuur.
De tijden zijn veranderd. Het nieuwe proletariaat is het oude
niet meer. Vliegen zèlf zou dertig jaar geleden niet gedroomd
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hebben, dat hij thans zou terugzien op een staat van dienst met
zoovéél voorname posten.
De moderne arbeidersbeweging brengs geen Vliegen's meer
voort. Zij is haar verdrukking ontgroeid. Strijders als Vliegen
hebben het bedje gespreid voor de nàkomers, en de „vertrouwensmannen" van tegenwoordig hebben eigenlijk niets anders te doen,
dan er maar in te kruipen. Zie die breede schare van jongere
socialisten, die zich in het warme nestje van politieke functies liggen
te koesteren, in zacht en welbehaaglijk geknor. De beweging is
in-goeden-doen gekomen, beschikt over talrijke riante zetels en over
invloed, en wie een beetje rad-ter-tong is komt al een heel eind.
De zoontjes hebben het goed, want Pa en Ma zijn rijk: baantjes
en mandaten bij de vleet. Het krioelt in ons land van dat jonge,
socialistische goedje, dat op de paden flaneert die Vliegen en anderen
in bitter-moeilijken tijd moesten effenen.
Kijk, strijders als Vliegen moesten ontginnen, het dichte en vaak
wondende kreupelhout wèghakken .... en de moderne vertrouwensmannen loopgin in een fraai-aangelegd tuintje, met snoezige perkjes
en een helder vijvertje, en er staan sierlijke bankjes om uit te rusten.
Vliegen ging, in donkere streken, vaak lichamelijk niet veilig, in
een leger van tegenstanders propageeren om z'n overtuiging te
dienen -- en de huidige goud-op-snee-leiders wandelen eens een
enkele maal aan het hoofd van een Mei-optocht, welwillend aangegaant door een onschuldige boerzwazie en beschermd door een
graai-geuniformde bereden-politie, die de straten vrijhoudt.
Een zoon van het oude volk. Een figuur, die een verkwikking is,
een levend kind van de strijdende arbeidersbeweging in haar jeugdjaren. Een man van kennis, een man van geestelijke standing, een
man van beschaving.
En het mooist was hij mij, deze stoere vechter, wanneer hij al
z'n liefde voor z'n volk en z'n strijd verried door even een trilling
in z'n stem, als z'n woorden beelden op den adem van z'n ziel, en
een nauw-bedwongen hartstocht gloeide achter de kracht van z'n
argumenten. Gewoonlijk was hij zich zelf weer spoedig de baas.
Doch wij hadden hem dan even doorschouwd, dien sterken,
nuchteren, maar gevoeligen kerel, die zijn afkomst nooit verloochend heeft.
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XVI.

VARIA.
Er is in onze parlementaire geschiedenis een afgevaardigde
geweest, die z'n baard liet staan.
Niets bijzonders! hoor ik u zeggen. Want heeft de heer van
der Molen, (in de huiselijkheid der perstribune Ali-Baba genaamd),
niet een juweel van een baard? en wat draagt mr. van de Laar, de
propagandist van het groote gezin, niet een aardig-peper-en-zoutje
om z'n kin! Zoo kunnen er veel meer zijn geweest.
Toch -- iets bijzonders.
Want de afgevaardigde dien ik bedoel — m r. D. van E c k,
die 35 jaar in de Kamer heeft gezeten en eerst toen werd vervangen
door Keuchenius — liet z'n baard staan met een bepaald politiek
doel. Hij had gezworen zich niet te laten scheren, alvorens de
Grondwetsherziening van 1848 tot stand zou zijn gekomen. Toen
dit was geschied, stapte hij welgemoed naar den klapper. Deze
historische gebeurtenis verdient zeer zeker aan de vergetelheid te
worden ontrukt.
Van een baard naar den haardos des schedels is slechts één stap.
Ook zulk een haardos is eenmaal in opspraak geweest, n.l. die van
mr. P. H. S a a y m a n s-Vader, een bekend en karakteristiek afgevaardigde. Hij was dóóf. Z'n medelid m r. M. H. G o d e f r o i, de
latere minister van Justitie, was óók doof. Op zekeren dag stonden
ze samen heel dicht bij de regeeringstafel, om goed te kunnen
hooren. Er heerschten toen nog idyllische toestanden in het parlement: op de tafel der regeering stonden brandende kaarsen. En zie,
Saaymans-vader boog zich, met de hand aan het oor, zóó dicht
naar de regeeringstafel over, dat z'n welige haardos (een „rechtopstaande", zoo las ik), met de kaarsvlam in aanraking kwam, en
leefijk schroeide. Godefroi zag het, trok z'n mede-doove ijlings weg
en — de brandslang behoefde geen dienst te doen
De doofheid van G o d e f r o y gaf meermalen tot kleine incidentjes
aanleiding. Maar de ijverige en begaafde rechtsgeleerde wijdde zich
met bijzondere toewijding aan z'n parlementaire taak. Als een
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bijzonderheid wordt vermeld, dat hij bij de behandeling der Wet
op de Rechterlijke Organisatie niet minder dan 56 maal het woord
voerde. Toen (zoo deelt Arnold Ising, destijds stenograaf, in z'n
boekje over onze parlementaire geschiedenis mede), toen de
stenografie werd ingevoerd, kreeg de di re cteur van den dienst, de
heer Noordziek, opdracht, om voorloopig van de debatten ook nog
aanteekeningen in gewoon schrift te maken, aangezien men het
snelschrift nog niet te best vertrouwde. Dat was een buitenkansje
voor C o def roy. Hij zat geregeld naast Noordziek in het stenografenhoekje, en las diens aanteekeningen van het debat, zoodat hij niet
behoefde te luisteren !
Natuurlijk zijn er ook wel eens tragische incidenten geweest.
Tweemaal is het gebeurd, dat een afgevaardigde, toen hij het woord
voerde, overleed. De eerste maal in 1859, met m r. L. D. St or m,
terwijl hij sprak over het voorstel tot leger-mobilisatie, de tweede.
keer in 1897, met m r. B. M. B ah 1 m a n n, die eveneens over een
militair onderwerp het woord voerde. Natuurlijk werd de vergadering dadelijk geschorst. „Op 27 September 1866, na aanneming van
de motie-Keuchenius, had" — zoo vertelt de journalist B. Blok in z'n
jubileum-boekje -- „de pas gekozen afgevaardigde voor Zwolle, de
Kamper burgemeester Wittewaal van Stoetwegen, zich
zóó opgewonden over de naderlaag der regeering, dat hij bijna
terstond na zijn terugkeer in zijn hotel ontsliep". Wijlen m'n hoogvereerde collega deelt ook nog mede, dat er één geval van plotselinge
zinsverbijstering tijdens een vergadering voorviel. Hij vermeldt
echter geen naam.
Meer dan eens heeft een ziek Kamerlid zich naar de vergadering
laten brengen, om aan een belangrijke stemming te kunnen deelnemen. In 1900 werd de heer J. J. van K e r k w ij k de zaal binnen
gedragen om voor de Leerplichtwet te kunnen stemmen, in - den
nacht van Staal gebeurde hetzelfde met kolonel J. B. V e r h e y —
een nobel man, ik blijf hem steeds met diepen eerbied gedenken -die zijn stem wilde geven aan de Oorlogsbegrooting. Tragisch was
ook de aanblik, dien de ernstig-zieke heer H. S p i e k m a n in 1917
bood, binnengebracht om de belofte te kunnen afleggen. En als ik
over physieke gebreken spreek, denk ik ook aan Victor de
Stuers, en aan jhr. J. W. v. Nispen tot Sevenaer, twee
mannen van hóóg karaat, die dag in dag uit geholpen moesten

Mr. H. C. D ressel h uys
(De Film over Mr. Dresselhuys verscheen in „De Vrijheid" in een specialen vorm,
die overdruk in dit boek bezwaarlijk maakte; zijn portret mocht hier echter niet
ontbreken).
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worden om de zaal te bereiken, maar niettemin hun plicht ten
einde toe volbrachten.
Natuurlijk zijn er in den loop van die vele jaren verscheidene
afgevaardigden geweest, die hun specifieke eigenaardigheden
hadden. Zoo wordt van K a p p e y n e gezegd, dat hij de gewoonte
had om thuis hij was ongehuwd in z'n studeerkamer op den
grond liggend of zittend de stukken te bestudeeren. Op een dag
spande het in de Kamer en men had den staatsman dringend noodig.
Men vond hem: hij lag op den grond van z'n studeer-vertrek, in
slaap gevallen tusschen boeken en stukken. Uit de eerste jaren, dat
ik op de perstribune zat, herinner ik mij een minister, die de eenvoud
zóó ver dreef, dat hij in de pauze naar een bekend koffiehuis in
de nabijheid ging, een kop koffie bestelde, en daarbij lekker z'n
boterhammetjes oppeuzelde, die hij in een „pampiertje" bij zich
had. Den naam noem ik niet. Evenals dien van het Kamerlid, dat,
terwijl hij aan het spreken was, plotseling z'n heele kunstgebit
verloor: ik zag het hem nog juist opvangen halverwege den grond.
Er staat één projectiel in de Kamer, waarvan ik de aanwezigheid
niet snap: de be 1. De bel op 'n voorzitters-bureau. Ik heb al heel
wat felle en fanatieke kabaaltjes meegemaakt, ik heb al heel wat
stormen door de zaal hooren loeien, maar de bel heb ik nooit
zien gebruiken. Waarom niet? In buitenlandsche parlementen
gebeurt het herhaaldelijk. Vroeger heb ik wel eens gedacht: zou de
bel geen klepel bezitten? Maar op een goeden dag ontdekte ik van
wèl, want het enfant terrible D u y s sloop naar het bureau, greep
stiekum de bel en zette haar schrijlings op den rand van de tafel,
zoodat ze er ieder oogenblik kon afvallen en een gezellig lawaai
maken. Juist toen de bel zou tuimelen zag de voorzitter het onheil
en wist het te voorkomen. Maar door dien greep kwam de bel in
beweging en hoorden we èven de klepel klingelen. Het is de eenige
maal geweest. Ook heb ik nooit meegemaakt, dat de publieke
tribune moest worden ontruimd. Vroeger is het een enkele maal
gebeurd, terwijl m r. T r o e l s t r a aan het woord was (1897),
maar het publiek houdt zich vrijwel altijd kalm, zoodat de voorzitter niet behoeft op te treden.
De voorzitter. „M ij n h e e r de voorzitter". Wist men, dat
Thorbecke deze woorden in zwang heeft gebracht? Hij is er
mee begonnen. Vóád zijn tijd sprak men elkaar met „Edelmogende
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heeren" aan, in de redevoeringen. Nu zijn er afgevaardigden, die
geen zin meer kunnen zeggen of er moet „Mijnheer de voorzitter"
voor, als een sergeant aan het hoofd van een troep schutters. Ook
de „geachte afgevaardigde" is schering en inslag geworden, al is
de achting soms in geen velden of wegen te ontdekken. M r. W. K.
bar o n van D e d e m was eens zeer openhartig, toen hij, over
Rutgers van Rozenburg sprekend, zeide: „De geachte .... ik bedoel
de afgevaardigde !", een hatelijkheid die tot grooten twist tusschen
de beide mannen voerde.
Sommige „geachte afgevaardigden" zijn tevens minister geweest.
Maar dat was toch een zeldzaamheid. De eerste die beide functies
combineerde was m r. D. Donker C u r t i u s, later deed J. K.
H. de Roo van Alderwerelt tot, weer later mr. H.
Goeman Borgesius en Dr. C. Lely. Maar dit waren
hooge uitzonderingen: Tegenwoordig wordt nooit meer aan een
dergelijke combinatie gedacht.
De toestanden zijn veranderd.
Men verbrandt ook z'n haar niet meer in de Kamer — hoogstens z'n vingers.
En men zweert er niet meer z'n baard te laten groeien tot b.v.
de Administratieve Rechtspraak is afgedaan.
Stel-u-voor!
Ik zie nog een aanteekening staan over een merkwaardig
incident, dat in verschillende geschriften vermeld wordt als blijk
van dapperheid eens ministers. Namelijk van d r. A. V r o 1 i k,
minister van Financiën. Het geschiedde in '57 of '58. Verschillende
leden drongen aan op overlegging van een bepaald stuk. De minister
weigerde. Er vielen harde woorden. Toen stond de minister op,
nam z'n portefeuille in de hand, liet haar aan de Kamer zien, en
zeide: „Hier zit het in, mijne heeren, maar ge krijgt het niet!"
Intusschen: zulke toeren doen denken aan het beroemde circus van
Alber en Basch, dat in m'n jongensjaren op de Rotterdamsche
kermis stond. Wat toen vertoond werd, ziet men ten huidigen dage
niet meer. Zoo gaat het ook in het parlementaire circus. Stel u
voor, dat een minister in den jare 1922 het waagde, zdó demonstratief
een stuk aan de Kamer te weigeren. Het werd op staanden voet
revoluusje.
En nu ik het scherpe woord van minister Vrolik heb vermeld,
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denk ik eensklaps aan van H o u t e n, den ouden staatsman. Ik
maakte hem mee in z'n na-periode. Ik heb nooit het gevoel van mij
kunnen afzetten, dat van Houten in onze kringen veel te weinig is
gewaardeerd. Zeker, hij was individualist. Hij heeft zèlf z'n isolement
gezocht. Hij is van radicaal conservatief geworden. Maar wat een
prachtige, ruige, veelzijdige figuur, deze staatsman-philosoof. Wat
had hij onder ons nog een rol kunnen spelen, indien hij wat meer
oog voor „de teekenen des tijds" had bezeten. Ik maakte hem —
zei ik — in het parlement mee in z'n na-periode. En van toèn
herinner ik me z'n fanatieke woord over het Arbeidscontract : „Ik
zou liever m'n rechterhand verbranden, dan voor dit ontwerp te
stemmen". Kort daarop werd hij — figuurlijk gesproken — heelemaal verbrand : de Staten van Friesland brachten hem ten offer, als
straf voor zijn houding jegens Staal, den braven, romantischen
generaal, op wien Troelstra, na 's ministers aller-eerste en sensationeele anti-bezuinigings-speech, dit ge-improviseerd versje maakte:
De heer Staal
is als generaal
een liberaal
ideaal,
maar als minister
een verkwister.

Staal. Ja, dat was een rumoerige tijd. Vol spanning en gerucht.
De tijd van : Thomson.
De eerste actieve officier, die tot volksvertegenwoordiger gekozen
werd, is J. K. H. de Roo van Ald;erwerelt geweest (1866),
Merkwaardig genoeg, had hij evenals vele jaren later T h o m s o n,
zitting voor Leeuwarden, waar hij, evenals deze, in garnizoen lag.
En -- de overeenstemming gaat nog veel verder — hij was een
militair-democraat en voerde een onbarmhartige campagne tegen
alle ministers van Oorlog, waarvan hij er meer dan een ten val
bracht. Toen een nieuwe oorlogsminister voor de eerste maal in
de Kamer kwam en verdwaald was, vroeg hij aan iemand den
weg naar de zaal. Deze wees hem den weg. „wie was dat?",
vroeg de minister even daarna aan een kennis. -- „Die?, dat is de
Roo!" — „Is dat de Roo?", zei de minister. „Nu, hij heeft er mij
ingebracht, hij zal er mij wel weer uitbrengen ook." De Roo en
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Thomson stierven beiden jong en onder tragische omstandigheden.
De Roo, in '77 minister geworden, overleed een jaar later aan een
ernstige ziekte, zonder dat hij iets had kunnen doen. En Thomson
sneuvelde in Albanië, nog vóór hij den ministers-zetel had bereikt.
Beseffen wij wel genoeg, wat wij aan hen beiden verschuldigd zijn?
Van officieren gesproken, moge als eene merkwaardig feit uit
onze parlementaire geschiedenis nog wel eens vermeld worden, dat
in 1891 de minister van Marine Dyserinck den luitenant-ter-zee
Land passeerde voor bevordering. En : de heer Land was lid der
Tweede Kamer. Daar hadt u de poppen aan het dansen. Interpellaasje. Niet van den heer Land zelf, maar van een ander. En zie,
de inlichtingen van den minister waren zóó onvoldoende, dat er
met groote meerderheid een motie van afkeuring tegen hem werd
aangenomen. De minister ging heen. Over den niet-bevorderden
luitenant-afgevaardigde had de minister z'n kostbaar halsje gebroken.
Hield de heer Land zich zèlf op den achtergrond, niet alzoo het
bekende lid H a f f m a n s, met wiep zich een soortgelijke kwestie
voordeed. Hij werd ('62) niet tot kantonrechter benoemd. Wat?
daverde hij, en hij trok tegen minister Jolles los met een bloed-eigen
interpellatie. Het hielp hem niet. Bevorderingskwesties zijn —
althans in het militaire — overigens voor Kamerleden heel gemakkelijke peulschilletjes. De heer van V 1 ij m e n bracht het in de
Kamer van kapitein tot luitenant-generaal. De beroemde heer
Duymaer van Twist was een eerzaam luitenantje toen hij
in de politiek arriveerde en z'n operaties op de groene banken en
in de koffiekamer hebben hem nu al in de hoogte doen vallen tot
luitenant-kolonel, en hij slikt nog altijd evenveel woorden in.
Toch is het maar voortreffelijk, dat de heer van Twist niet in de
hoogere bevelvoering is gegaan. Met den vijand in 't zicht zouden
z'n commando's geklonken hebben als dadaïstische verzen, en z'n
soldaten zouden snugger genoeg zijn geweest om er uit verstaan
te hebben: „Rechts-omkeert, looppas!"
Ik had het daar straks over den nieuwen minister van Oorlog,
die zich, zonder dat hij het wist, den weg liet wijzen door de Roo
van Alderwerelt. Wil men een actueel geval, maar net andersom?
Er was pas een nieuwe minister benoemd. De Tweede Kamer
vergaderde in comité-generaal. Een afgevaardigde loopt in het
gangetje achter de perstribune. Komt den minister-president tegen,
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en achter hem een anderen meneer. Terwijl de volksvertegenwoordiger passeert, zegt hij tegen den premier: „Excellentie, het is
nog geheime vergadering". En tegen den anderen mijnheer: „Jij
kan nog wel even weggaan, vriendje, je mag nog niet binnen".
Hij zag in het „vriendje" een bode. Maar het vriendje stelde zich
voor: de nieuwe minister. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de
vergissing — naar het uiterlijke — verklaarbaar was.
— — Ik zal nu maar eindigen met m'n varia. Misschien later nog
eens. Als ik weet, dat deze mélange inderdaad in den smaak valt.
En dan haal ik misschien uit m'n archief ook wel wat persoonlijke
dingetjes, die me een groote voldoening waren. Zooals het briefje
van dien minister van Oorlog, daags na zijn val, waarin hij me,
echt-menschelijk, spontaan dank zei voor m'n „humane" kameroverzicht. Ik haal dit ééne er uit, om te doen zien dat wij journalisten ook onze momenten van stille vreugde hebben bij onzen
zwaren arbeid. Zoo'n moment was het ook, toen ik onlangs van
dr. Nolens, na m'n film over hem, („De Oroote Souffleur"), een
fraai portret met bijschrift ontvangen mocht, een „groet uit het verre
bankje". En oogenblikken van zulke voldoening zijn kostbaar.
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XVII.

Mr. D. FOCK.
Ziedaar een parlementaire figuur van vroeger, die — als de
drager van dien naam op het oogenblik in Holland toefde —
meteen de oplossing zou bieden van het netelige vraagstuk, wie
burgemeester van Rotterdam moet warden.
Want dààrvoor zou mr. D. Fock toch wel in alle opzichten
geschikt zijn, èn krachtens z'n antecedenten èn krachtens z'n
bekwaamheden.
M'n eerste kennismaking met dezen begaafden man deed me al
dadelijk veel bewondering voor hem gevoelen. Het is al een kleine
kwart-eeuw geleden. Fock hield in Rotterdam een voordracht over
een belangrijke periode uit onze parlementaire historie. Met
stijgende verbazing zat de volle zaal te luisteren, want niet alleen
dat de spreker van begin tot eind improviseerde, maar alle namen;
cijfers, data en citaten (met vermelding van de pagina uit Handelingen of boek), sprak Fock zoo maar voor de vuist weg uit. Geen
seconde aarzelde hij.
In later jaren heb ik meermalen op dezelfde wijze zijn ijzersterk
en schier weergaloos geheugen kunnen bewonderen. Hij improviseerde altijd. Sprak de moeilijkste en langste redevoeringen zelfs
wanneer er een overvloed van concrete gegevens in voorkwamen
-- spelenderwijze uit. Dit was werkelijk een bewonderenswaardige
gave. Het spreekt vanzelf, dat ze ook in Indië op viel. Reeds meermalen is er in de Indische pers op gewezen, dat Fock zijn knappe
ambtelijke toespraken uitspreekt zonder een enkele aanteekening. Uit
onze parlementaire historie wordt nog altijd als een zeer verrassende
en frappante merkwaardigheid vermeld, dat een minister van
financiën (ik meen van Lynden van Sandenburg) eens de millioenenrede geheel uit het hoofd opzegde en zich met geen enkel cijfer,
geen enkele halve cent vergiste.
Dat is inderdaad iets buitengewoons. Maar ook Fock zou er toe
in staat zijn geweest.
Ik leg op deze zijde van zijn talent den nadruk, omdat zij voor
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mij den geheelen persoon van Fock min of meer typeert. Ik heb
in den loop der jaren zeer vele parlementariërs en andere openbare
personen leeren kennen, maar ik ken geen tweede voorbeeld van
iemand, die zoo verrassend-snel georiënteerd was in elke functie,
waarin hij werd geplaatst, die zijn taak dadelijk zóó volkomen
beheerschte en die met zooveel gemak de moeilijkheden wist te
overwinnen.
Fock heeft een natuurlijk en sterk regeer- en bestuurstalent in
zich. Er zit ras in hem. Hij behoort tot die zondags-kinderen in
het leven — we hebben ze allen ontmoet, al dadelijk op de schoolbanken — die als het ware geen moeite behoeven te doen, om te
studeeren. Ze nemen het op, zooals een spons het water, zooals
een vruchtbare bodem het zaad. Straks groeit het welig-gouden
graan van zèlf. Zulke menschen schijnen de omstandigheden te
beheerschen door hun krachtigen wil. Men zegt van hen, dat ze
hun eigen weg maken in het leven. Dat ze het lot zetten naar hun
hand. Maar men late zich hierdoor niet Al te zeer misleiden. Want
dikwijls hebben zulke figuren juist bijzonder veel energie, een
ontembaren wil om er te komen.
Fock's functies waren talrijk: raadslid, statenlid, gedeputeerde,
Kamerlid, minister, gouverneur van Suriname, voorzitter der Tweede
Kamer, thans gouverneur-generaal, en hij onderscheidde zich altijd.
Zijn kortstondig ministerschap leverde een overtuigend blijk van
krachtigen arbeid, waarin hij vooral de onderwijs-hervorming voor
Indië in goede banen wist te leiden.
Kracht: dat was altoos een kenmerk van zijn optreden. Maar
kracht op een bijzondere wijze. Nu zeg ik iets, dat sommigen
paradoxaal zal klinken: het was een kracht door soepelheid. En als
zoodanig pure en echte diplomatie. Fock is altijd een soepele figuur
geweest, met een benijdenswaardig aanpassingsvermogen, maar
juist dààrdoor wist hij zijn doel te bereiken. Het was een soort
geestelijk opportunisme, dat nooit den indruk maakte van beginselloosheid. Déze kant van zijn talent is wel op zeer bijzondere wijze
aan den dag getreden, tijdens zijn voorzitterschap van ons Lagerhuis.
Het was een zware periode,, vol woeling, vol strijd, vol onrust,
maar Fock hee ft ook deze taak volkomen beheerscht en wéér maakte
het den indruk, of het hem spelenderwijs afging. Krachtig en streng
en welbewust zwaaide hij den hamer, maar hij deed het zóó soepel,
6
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zóó opgewekt, zóó gemoedelijk veroverend en zoo onverstoorbaarblijmoedig zelfs in de felste obstructie- en revolutie-momenten, dat
hij steeds meester bleef van het slagveld.
Wat een ander met een gestrenge tirade niet bereikt zou hebben,
veroverde hij met een kwinkslag.
De stijl van zijn presidentschap verschilde wel zéér aanmerkelijk
met dien van een Roëll en een Qleichman, maar ook hier bleek
Fock's diplomatieke gave: het was precies de stijl, die bij dit
parlement paste en waarmee hij het om den vinger kon winden.
Fock was dan ook bijzonder populair, en de aardigste hulde aan
deze ambts-vervulling is het feit, dat Kooien op inderdaad verdienstelijke wijze zijn voorganger imiteert: ook hij weet met drogen
humor en korte sarcastische zinnetjes veel te bereiken. Alleen:
Koolen wordt wel eens kwaad. Fock werd het nooit. Hij nam de
heeren zooals ze waren, pakte ze beet, maakte een grapje, rolde ze
in de beschuit, maakte weer een grapje, en wierp ze in de pan;
hij bakte ze precies zoo bruin, als hij ze hebben wilde.
Wezen Fok's antecedenten als koloniale specialiteit reeds in de
richting van Buitenzorg — ongetwijfeld heeft de wijze, waarop hij
het voorzitterschap der Kamer vervulde, en waarin zijn eigenaardige
gaven als leider zeer sterk op den voorgrond kwamen, de huidige
regeering mede tot de belangrijke benoeming gedreven. Vooral toen
bleek, dat Fock — die den presidents-zetel verliet, om een interessante
te houden -- een welbewuste koloniale politiek wilde voeren, geheel
in de lijn der nieuwe omstandigheden, doch krachtig tegenover de
uiterste elementen, die ook ginds hun troebelen arbeid verrichten.
De uiterste elementen. Dat Fock elk eerlijk-parlementair
streven, eiken hervormings-arbeid, die zich stelt op den bodem der
wet, recht wil doen, bewijst de benoeming van den heer J. E. Stokvis,
den huidige leider der Indische sociaal-democraten, tot lid van den
Volksraad. Uit deze benoeming blijkt opnieuw de democraat èn de
diplomaat. Zij siert Stokvis -- zij eert Fock.
...... Fock's leven is een aaneenschakeling geweest van hooge
ambten. Een voortdurende demonstratie van arbeidzaamheid en
energie, en van een zeer bijzonder zelfvertrouwen. In alles is hij
steeds de echte liberaal gebleven, de man van vooruitstrevendvrijzinnige beginselen, die het bereikbare wist te grijpen, die zich
aan de omstandigheden wist aan te passen, die met ijzeren vol-
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harding volvoerdde wat hij op zich genomen had -- daarbij
gesteund door een sterk physiek — maar die nooit zijn zuiverliberale overtuiging heeft prijs gegeven.
Hij is één der besten onzer, van wien wij, ook als hij straks
is teruggekeerd in het vaderland, nog veel mogen verwachten. Ik,
die aan dezen jovialen en hartelijken staatsman zooveel goede
herinneringen bewaar, zend hem een eerbiedigen groet naar zijn
verren en moeilijken post.
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MOTIES.
Moties zijn gewichtige dingen in het parlementaire leven, en
daarom moet ik er over spreken.
Als een oud parlementariër z'n zondige leven nog eens overdenkt, van de dagen zijner jeugd af, komt hij al ras tot de erkentenis
dat de belangrijkste momenten waren:
de eerste tand,
de eerste liefde,
de eerste motie.
Die drie natuurverschijnselen hebben dêze merkwaardige overeenkomst, dat de eerste exemplaren er van héél moeilijk (1óórkomen,
't Zijn geen blijvertjes.
Ik heb nooit meer ironische vreugde gevoeld in het parlement
dan op oogenblikken, dat een spiksplinternieuwe afgevaardigde z'n
eerste motie indient. Hij doet het gewoonlijk met het air, of er
nog nooit te voren een motie het levenslicht heeft aanschouwd.
En te)ch poogt hij zich de pose van onverschilligheid te geven. Of
het dagwerk voor 'm is. Maar z'n hartje gaat van rikketik.
Hebt u al eens góed gelet op het aangezicht van een jeugdigen
vader, die voor het eerst met z'n kind op straat wandelt? Aan een
handje? Hij gnuift. Hij gloeit. Hij illumineert aan alle kanten van
trotsch. Hij loopt over het grintpad met z'n kind, en hij kijkt de
wereld in met een gezicht of dit nu het èerste werkelijke kind op
aarde is, de eerste spruit die er wezen mag. Toch probeert hij
onverschillig te kijken, of hij er thuis nog een paar dozijn zoo in
voorraad heeft. Hij heeft het idee, of iedereen z'n kind aan- en
nakijkt. Als hij een kennis tegenkomt springt z'n hart e)p van
vadervreugd. De meeste vrienden hebben een aangenaam woordje
voor het kind. Totdat een cynicus er geen notitie van neemt ......
En de vader wil maar niet weten, dat het van zulke kinderen
krioelt op aarde.
Zo e) wandelt de volksvertegenwoordiger op het grintpad van de
parlementaire discussie met het wicht van z'n eerste motie aan de
hand. Hij heeft het zorgzaam aangekleed. Vertroeteld. Het ziet er
blinkend en glanzend uit. Nog nooit, sinds het parlement bestaat,
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is er zoo'n motie ingediend. Zij zal met één slag z'n roem grondvesten. Er is niets tegen aan te voeren. De Regeering zal de waarde
er van niet kunnen ontkennen. En hij kijkt rond, de blijde vader,
in de straat van het parlement, en hij denkt dat ze allemaal
opgetogen voor de spionnetjes zitten om z'n kind te bewonderen,
z'n schat met de blonde krullen en de snoezige kleertjes.
Eilaci! veel cynischer nog dan jaloersche buren, die schamper
spreken over de kinderen-van-vleesch-en-bloed „van hiernaast",
oordeelt het parlement over moties, vooral over eerstelingen.
Nauwelijks heeft de geachte afgevaardigde z'n telg getoond en
bij den voorzitter gebracht — zoo, ga nou's netjes voor dien
meneer staan! kijk meneer 's aan, schat! geef meneer 's een handje?
zeg 's dag meneer ! — of van alle kanten komen de critici te voorschijn. Hier geen greintje meedoogen met vaderlijk gevoel! hier
geen spiertje barmhartigheid met ouderlijken trots. Integendeel: een
ijskoud, in-humaan en schier bloeddorstig opvijzelen van gebreken.
Het kind heeft nog geen half uur blootgestaan aan de blikken der
omstanders, die zich tot jury opwerpen, of de vader, dewelke op
een eere-prijs voor schoonheid aanspraak meende te hebben, verneemt, dat z'n telg kromme beentjes heeft, dat z'n neus scheef zit,
dat er iets aan de ruggegraat mankeert, dat z'n ééne armpje korter
is dan z'n andere, dat hij scheel ziet, aan Engelsche ziekte lijdt en
een zult-lip heeft. Maar overigens is het een knap kind.
Dan wacht de ongelukkige kaerel nog op rehabilitatie van de
regeeringstafel.
De stroohalm.
.... Doch gezegde tafel heeft goed verstaan hoe het kind door
de jury is veroordeeld en sluit er zich bij aan. Met twee of drie
woorden.
En het knappe kind, het wonderkind, staat bibberend op de
slappe beentjes, het snoezige jurkje aan flarden.
Verschoppeling.
De vader neemt het op en wandelt er ijlings mee weg. Als hij
verstandig is. In het tegenovergestelde geval maakt de bloeddorstige
menigte het eenvoudig van kant.
Zoo heb ik het vaak gezien, vaak meegemaakt. En terwijl ik dit
schrijf, schiet mij de herinnering te binnen aan de eerste motie,
die Mr. Mendels indiende.
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Het was een motie, die betrekking had op mishandelingen waaraan Indische soldaten hadden blootgestaan, en zij was onmatiglang. Een lintworm-motie. Toen zij behandeld werd, was mr.
Mendels afwezig en de heer Schaper zou het fijne zaakje voor 'm
opknappen.
Maar de motie bezweek onder de moker-slagen van het debat.
Verschillende overwegingen er van bleken 6f onjuist 6f in strijd
met het Indische strafrecht. De heer Schaper nam dan ook alinea
na alinea terug. Telkens hakte hij een nieuw stuk van de motie af,
en zat ondertusschen met oogen vol heimwee naar het groene
klapdeurtje te staren, waardoor mr. Mendels elk oogenblik kon
binnenvallen. Het was compleet beulswerk ......
Totdat eindelijk alleen nog maar het begin van de motie over
was, luidende: „De Kamer....".
Anders niets.
— „De Kamer".
Was dat nu een motie? Neen toch. Alles was ingetrokken, behalve
.,de Kamer". Toen trok de heer Schaper, onder véél jolijt, ook
dat maar in.
En zie, daar kwam mr. Mendels binnenstormen. Eén bonk
agitatie. De vader, die den doop van z'n bloedeigen eersteling niet
had kunnen bijwonen, en hij had nog al voor zoo'n fijne, lange
doopjurk gezorgd.
De heer Schaper, humaan als steeds, zei zooiets van: „Amice,
ik heb je motie eenigszins bekort, tegen de rest had niemand bezwaar
en daarom trok ik die rest maar in!"
Welnu, als zoo iets gebeuren kan met de eerste motie van een
knap en scherpzinnig vader als mr. Mendels, dan voelt u wat het
lot is van andere eerstelingen.
Daarom kan ik aan volksvertegenwoordigers geen beter advies
geven dan : dient nooit een eerste motie in, dan blijft ge voor
veel leed bespaard.
De vader, die zich in dit cynische gezelschap waagt met z'n
eerste spruit aan de hand, en die op een lekker, zonnig paadje
denkt te wandelen, waar alle voorbijgangers bewonderend naar
z'n telg kijken, zal al gauw bemerken, dat hij met z'n neus en z'n
kind in den modder valt. Al heeft het schaap z'n Zondagsche kleertjes
aan — uitkleeden doen ze 't toch. Dan vat 't kou en 't is verloren.
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XIX.

DE VOS VAN STEENWIJK.
-- „Van kindsbeen af in grooten eerbied voor de Eerste Kamer
opgevoed door hem, die nu bijkans 42 jaar geleden den fauteuil
verliet, thans door u, Mijnheer de voorzitter, ingenomen, is het een
schoone dag in mijn leven geweest, toen de Staten van Overijssel
mij, jaren geleden, waardig keurden door hen hier te worden
afgevaardigd. Ik zou het mij zelf nimmer vergeven, indien ik dat
in mij gestelde vertrouwen dermate verbeurde, dat ik er mij toe
leende de schendende hand te slaan aan deze Kamer, aan dit staatsorgaan, dat ons vaderland gedurende meer dan een eeuw ten
zegen was." —
Aldus, onlangs in de Eerste 'Kamer, de heer mr. W. L. baron
de Vos van Steenwijk.
Hij is de zoon van mr. J. A. G. de Vos van Steenwijk, die van
1874 tot 1880 voorzitter van ons Hoogerhuis is geweest.
En dus:
(ziedaar de korte geloofsbelijdenis van de Vos van Steenwijk,
den zoon) —,
dus heeft deze gezworen, dat hij de Eerste Kamer, die zijn vader
hem naliet, zooveel mogelijk gaaf en ongeschonden aan het nageslacht zal afleveren. Als zijn afscheidsdag gekomen is, wil hij
kunnen adverteeren: „Ter overname aangeboden een zoo goed als
nieuwe Eerste Kamer, met inventaris. Kijkdag:.... enz." In naam
zijns vaders weigert hij, dat hooge staatsorgaan voor afbraak te
verkoopen.
Evenredig kiesrecht? „De schendende hand". Een zittingstijd van
4 inplaats van 9 jaar? „De schendende hand." Gelijktijdig aftreden
van alle leden? „De schendende hand".
De heer de Vos van Steenwijk is „van kindsbeen af" opgevoed
in liefde voor de Eerste Kamer. Hij houdt over het algemeen erg
van musea en panoptica. Reeds als jongen, toen z'n kornuiten
vliegers oplieten en tolden en bok-bok-sta-vast speelden, gloeide in
zijn ziel de liefde voor een zittingstijd van 9 jaar. En toen hij wat
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ouder werd, en z'n vrienden aan blonde meisjes dachten, aan
stralende oogen, roode lippen, golvend haar, toen liep hij langs de
weilanden van Overijssel te dwalen, aan niets anders denkend dan
aan de zaligheid van het bij gedeelten aftreden der leden van de
Eerste Kamer. Maar z'n meest verheven oogenblikken beleefde hij,
wanneer hij, brandend van extase, gezeten aan de hoorden van het
Zwarte Water, dacht aan het meerderheids-kiesrecht, volgens hetwelk de Eerste Kamer werd samengesteld.
Zóó lag „van kindsbeen af" een ingekankerde liefde in z'n ziel
voor onzen Senaat. Zou hij dan nu meehelpen „de schendende hand"
te slaan aan zijn aangebedene, met wie hij op eenigszins gevorderden
leeftijd, na een lange, maar geduldig-gedragen liefde, in den parlementairen echt werd verbonden?
Dat nooit! zei van Speyk.
Ik raad u aan: lees die speech. Handelingen bladz. 600 e.v. Zij
is de pijne waard. Alles trouwens wat de heer de Vos van Steenwijk,
(van kindsbeen af gloeiend verliefd op de Eerste Kamer), in het
parlement zegt, is waard om gehoord te worden. Hij is zoo conservatief als een diligence, maar hij is knap en welsprekend en geestig
en gevat. Daarom is hij zijn plaats in de Kamer ten volle waard.
De heer de Vos van Steenwijk (van kindsbeen af .... enz.) is wel
eens vergeleken bij een oud-hollandsche hangklok: het ding is niet
modern, maar toch secuur, veel degelijker dikwijls dan al het
nieuwerwetsche goed, en de klank ervan is welluidend.
Inderdaad.
Ik heb in m'n nederige woning een vaas, een antieke pul, en als
ik gasten heb, probeer ik hun blik op m'n pul te doen afdwalen.
Wat zeg je er van? Leuk hè? Zoo echt van vroeger. Pas op, laat
'm niet vallen. 't Zou me dóód spijten.
— „Ja, hier is nou de Eerste Kamer. Aardige zaal, hè? En daar
heb je den heer Vos van Steenwijk. Van kindsbeen af dol-verliefd
op dit stelletje hier. Een knappe kerel, hoor. Een beetje uit den tijd,
maar we zouën 'm niet graag missen. Ik hoop dat hij eens spreekt
vandaag, dan kun je zèlf oordeelen."
Ik herinner mij, dat ik als kind dikwijls naar de Rotterdamsche
Diergaarde ging, met een oom die lid was. En dan was m'n vurigste
hoop, niet dat de leeuw zou brullen of dat de aap zou klauteren,
maar dat de pauw z'n staart zou uitspreiden. De heer Vos van Steen-
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wijk (van kindsbeen af enz.) is de pauw van de Eerste Kamer. Niet
omdat hij pedant is, maar omdat hij zoo'n prachtstaart heeft: de
staart van z'n typische ; welsprekendheid. Daar zitten allerlei kleuren
in : conservatisme (de hoofdkleur), talent, geest, scherpzinnigheid,
slagvaardigheid, en daarom verlangen wij op de perstribune, die in
den saaien Senaat graag eens een verzetje hebben, altijd dat de
pauw, de Vos van Steenwijk zijn staart eens zal laten zien.
Nu, bij de Grondwetsherziening heeft hij het gedaan. Langer dan
ooit. Hij heeft een paar uur loopen paradeeren en nooit hebben we
dit kleuren-product zóó zien schitteren als thans.
Het was een speech vol stil-verbeten, bitteren afkeer van de
Tweede Kamer, vol adoratie voor de Eerste.
Die haar hoorden keken elkander verbaasd aan. Zij waren van
den heer de Vos van Steenwijk héél wat gewend. Maar dèze verheerlijking? Totdat, aan het eind, de verklaring kwam. Hij gaf haar
zèlf. „Van kindsbeen af" grootgebracht in liefde voor dit college, en
deszelfs toebehooren, weigert hij ,.,de schendende hand" daaraan
te slaan. Als jongen maakte hij al vaerzen op den 9-jarigen zittingstijd, z'n beste sonnet heet: „Het aftreden bij gedeelten", en in zwoele
zomernachten gloeide z'n voorhoofd van geestdrift bij het dichten
van een epos op de onontbindbaarheid der Provinciale Staten. Zou
hij dan nu „de schendende hand" aan dit alles slaan?
Het is idyllisch en ontroerend. Een jeugd-liefde, die het hééle
leven lang met onbezweken trouw gehandhaafd blijft. Men leest
dat een enkele maal wel eens in een boek. Daar is het literatuur. Bij
den heer de Vos van Steenwijk is het rauwe werkelijkheid. En
daarom is mijn ontzag voor hem nog toegenomen. De man, van
wien Henri Polak zeide, dat zijn redevoeringen hem doen denken
aan de lavendel-geuren die opstijgen uit de baljaponnen zijner
overgrootmoeder en die Vliegen het rijmpje in den mond gaf:
Heel de wereld staat verwonderd,
Als de Vos van Steenwijk dondert,

die man hoort zeer zeker in onze Kamer thuis. Zij is hem het
paradijs zijner droomen. En als u zijn jongste speechen leest, dan
bemerkt u, dat de Eerste Kamer de grootste zegen is, dien ons
vaderland op het oogenblik bezit.
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Zoolang de heer de Vos van Steenwijk, haar van-kindsbeen-affe
aanbidder, nog leeft, dreigt der Eerste Kamer weinig gevaar. Hij
zal haar ongeschonden en opgepolitoerd overdragen aan zijn
nageslacht. Met dat mensch „aan de overzijde van het Binnenhof",
die deerne der democratie, wenscht hij zich niet te verslingeren,
maar de deugdzame en kuische vrouw, die haar pruik en haar
hoepelrokken zoo met eere draagt, en die hij liefhad van de schoolbanken af, zal hij beminnen tot in der eeuwigheid. Eer moge hij
sterven, dan dat hij zijn schendende hand slaat aan haar crinoline,
aan haar neepjes-muts en aan haar gouden snuifdoos.
En al bewonder ik de keus van den baron niet, in ons vrije
vaderland mag ieder de aangebedene kiezen,, die hem het best lijkt.
Het zou al zeer onrechtvaardig zijn, als alle niet bepaald mooie
vrouwen bleven zitten.
Als u in de Eerste Kamer komt, hoop ik, dat de pauw zijn staart
eens laat zien. Dan is uw dag goed.

N

A. S. Talma
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XX.

POLITIEKE DOMINEES".
In het parlement zijn van lieverlee -- en vooral sinds de
democratie veld begon te winnen -- allerlei maatschappelijke beroepen vertegenwoordigd geworden. Is het wonder, dat ook
predikanten tot den tempel op het Binnenhof ingingen?
Maar: de volks-opinie heeft in het algemeen tegenover hen nooit
sympathiek gestaan. De aanduiding van „politieke dominee", klonk
in den volksmond al klààr genoeg. Velen, velen meenden, dat een
prediker, een boodschapper van het Evangelie, niet „aan politiek
moest doen".
En toch:
wie onze parlementaire historie van de latere perioden bestudeert, en daarin ook speciaal de houding van de „politieke
dominee's" nagaat, zal moeten erkennen, dat er van zelotisme, van
specifieke godsdienstige propaganda, onder hen weinig te bespeuren is geweest.
Een felle godsdienstige agitator was vroeger K e u c h e n i u s,
hij, die eenmaal een parlementaire rede triomfantelijk besloot met
het uitroepen van den strijdpsalm:
Geen aardsche macht begeeren wij,
Die gaat alras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij
Dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam ? Zoo weet,
Dat hij de Christus heet.
Gods eerstgeboren zoon
Verwinnaar op den Troon.
De zege is ons beschoren!

Z66 riep Keuchenius in het parlement, hij, de orthodoxe propagandist, die géén predikant was. In de jaren, dat ik het parlementaire
leven heb meegemaakt en daarin véél predikanten zag optreden,
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heb ik nimmer één van hen aldus een godsdienstig lied op de lippen
hooren nemen.
Maar ...... er is nu een „politieke dominee" in het parlement
gekomen, van wien het mij volstrekt niet verwonderen zou als
hij het deed.
Dominée Kersten.
Deze veertigjarige man, die eerst onderwijzer was, en daarna
predikant in Meliskerke, Rotterdam en Ierseke, is een vertegenwoordiger van het stroeve calvinisme, zooals we er in vele jaren
niet één in de Tweede Kamer zijn tegengekomen. Met z'n vierkante
gekleede jas en z'n typische dominées-snuit is hij de representant
van een periode, waaraan het calvinisme, althans in de politiek,
allang is ontgroeid. Hij verkondigt beginselen, waarvan het geluid
den modernen anti-revolutionair in d'ooren moet klinken als een
echo uit vèr-vervlogen dagen. Ich weiss nicht, was soli es bedeuten .... ! Het Lorelei-lied komt misschien Colijn en den zijnen
nog wel eens voor den geest, als zij Kersten hooren spreken.
Kersten, die tegen leer-dwang, tegen arbeids-dwang, tegen stemdwang, tegen verzekerings-dwang, tegen vaccine-dwang sprak.
Kersten, die ...... om wederinvoering van de doodstraf vroeg.
Ja, hier staat de politieke dominée van ouden, calvinistischen stijl,
los van al het wereldsche, dat zijn broederen-van-thans een modernen
snit heeft gegeven. Een agitator.
Er zitten in het nieuw gekozen Lagerhuis vijf oud-predikanten.
Van rechts Schokking, Visscher, Van der Voort van
Zijp en Kersten, van links Hugenholtz.
De socialist Hugenholtz heeft in doen en laten nu letterlijk niets
van een dominée. Toch is hij het geweest, eerst in Amerika, waar
hij in een klein plaatsje een eigen kerkelijke gemeente stichtte (ook
zijn vader was predikant in die groote republiek), later in Schiedam,
waar hij voorganger van den Protestantenbond werd. Maar reeds
ongeveer een kwart-eeuw geleden legde hij „de bediening" neer
en hij heeft er nooit meer iets aan gedaan. Zooals ik zei: hij lijkt
er ook niet op. Hij is trouwens een zeer strijdlustig man en
in z'n redevoeringen en interrupties dikwijls van een onaangename
scherpte. Ik heb altijd moeite gehad mij voor den geest te stellen,
dat deze man dominée is geweest.
En eigenlijk moet ik hetzelfde zeggen van den heer van der Voort

óó
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van Zijp, ware het niet, dat diens galmende, zalvende toon en de
eigenaardige intonatie, die de Genestet „de preektoon" deed stellen
als antithese van „natuur en waarheid" — mij er ten allen tijde
aan herinnerd heeft. Als ik den heer van der Voort van Zijp hoorde
spreken, dan moest ik dikwijls denken aan de draaimolens, die
in m'n jeugd op de Rotterdamsche kermis stonden: die draaiden
natuurlijk, maar hadden bovendien eenige bakken, waarin je nag
eens draaide; onder het draaien draaide je dubbel. Aan den staat
des levens, waarin ik mij bevond wanneer ik dan den gezegenden
molen verliet, moest ik wel eens denken als ik zoo'n politieke
galm-rede van ds. v. d. V. v. Z. had gehoord. En over het
algèmeen is deze afgevaardigde nog al erg opgegaan in de politiek.
Want een predikant, ook al wordt hij lid van het parlement, moet
eigenlijk altijd een beetje op een afstand blijven van de partij-politiek.
Zooals je aan den rand van een plas-op-straat staat: je moet er
over-heen, niet er d ó o r-heen, zoo moet een dominée met de
politiek doen.
Dit heeft de heer Schokking begrepen. Ofschoon leider van een
fractie, is hij niet verpolitiekt. Hij heeft bok den galm-toon. Zijn
rythme en zijn klank zijn louter pessimisme en besef van schuld.
Maar hij is gaaf gebleven voor de kleine politiek, en al vond hij
er zijn levensbestaan in : men vindt in hem den predikant toch wel
terug, hij is in de politiek niet verloren geraakt. En prof. Visscher?
De man met den Geuzen-kop (dien ik heelemaal geen geuzenkop
vind) ? Laat ik afwachten, wat hij in het parlement zal doen. Hij is
er zoo pas binnengetreden.
Te midden van deze kleine groep v'aipredikanten heeft ds.
Kersten, voor de staatkundig-gereformeerde partij, thans een eigen
plaats veroverd als de typische vertegenwoordiger van . het oude,
orthodoxe calvinisme-in-de-politiek. En hij mag recht doen gelden
op die plaats. Want hij heeft volk achter zich, en méér dan men
denkt. Velen, die tot de anti-revolutionaire partij behooren, oordeelen
precies als hij. Op het platteland,, in de vredige dorpen, die als
verloren liggen van het wereld-gewoel, dààr wonen ze, die in hun
hart niets moeten hebben van het maatschappelijke en politieke aanpassingsvermogen, dat het nieuwere en meer-wereldsche calvinisme
heeft getoond, en die ds. Kersten schoon gelijk geven.
Daarom is deze jonge predikant, met z'n gezicht-zoo-glad-als-
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een-biljardbal, z'n houten gekleede jas, waarin hij ganschelijk
vastgeschroefd zit en z'n golvende preek-stem, de typische representant van een bepaald volksdeel.
Hij heeft nog het oude calvinistische program. Hij durft zelfs het
schavot nog verdedigen. Hij houdt het oude vaandel nog in de
hand : wat deert het hem, dat het van tallooze schoten is doorboard? Al zou hij den stok alléén vast moeten houden ...... hij
doet het ...... hij, Kersten ...... die stMt in de politiek met de
woorden op de lippen, die (misschien ten onrechte) aan Cambronne
zijn toegeschreven.
Zoo i s het leven ! Nauwelijks was de vorige week m'n Film weg,
waarop ik had doen zien, dat in het parlement, voor zoover ik
wist, nog slechts éénmaal een psalm, als strijdkreet, was aangeheven
(door Keuchenius), of .... daar gebeurde het voor de tweede maal.
— En wéér was het geen „politieke dominée" die het deed.
't Was minister de C e e r.
In antwoord aan sprekers, die gevraagd hadden of „de veiligstelling van den gulden" het meest-moderne christelijke beginsel
was, zeide de minister, dat voor hèm nog steeds het geestelijke
voorop stond, het beginsel dat belichaamd was in de bekende
woorden van het Luther-lied:
„Neem goed en bloed ons af,
Delf vrouw en kindren 't graf,
Het brengt u geen gewin,
Wij gaan ten hemel in,
En erven koninkrijken."
Het verbaast me wel een beetje, dat het pikante van dit moment
aan de aandacht der pers is ontgaan. Ziedaar de woordvoerder
van de regeering (met haar katholieken minister-president en haar
drie katholieke ministers) die zich, om het beginsel dier regeering
te demonstreeren, beroept op den prachtigen strijdpsalm, dien Luther
dichtte in een der moeilijkste oogenblikken van zijn leven.
I
Mirabile dictu
Jammer dat de minister de derde strophe van het beroemde
Luther-lied, waaruit hij citeerde, niet een paar regels vroeger was
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begonnen: „Beef Satan!" en dan was allicht de vraag gerezen, wie
Luther hier met dien Satan bedoelde .... Arme coalitie !
Als ik nu nog eenige „politieke dominées" uit de Tweede Kamer
op de film breng, die ik mij van vroeger herinner, dan begin ik
met links.
Dan heb ik een leuk trio:
Lieftinck—Roessingh—Kruyt.
Men ziet, dat aan de linkerzijde vrijwel èlke fractie in den loop
der jaren haar parlementairen predikant leverde: de vrijzinnigen
hadden Lieftinck en Roessingh, de sociaal-democraten Hugenholtz,
(over wiep ik reeds schreef), de bolsjewieken Kruyt. Waar blijft de
vrijzinnig-democratische dominée?
Lief t i n c k was een prachtkerel. Tot op hoogen ouderdom een
frissche en gave figuur, die aan niets zoo'n hekel had als aan het
v a k dominée, het dominées-gedoe, en die menigmaal het spinrag
van vooroordeel, sleur en conventie met frissche hand wegsloeg.
Zijn korte redevoeringen tintelden van leven, van echtheid, van
menschelijkheid, en in z'n uiterlijk had hij meer van een stoeren
zeekapitein, van een aanvoerder-der-musketiers. dan van een
predikant. Daaraan deed Roessingh spoediger denken, met
z'n galm-stem, z'n wapperende bakkebaarden en z'n zwiepende
gestalte, alsof hij zich van den kansel tot z'n gemeente overboog.
Het was dan ook geen wonder, dat men altijd sprak over dominée
Roessingh, maar dominée Lieftinck, nee, dat zou niet geklonken
hebben. Deze twee liberale predikanten, eerlijke dragers van de
vrije vroomheid, wars van dogma's en axioma's, hebben in verdraagzaamheid vele jaren het Evangelie verkondigd.
En ds. K r u y t, de bolsjewiek? Ik zou waarlijk niet weten, wat
ik van hem moest zeggen. Hij heeft een paar jaar in het parlement
gezeten, zonder iets te beduiden, en deze voorganger van het
Christendom is een fanatiek verheerlijker geworden van het geweldregime, dat zooveel bloed en tranen over een millioenen-volk heeft
doen komen. — (Overigens is hij genoegzaam bekend vanwege z'n
kwatta-, zuigflesschen- en havermouth-speech, met welke artikelen
men, volgens zijn politiek inzicht, de Russische revolutie trachtte
te bezweren).
En rechts
2
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Is het wonder, dat er daar verscheidene politieke theologen zijn
opgegroeid? Naar het illuster voorbeeld van den opper-theoloog
K u y p e r, den politieken predikant die het tot het Torentje bracht,
waar eenmaal Thorbecke zijn onsterfelijk werk deed? Over dezen
dominée hoef ik toch zeker niets meer te zeggen. Na hem zijn er
nog twee predikanten tot minister gepromoveerd: Talma en
V i s s e r. De fout van Talma is geweest, dat hij te veel politicus
was: hij is niet over de plas-op-straat heengesprongen, maar hij
liep er dóór. Daardoor had hij, toen hij minister werd, al dadelijk
een zeer scherpe oppositie tegenover zich, een oppositie die hem
echter vaak, naar mijn innige overtuiging, onbillijk heeft behandeld.
Het sympathieke in hem was, dat hij z'n oude beroep nooit geheel
ontrouw werd : hij bleef — ook als minister — preeken en bijbellezingen houden en is ten slotte op een landelijken dominées-post
gestorven. De Visser is veel minder politicus geworden dan
Talma, ging er lang niet zoo erg in op, en, waar Talma iets
modieus kreeg in z'n uiterlijk en kleeding, is de Visser — zonder
in stijfheid te vervallen — meer naar het voorkomen dan kanselredenaar gebleven, statig en afgemeten.
Dit staat vast: de drie ministers-predikanten, die ons vaderland
tot dusver had, waren alle bekwame mannen, met regeer- en
bestuurstalent.
En nu moet ik er uit de jaren mijner heugenis nog twee noemen:
Brummelkamp en Ankerman. Met den laatsten (combinatie van advocaat-dominée) heb ik gauw afgerekend. Ieder had
altijd moeite in hem den predikant te herkennen en iets eigens heeft
hij nooit gedaan. Maar Brummelkamp was een orthodox-dominéestype, zoon trouwens uit een kansel-geslacht. Hij kon, wat men
noemt, dierbaar spreken, maar wie de redevoeringen van dezen man
(gewoonlijk onverstaanbaar voor-zich-uit gepreveld) in de Handelingen nalas, werd vaak getroffen door goeden vorm, goeden
smaak en keurigen stijl, zoodat het inderdaad jammer was, dat er
niet meer van naar buiten doordrong. Maar dat was z'n eigen
schuld, en hij had trouwens een flinken hekel aan de pers. Daarom
ijverde hij indertijd krachtig voor oprichting van het Kort Verslag:
clan zou ieder spreker een rechtmatig deel krijgen . . .
Wanneer ik zoo de rij van politieke predikanten langs-zie, die
ik in m'n loopbaan heb meegemaakt, dan moet ik zeggen, dat we
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't over 't algemeen nog al getroffen hebben. Juist waar de vrees
bestaat, dat vermenging van theologie en politiek, die in den
dominée-afgevaardigde-van-rechts toch wel het meest wordt belichaamd, tot zelotisme voeren kan, moet ik eerlijk zeggen, dat
daarvan niet veel te bespeuren is geweest. Toch kan ik het mij
levendig voorstellen, dat over het algemeen voor de volksopinie
de combinatie iets onsympathieks heeft en, vergis ik mij niet, dan
hebben alle kerkgenootschappen de onvereenigbaarheid van de
twee functies doorgevoerd.
-- -- Maar eenmaal heeft toch zelfs een „politieke dominée"
aan het hoofd der regeering gestaan.
En: de politieke priester?
Waarlijk, wanneer Nolens gewild had, zouden wij ook den
priester als minister-president hebben gezien.
Maar Nolens, de diplomaat, de fijne tacticus, bedacht, dat zoo
iets voor vele brave vaderlanders misschien een te hard eitje zou
zijn geweest.
Daarom:
vond hij maar beter om van het voetlicht wèg te blijven. In het
souffleurs-hokje.

7
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XXI.

KRELIS
U moet me niet kwalijk nemen, dat ik ditmaal een beetje familiaar
ben in de aanduiding van m'n slachtoffer.
Krelis.
Maar werd Napoleon niet Nappie genoemd? en heette Kuyper
niet Bram?
Pleegt men onsterfelijke mannen niet dikwijls vast te grijpen
bij hun voornaam?
Stellig.
De grootste mannen, die er tegenwoordig bestaan, de voetballers,
heetten Bok en Deetje en Boelie en Jèn en Oscar en Woutje en
of ze nu van achteren Jhr. van de Castelle, Graaf Kwatta of
Augurkiesman zijn, doet er niets toe. Er is in de behandeling van
groote mannen door de massa iets merkwaardig tegenstrijdigs:
men heeft er respect voor, èn men behandelt ze met poeslieve
intimiteit, men blijft op een afstand èn men draait toch vertrouwelijk
aan de knoopen van hun jas.
Welnu, zooals Napoleon Nappie werd genoemd en Duymaer van
Twist Duympie heet — zoo noem ik hèm Krelis. Dit is de naam
waarmee hij op de perstribune onveranderlijk wordt aangeduid.
Wie hèm dan is? Hem is, naar den dorren, prozaischen burgerlijken
stand, de heer J. W e i t k a m p, christelijk-historisch afgevaardigde,
waardig zoon van het Overijsselsche platteland. U ziet, dat hij J.
van voren heet. Maar wij noemen nem Krelis. Omdat hij zoo toch
ook had kunnen (en moeten) heeten. En wij noemen hem zoo, om
dezen trouwhartigen kerel den tol onzer bewondering te betalen.
Krelis is een rijpe vrucht van het nooit-volprezen instituut der
voorkeurstemmen. Hij stond in 1918 op de christelijk-historische
bijlijst nummer 8, hij was door het hoofdbestuur in den kattebak
van den candidaten-wagen gezet, maar de snuggere kiezers haalden
hem er uit en pootten hem op den bok. De nummers 1 tot en met 7
droegen klinkende namen : Jonkheer Rutgers van Rozenburg,
Tilanus, meester Verkouteren, Van Koetsveld, Graaf Schimmel-
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penninck, enzoovoorts, maar Krelis liep onder de heesche toejuiching van z'n dorp heel dit aristocratische gezelschap met een
grijnslach voorbij. Juist op tijd. Want dit jaar zou het hem niet
meer lukken. De partij-tyrannetjes in de Kamer hebben het stelsel
der voorkeurstemmen genekt., Alleen de gunstelingen mogen er in.
Den eersten dag dat Krelis in de zaal der Tweede Kamer zat,
keek hij op een gegeven oogenblik vragend rond. — „Zoekt u iets"?
vroeg de wereldwijze bode. — „Ja", zei Krelis, „kan ik hier de
zon niet zien ? — „De zon"? — „Ja, ik moet toch weten hoe
laat het is" ? — „Er zijn hier twee klokken in de zaal!", merkte de
bode op. Krelis keek minachtend. — „Klokken? Dat 's maar spul.
Doe ik niet an. De hemel is m'n uurwerk en de zon m'n wijzerplaat.
Waar staat de zon op 't oogenblik?" — De bode ging even weg,
en kwam spoedig terug: „De zon staat schuinsrechts boven de
Spuistraat?" — „Dan is het tien minuten over tweeën' , zei Krelis,
„en wordt het hoog tijd". Hij schikte zich knus in een hoek van
z'n bankje, als tegen een hooischelf. Kalm bracht hij een stikkezakje
te voorschijn, maakte het open, haalde er onvervalschte boereboterhammen met spek uit, zoo dik als een plank, en zette er de
grage kaken in.
De bode werd zoo bleek als een Voorloopig Verslag. Had-ie
nog nooit beleefd. Hij schuifelde voorzichtig naar den voorzitter.
President Fock keek. Kon z'n lachen nauwelijks bedwingen. Stuurde
ijlings een afgezant naar den afgevaardigde. De heer Weitkamp
keek onschuldig-verbaasd. Wat? Maar als-ie in 't korenveld stond,
en hij had trek, deed hij het toch ook? Enfin. Sinds dien dag paste
hij zich aan bij de parlementaire zeden, hoe geraffineerd en verwijfd
hij die ook vond. Een enkele maal hebben we hem nog in een
goudreinet zien bijten. Dat is nu ook uit. Maar in z'n ziel werd hij
er nimmer mee verzoend.
Boer Krelis is een stuk natuur. Als ik 'm zie, denk ik onveranderlijk aan zoo'n dikken, knoestigen knotwilg, zooals ze langs
onze hollandsche slooten staan. Eerlijk, trouwhartig en zuiver:
zoo is hij een brok platteland, ruw, maar gaaf. Z'n heele gestalte
is wat uit het lood gezakt door een leven van harden, physieken
arbeid, dien hij zijn eer en zijn roem en zijn plicht vindt, z'n kop
met de breede kaken, en de groote, ouderwetsche bril diep op den
neus gezakt, is één bonk stoerheid en onverzettelijkheid. ik vergeet
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niet licht het oogenblik, dat ik hem hoorde spotten met den achturen-dag van de stads-arbeiders. Acht uur? Wat heeft hij er ooit
naar gevraagd? Zoo lang als de zon scheen werkte hij, hij nuttigde
z'n sobere maaltijden, vroeg niet naar ontspanning en genot : de
zon was z'n klok, en zoolang de klok tikte stond hij op het land .. .
Denk niet, dat de heer Krelis in dat werk is óndergegaan. Dat-ie
er dóm bij is gebleven: 0 neen. Hij is wat men noemt een gare
kerel. Hij weet z'n weetje, en men moet eerbied hebben voor dezen
man zonder schoolsche ontwikkeling, die het toch tot een zekere
positie heeft gebracht door z'n ongepolijste, maar zuivere en
oorspronkelijke talenten. Dat is het verschil tusschen hem en Boer
Braat. De heer Weitkamp wéét wat, en Boer Braat
weet niet s. En Krelis komt voor z'n meening zoo maar ongeneerd uit. Z'n welsprekendheid is als de klei waarop hij gewerkt
heeft: klonterig, stevig en versch. Hij gooit ze met meppen naarhet hoofd van z'n tegenstander.
Een vrome kerel is hij. Hij loopt er niet mee te koop. Maar er
zit in hem het ras van den eerbiedwaardigen, oud-hollandschen
plattelander, die aan z'n Bijbel, z'n spade en z'n ploeg genoeg had,
om de smarten en de moeilijkheden van het leven te dragen, die van
dat leven niets anders vroeg dan : in rusteloozen arbeid te kunnen
bestaan.
Als Krelis op z'n Paaschbest is, is hij het penseel van een
Rembrandt waard. Dat is: bij de opening der Staten-Generaal. Op
den derden Dinsdag van September moet ge, als ge in den Haag
komt, niet alleen de gouden koets, het Mauritshuis en de Gevangenpoort zien, maar ook: Krelis. Dan is dit brok natuur tevens een
brok historie. Hij zit vastgeschroefd in z'n vierkante trouwjas, en
z'n hooge hoed is als een oud-vaderlandsch fregat, tegen alle
stormen en ontij bestand. Dan kuiert hij, aldus aangedaan, met
stappen van 12 meter lengte, die het eeuwenoude plein doen dreunen,
over het Binnenhof, en pleegt een stuk van z'n familie mee te
brengen. Eerverleden jaar was het z'n dochter, een deerne in Overijsselsche kleedij met konen als bellefleuren, die in de presidentsloge
zat (nooit is het er zoo frisch en aardig geweest) en de laatste maal
was het z'n zoon, die met een stijve, glanzend-zwart-zije pofpet
rondwandelde naast vader's welvarenden hoogen hoed, welke als
een rots op het stevige hoofd stond.
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Zóó is de heer J. Weitkamp, schrandere, trouwhartige
boer, een der meest typische leden van de Staten-Generaal. Nooit
heeft ruwer bolster blanker pi t geherbergd. De eenvoud en de
echtheid waaien in een stevigen, frisschen bries van 'm af.
Krelis komt terug. Hij zit niet meer in den kattebak van z'n partij.
We houden 'm.
Gelukkig
Op 19 September van dit jaar hoop ik 'm weer in z'n trouwjapon te zien, met z'n hooge-hoed-als-een-zuil op. Nog luttel jaartjes,
en Krelis krijgt den Nederlandschen Leeuw. Dan heeft-ie een eigen
beest op stal. Een vermeerdering van z'n veestapel, die 'm door
boeren met honderden varkens, paarden, schapen en sikken zal
worden benijd. Ridder Krelis, aanvoerder van een Leeuw!

102

PARLEMENTSFILM.

XXII.

DAMES- POLITICI.
Het is twee-en-een-halve maand geleden, dat ik m'n laatste Film
vertoonde.
Ik heb in dien tusschentijd naar boterbloemen gekeken, naar
ruige duintoppen en malsche weilanden. Ik heb den wind hoorerg
zingen aan 't strand. Kent u iets prettiger dan tegen den wind
inloopen? Ik niet. Vlak tegen den wind in, en dan er doorheen ... .
op 't strand aan 't uiteinde van een golfbreker staan als 't hard
waait .... dat geeft een sensatie van genot.
Ik heb dus naar koeien gekeken en naar de bloemen aan de randen
der slooten, ik heb Geoffry Gill gelezen, maar Ook Jan Christoffel.
Nu het weer tijd-van-werken wordt en ik, oudergewoonte, naar
het parlement kijk, zie ik .... dat ik er vijf (5) zusjes bij-gekregen heb.
Een vijf-ling.
Wie zoolang op de perstribune zit als ik, is zich met de afgevaardigden gaan voelen als behoorende tot één gezin. Allemaal
broertjes. Totdat de electorale ooievaar ons in 1918 waarempel een
zusje bracht. Een ècht zusje. En in 1921 nog één. En nu zijn et
weer vijf bij. Zeven meisjes in ons gezellige huishouden. Is het
wonder, dat m'n eerste indruk na de vacantie er één van verrassing
is? Ik voel neiging om hier, als in parlementaire verslagen, achter
te zetten: (Vreugde).
Maar aanstonds besef ik ook de zware verantwoordelijkheid, die
ons persmenschen op de schouders wordt gelegd, want wij moeten
onze zusjes beschermen tegen de gevaren van het parlementaire
leven. Zoudt ge uw jongeren broeder niet waarschuwen, als gij een
leeuw zaagt op zijn pad? Zoudt gij een zuster geen wijze lessen
meegeven, als zij het moeilijke en stormachtige leven ingaat? En
in het parlementaire woud loopen heele kudden verscheurende
dieren, spullebazen en Rinaldo Rinaldini's.
De zusjes hebben gelukkig allemaal een fatsoenlijken voornaam.
Dat is van beteekenis. Wij op de perstribune spreken niet van
„meneer" Dresselhuys of „meneer" Nolens of „meneer" Smeenk.

Mej. Jo Westerman

Mevr. S. C. C. Bronsveld-Vitringa.
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Dit zijn geen meneeren voor ons. Wij noemen ze platweg: Dresselhuys, Nolens, Smeenk, zoo maar botweg bij d'r nakenden naam,
Dat kunnen we met de vrouwelijke leden echter niet doen. Groeneweg, Westerman, Van Dorp: dat klinkt nu eenmaal niet voor een
dame. En telkens mevrouw of mejuffrouw d'r voor is een te groote
mond vol. Daarom : voornamen. We hebben mejuffrouw Groeneweg vier jaar lang Suze genoemd, en mejuffrouw Westerman een
jaar lang Jo, we zullen ook de andere gezusters bij haar voornaam
noemen.
Dus:
dag Frida, dag Jo, dag Annie, dag nog-zoo'n Annie, dag
Suusje, dag Bets, dag Lies.
Wat klinkt dat al dadelijk echt-knus, hè? Of je je leven lang met
mekaar hebt omgegaan. Ja, ja, we zullen het best samen vinden.
Pension-Binnenhof.
Laat ik, voor het eigenlijke parlementaire werk begint, m'n
nieuwe zusjes nu een paar raadgevingen influisteren. M'n allereerste is deze: u moet asjeblieft heel veel repliceeren. Dan kunnen
wij onze sigaartjes en sigaretjes gaan rooken, weet u. We hebben
dicht bij de perstribune een aardig hoekje. Dat noemen we „de
afdeeling replieken". Daar liggen allemaal halve sigaren en driekwart-sigaretten, en hoe langer repliek, hoe meer haaltjes we
kunnen doen. Dus, dames, wilt ge de mannen der perstribune veroveren : repliceert. Er is er één onder ons geweest (ik beken het met
schande), die reeds in z'n krant heeft geschreven wie van u de
knapste is. De lafaard ! Zulke overwegingen gelden bij ons niet.
Van een aardig gezicht kunnen we niet rooken. Wel van een repliek.
Ik zou ook kunnen zeggen: zusjes, repliceert niet. Maar: dan
moet ge ook in eersten termijn niet spreken. Als ge handelen wilt
naar den beproefden parlementairen stelregel, dat de beste redevoeringen de on-uitgesprokene zijn, ons is het goed. Maar a 1 s ge
spreekt, d a n ook een repliek. En wanneer de spreektijd niet
gerantsoeneerd wordt, kunt ge gerust voor elke tien minuten welsprekendheid in eersten termijn een kwartier repliek nemen. Dat is
zoo ongeveer de maat. Bij trouwe opvolging van dit recept hebt
ge aanstonds de vaderlandsche pers in uw macht. Maar wanneer
ge spreekt zonder te repliceeren, dan komen wij, en brommen: nee,
dames, zóó zijn we niet getrouwd!
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Nog iets. Als ge gaat spreken, begin dan nooit met de opmerking,
dat ge ,,een enkel woord" wilt zeggen, of dat ge „na den vorigen
geachten spreker kort kunt zijn". Dat kènnen we. En zegt vooral
ook niet „dat het niet in uw bedoeling lag om te spreken". Ronduit
uw misdaad bekennen, er vierkant voor uitkomen, dat is (hm!)
mannen-werk.
Overigens moet ik toegeven, dat ge met z'n zevenen een knap
stel vormt. Ik bedoel intellectueel (over het physieke laat ik mij,
zooals gezegd, niet uit). Als ge een vrouwen-fractie gingt vormen,
zou die zeer stellig op hoog peil staan. Reden te meer, om de
mannen in het parlement eens duchtig te overtroeven. Dat is natuurlijk een hand-omdraaien voor de zusjes. Wat hebben 93 mannen
tegen 7 vrouwen in te brengen? Eén vrouw alleen is al duizend
mannen te erg.
Waar ge schreeuwend behoefte aan hebt is: aan een ambtscostuum. Misschien wil de heer Visser van I Jzendoorn er, tijdens
het staatsbegrootings-debat, wel één voor u ontwerpen. Hij is een
meester in decoratie-teekenen. Zal hij er om denken, de halsjes goed
te sluiten, en de rok niet korter te maken dan even boven den enkel?
Maar het moet iets aardigs warden. Een mannelijk afgevaardigde
in ambtscostuum vind ik iets vreeselijks, een ontsiering van den
openbaren weg, maar de zusjes kunnen er snoezig uitzien.
Nu Jo, Liesje, Annie (tweemaal, dat wordt lastig), Bets, Suze en
Fried: de perstribune zal met oprechte belangstelling jullie evoluties
afwachten. Van onze ridderlijke bescherming kunt ge zeker zijti.
Wij zullen den degen der critiek nooit tegen u gebruiken, vóór wij
het wapen in een edel parfum hebben gedoopt. Wij hebben op u
onze hoop gevestigd, om het peil van ons groote parlementaire
gezin, waar het soms wel eens wat rumoerig en verwilderd toegaat,
te verheffen. Gij zijt de reddende engelen, waarop het parlement
drijft. En mocht gij in den aanvang eens struikelen : over die wond
zal de tand des tijds wel gras laten groeien.
En vooral, zusjes, denkt om onze afdeeling replieken, die wij in
uw klandizie minzaam aanbevelen.
De vorige week heb ik een hartelijk woord van welkom gesproken tot de nieuwe zusjes, die het groote parlementaire gezin
zijn binnen gekomen, en die daar ongetwijfeld op de handen
zullen worden gedragen.
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Toch wil ik er nu eens even op wijzen, dat de intrede van dames
in het parlement ons voor allerlei kleine, maar lastige, problemen
stelt. Bij wijze van vóórpraatje — ik bedoel: vóór de parlementaire
arbeid weer begint -- mag ik daarover wel eens even spreken.
Het begon al, zoodra onze oudste was gekomen. Zóó was Suze
niet binnen, of zoowel . de Koningin als de voorzitter zaten danig
in het nauw. Want de Troonrede begon altijd met „Mijne-Heeren"
en Suze was geen heer. En de voorzitter begon óók altijd met
„Mijne-Heeren" en ook hij had natuurlijk ontdekt, dat Suze geen
heer was.
-- „Wat nu?" zooals de even eenvoudige als klassieke vraag luidt.
De oplossing werd gevonden.
Hare Majesteit sprak voortaan, en spreekt natuurlijk nog, van:
„Leden der Staten-Generaal!" Zóó spreekt ze thans het parlementaire gezin aan. Maar wat klinkt dat ongezellig. Een tikje stijf.
Niets hartelijk. Erg koud.
De voorzitter deed het nog anders. Als die tegenwoordig een
toespraak begint, zegt hij : „Medeleden!" Ik krijg altijd een stippellijn langs m'n rug als ik het hoor. Ik kan er niet tegen. Stijver en
formalistischer kan het al niet. Waarom niet: „Dames en Heeren?"
Desnoods: „Vriendinnen en vrienden?" Of: „Zusters en Broeders?"
Deze laatste termen behoeft waarlijk niet op bloedverwantschap te
duiden. Denk maar aan de kerk. En in de parlementaire gemeenschap zou het misschien wat hartelijkheid brengen, en wat warmte.
Een ander probleem is dat van „mevrouw" of „mejuffrouw".
Toen de voorzitter van de Tweede Kamer onlangs alle zusjes met
„mevrouw" wou aanspreken, heeft één van haar (ik meen dat het
Liesje was) daartegen geprotesteerd, en met het aanvallige hoofdje
trotsch achter in den nek — als een schoone kelk op ranken stengel
-- zei ze: „Ik ben geen mevrouw, maar mejuffrouw". Daar zat
de praeses. Hij koos den verstandigsten weg en maakte een scheiding
tusschen bokken en. . . . pardon .... dat ontvloeit zoo onwillekeurig
m'n pen .... tusschen gehuwden en ongehuwden. De eerste zijn nu
,,mevrouw", de tweede „mejuffrouw". Ook dit probleem is opgelost.
Een derde, practisch van groot belang, is de inrichting van het
Huis waarin we wonen. Pension-Binnenhof. Villa-Tweede Kamer.
Och, wij mannen in ons ongezellig egoïsme, hebben er nooit op
gerekend, dat er nog eens zusjes bij zouden komen. In de rook-
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kamer werd lustig gedampt, en de heele kluit schrok zich zeker
viervoetig dier, toen Suze binnenkwam. Opnieuw de eeuwen-oude
vraag: „wat nu?" IJlings is men voor haar een soort kippenhokje
gaan timmeren, en het gangetje, dat er heen leidde, noemden we
(heel aardig van ons, al zeg ik het zelf) het Groene-wegje. Maar nu
zijn er zeven zusjes, en aan één kippenhokje hebben we nièt meer
genoeg. Dies wordt er een complete volière gemaakt, waar de
dames naar hartelust kunnen rondfladderen zonder door de heeren
gezien te worden. Zoo veroorzaakt het een heele revolutie, nu de
electorale ooievaar ons daar eensklaps zooveel zusjes heeft binnen
gebracht.
Het moeilijkste probleem echter, waarvoor nog steeds geen oplossing gevonden is, is: het ambts-costuum.
Lastig geval!
Het is een ongerijmdheid, dat de mannen wèl een ambtscostuum
hebben, en de vrouwen niet. Een dame, die advocaat wordt, of
professor, of rechter, of dominée, bezit van stonde aan het recht op
een ambtscostuum. Onze parlementaire zusjes echter missen dat
recht. Een treffend bewijs van der mannen beperkten blik. Zij hebben
er eenvoudig nooit om gedacht, dat er nog wel eens zusjes zouden
kunnen komen. Alweer: wat nu? ik weet het niet. Ik vind dit
echter een dankbaar onderwerp voor een prijsraadsel. Men kan de
dames moeilijk een degen op zij schroeven, zooals met de mannen
het geval is. Ik zie er werkelijk niets anders op, dan dat een staatscommissie dit onderwerp eens in studie neemt.
Hoe schandelijk-lichtvaardig wij alleen hebben gedacht aan
mannen en niet aan vrouwen, blijkt zelfs uit de reglementen van
orde der beide Kamers. In beide reglementen staat de bepaling, dat
men op de tribunes het debat alleen mag bijwonen „met ongedekten hoofde". Natuurlijk slaat dit alleen op de mannelijke bezoekers, en er zijn in het parlementaire leven weinig gebeurtenissen,
die mij zbó treffen als een mijnheer, die met gedekten hoofde op
de tribune zit. De griffier werpt hem een verpletterenden blik toe,
de Kamerbewaarder geraakt finaal uit z'n evenwicht, en met een
veelzijdigheid van gebaren, die een verkeersagent beschaamd zou
doen staan, wordt den overtreder z'n misdaad aan het verstand
gebracht. Natuurlijk snapt deze er eerst niets van, en beschouwt de
heilig-gesticuleerende opper-bode als een afgevaardigde, die woedend
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tracht te interrumpeeren en vruchteloos naar adem en woorden
zoekt. Maar eindelijk dringt de beteekenis van de opwinding tot
den bezoeker door : de hoed wordt afgenomen en met opgeruimd
hoofd woont de man verder de voorstelling hij.
Maar dames? Men heeft er niet aan gedacht. De bepaling slaat
alleen op mannen. Al komt er een vrouwtje met een hoed als een
dreadnought op de tribune -- alles blijft rustig.
En zoo is er meer.
Nu er eindelijk zusjes gaan arriveeren in het parlementaire gezin,
ontdekken we dat we het huishouden tot dusver alleen maar hadden
ingericht voor broertjes.
Ik voorspel, dat er spoedig nog wel meer problemen zullen
ontstaan.
Het voornaamste blijft: het ambtscostuum. Laat ik nu eens een
beroep doen op m'n lezers. En lezeressen. Wie weet er een goede
oplossing voor? Ik zie met verlangen de antwoorden tegemoet en
zal er melding van maken.
Ge kent de mooie regels van Henriette Roland Holst:
Wij weten niet, wat zal zijn
de bloei van een vrouwe-geslacht
met de moedige denkingsljn
om de lippen, en in de oogen
geen spoor meer van slaafschen trant
en toch het aandoenlijk-bewogen
moederdier in stem en hand.
Wij staan nog zoo ver van den zegen,
het lijkt ons een schoon verhaal.
Maar we weten, onze levens bewegen
om het wd ir te maken, eenmaal.
Heeft de „politieke bewustwording", heeft het algemeen
vrouwenkiesrecht ons. die nobele type-van-vrouw nader gebracht?
Nu kijk ik naar de zeven uitverkorenen: neusjes van den zalm,
room van den room.
En als ik mij àfvraag, wie in dit eerste zittingsjaar van het
zevental het meest op den voorgrond trad, dan ligt het antwoord
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vlak voor de hand : mej. E 1 i z e van D or p, de representante
der liberale, zegge en herzegge liberale gedachte, merk-v.-Houten.
Wanneer ik in de laatste jaren vaak de parlementaire vrouw
voor oogen zag, heb ik met mij-zelf altijd strijd gevoerd over de
vraag, wat nu eigenlijk het meest geschikte type is in en voor de
politiek, van welk maaksel de vrouw moest zijn die zich op dit
slachtveld, in dit woelige, felle, hartstochtelijke tourhooi ging
wagen. En dan zag ik — als ik het zoo eens mag uitdrukken —
twee modellen voor oogen, die ook in de vrouwen-beweging op
den voorgrond zijn gekomen.
Ik zag : de vrouw als louter strijd- en verstandsfiguur. Als vechtmajoorsche. Onvervaard en stevig. Er op los slaand. Scherpe
sporen aan de laarzen. Oorlogs-amazone. Gewiekst en vinnig in
het debat. Cynisch als het moet.
Ik zag ook: de vrouw als gevoelsfiguur. Zachtmoedig-overredend.
Vriendelijk, bescheiden haast, zonder nochtans ,,een spoor van
slaafschen trant" in de oogen. De vrouw louter als vrouw.
En als ik dan blijf bij mijn beeld, voor het parlement, als politiek
slagveld, als oorlogs-tournooi, dan zou ik het eerste model-vanvrouw kunnen aanduiden als het Kenau-Hasselaars-type, het tweede
als Roode-Kruis-zuster.
Welk type nu is voor onze parlementaire politiek het meest
geschikt? Ik ben het nog niet heelemaal met mij-zelf eens, maar
ik geloof het eerste. Het tweede model is zeer zeker het meest
sympathieke, het eerste, in dit milieu, het meest practische. Ik zegen
de vrouw, die in het woelige strijdperk der politiek haar karakter
en natuur als vrouw ongerept weet te bewaren, van wie zachtheid
en beschaving en vrede uitgaan, maar zij zal er in deze omgeving
niet ver mee komen, en ik heb te veel van de practijk gezien om te
gelooven, dat zij het milieu ten goede zal beïnvloeden. Onze
parlementaire politiek is steeds harder, grover, cynischer geworden:
de vrouw die in deze atmosfeer gaat strijden moet er zich bij
aanpassen.
Ziedaar, voor mij, de zuivere consequentie van mej. van Dorp's
politieke figuur.
Ik bewonder die figuur niet. Integendeel. Er zit, politiek, volstrekt
geen lijn in, en waarom deze dame nu de strijdster is voor het
pure liberalisme, zal wel voor eeuwig verborgen blijven. Maar
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voor den moed van haar optreden heb ik toch eerbied. Juist wij,
liberalen, wier aller-hoogste beginsel dat der geest e 1 ij k e vr ijh e i d is, moeten respect toonen voor iedereen, die, ondanks alles,
overtuigings-moed toont, hoe zonderling die overtuiging op zichzelf ook zij. In onze dagen van geestelijke vervlakking, nu ook het
peil onzer openbare colleges zich meer en meer nivelleert tot het
middelmatige en wat daaronder ligt, is het een verkwikking
menschen te ontmoeten, die voor hun meening uitkomen en vrij en
frank en onvervaard.
Doch vèrder, verder gaat mijn bewondering voor mej. van Dorp
dan ook niet.
Een Kenau-Hasselaars-type. Ten voeten uit. Kom maar bp als je
durft. Vechten? Vooruit maar. Durf je niet? Dan begin ik ... .
Gelaarsd en gespoord is ze, en van allerlei wapentuig voorzien.
Of, om in Hasselaars-stijl te blijven — (het is geen bloot toeval dat
deze politieke strijdster vlak hij Haarlem woont) — ze heeft haaistapels steenen en haar potten met olie bij de hand, om er haar
tegenstanders mee te bestoken.
Ik bedoel met dit laatste niets onaangenaams. Ik wil er alleen mee
te kennen geven, dat deze afgevaardigde volop een strijd-figuur is.
En als zoodanig heeft zij dan ook om zich heen weten te
scheppen : een strijd-atmosfeer. Zij is in deze korte periode reeds
het middelpunt geweest van scherpe aanvallen, het voorwerp zelfs
van veel vinnige vijandschap, maar het maakt blijkbaar geen indruk
op haar, zij slaat onvervaard terug en zij valt onvervaard aan.
Ik herhaal: deze methode van optreden — waarvoor men zeer zeker
van huis uit moet zijn aangelegd — is de ietwat ruwe, maar zuivere
consequentie van de intrede der vrouw in het politiek-parlementaire
leven. Niet sentimenteel zijn. Zelfs niet zacht. Vechten. Aanvallen.
Terugslaan.
Behalve door dezen s t ij 1 heeft mej. van Dorp zich gekarakteriseerd door een bepaalde nuance in de uitwerking er van.
Een nuance van: grillige oorspronkelijkheid. Die den indruk
maakt van gezocht en geforceerd te zijn, en die meer dan eens
werkelijk een bespo tt ing was van de liberale idee. Zij heeft in dit
zittingsjaar méér gesproken dan alle andere vrouwelijke afgevaardigden bij-elkaar en daarbij, behalve door haar methode, de aandacht getrokken door haar merkwaardige in- en uitvallen.
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En zóó zie ik mej. van Dorp als de scherpe, militante politieke
strijd-vrouw, een vrouw, ongetwijfeld van groote bekwaamheid,
maar van merkwaardige on-evenwichtigheid en zonder politieke lijn.
Ik ben nieuwsgierig wat zij in de volgende jaren nog zal
presteeren. Maar vechten zal ze ......
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XXIII.

FIRMA TER LAAN.
„Firma K. en J. ter Laan. In redevoeringen, moties en interpellaties. Specialiteit in militaire en financieele speechen. Aan huis
te ontbieden. Feestredenaars voor politieke bruiloften en partijen.”
.... Zoo af en toe treft men onder hen, die in het parlement hun
evoluties verrichten, relaties van bloedverwantschap aan. Het meest
curieuze voorbeeld daarvan is misschien het geslacht-Fransen van
de Putte. Toen de bekende staatsman van dezen naam optrad als
minister van Koloniën, vond hij in de Eerste Kamer zijn zoon als
afgevaardigde van Zeeland. De zoon tegen den papa-minister in
oppositie! is dat geen pikant geval? Twee broers, die in hetzelfde
kabinet minister waren, is ook voorgekomen: de beide knappe en
welsprekende Regout's. Tusschen de Regout's, de van Wijnbergen's
en de van Nispen tot Sevenaer's bestonden ook onderling allerlei
familie-banden, die ik niet in staat ben te ontwarren : zooiets als van
zwager tot zwager en van neef tot neef. Neven waren ook de twee
Staallieden, Abraham en A. P., maar helaas viel hier de familieharmonie vèr te zoeken. Toen Heemskerk (Theo) voor de eerste
maal minister was, zat zijn jongere broer in de Tweede Kamer.
En gevallen, dat twee broers tegelijk afgevaardigde waren, kwamen
meer dan eens voor: de van de Berghen, de Heemskerk's, de Colijn's
en de ter Laan's.
Thans, mijne geliefden, wensch ik tot u te spreken naar aanleiding van de parlementaire familie ter Laan. Doch vereenigen
wij ons vóóraf in een gemeenschappelijk gezang, door met elkander
aan te heffen het eerste lied van de Internationale:
Ontwaakt, verworpen der aarde,
Ontwaakt, verdoemde' in 's hangers sfeer
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer,

en wat daar verder volgt ... .
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Aan de „verworpenen der aarde" hebben de ter Laan's heel hun
hart gegeven. Spreek wien ge wilt over Klaas en over Jan, spreek
Hagenaars, Zaandammers en Rotterdammers, ze zullen met eerbied
gewagen van hun onbaatzuchtigheid en toewijding. Intègre
menschen zijn het, alle twee.
De specialiteit van de twee firmanten is voor ieder (gelukkig)
een andere. De heer Klaas is uiterst bedreven in militaire dingen en
onderwijszaken, de heer Jan is een belasting-deskundige. Dat houdt
natuurlijk verband met hun verleden. De één is eerst recruut geweest, heeft 's konings rok en 's konings sjako gedragen, en werd
daarna onderwijzer, twee functies waar ik niets op tegen heb. De
ander wierp zich met edelen hartstocht op het vak der belastingadministratie, en werd ontvanger. Dit laatste is natuurlijk al een
leelijke handicap voor den heer Jan. Een ontvanger der belastingen,
der directe belastingen nog wèl, kan onmogelijk een sympathiek
mensch zijn. De uiterst-droefgeestige toon, het ultra-pessimistische
geluid, waarover de heer Jan beschikt, houdt dan ook verband met
het zeer onsympathieke, ja, in onzen tijd schier weerzinwekkende
vak, dat hij heeft uitgeoefend. Maar overigens is hij een goed mensch.
De broers zijn alle-bei een tikje fanatiek. Niet èrg. Maar als ze
zich een beetje opwinden, komt het uit. Dan verheft zich hun stem
— die van den heer Klaas schalt als een fanfare, die van den heer
Jan bromt als een misthoorn — dan laten ze hun tegenstander niet
los, maar houen 'm, nijdig als een fox-terrier, bij de broekspijpen
vast. Het aardigste is, als de heer Jan met interrupties een speech
van den heer Klaas ondersteunt. Dan heeft de Tweede Kamer iets
van een concert-zaal: bariton en bas. Af en toe doet de heer Oud
dan ook mee, en dan hebben we de meest volmaakte sopraan d'r
hij. Dan wordt het: Politiek-Nationale Opera.
Als de heer Klaas op dreef is, en zich een beetje warm maakt, is
het héél goed naar 'm luisteren. Hij vecht al vele jaren met onbezweken trouw voor de belangen der militairen, en z'n strijd wordt
dès te vuriger, wanneer hij zich z'n eigen • dagen van ratjetoe en
kuch herinnert, toen hij elken Zaterdag moest „uitpakken" voor den
compagnies-commandant. Nu, uitpakken kan hij nag. Niet alleen op
Zaterdag, maar op alle werk-, rust- en christelijke feestdagen. Wat
lekker! En dan is het werkelijk niet ongezellig om naar 'm te
luisteren, dan ziet hij er ook volstrekt niet tegen op, om een onge-
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zouten uitdrukking er tusschen door te gooien. Hij is van een
stoere en stalen werkkracht, deze nijvere en degelijke kerel.
Maar naar den heer Jan is niet te luisteren. Hij kan het niet
helpen, want hij heeft z'n monotone, diep-sombere, melodramatischtragische geluid tegen. Héél de misère van onzen tijd, al de levensonvoldaanheid, alle menschelijke smarten vinden in zijn stem en
voordracht hun uitdrukking. Het is van een oratorische ultrahypochondrie. Zijn redevoeringen zijn zwarte klaagzangen. Wat hij
geeft is het repertoire van den brul-boei, is als het vèrre, eentonige
klagen van een opgesloten roofdier, dat hunkert van verlangen naar
de wilde vrijheid. En dan te lezen, dat men hem in zijn partij at
en toe laat optreden als „feestredenaar". Heeft de heer Jan werkelijk
de ironie daarvan nooit gevoeld? Een ironie, die dezer dagen haar
hoogtepunt bereikte, toen ik las, dat ergens nevens hem zou
optreden „een humorist"? Een a n der e humorist had er moeten
staan.
Zijn stem en zijn maatschappelijke functie .... die zijn de
oorzaak, dat de heer Jan ons allen niet zoo sympathiek is als zijn
oudere broeder. Maar in degelijkheid en onkreukbaarheid, in eerlijke
toewijding en werkkracht staan ze gelijk. Dit mag en moet ook de
politieke tegenstander constateeren. Hetgeen ik bij deze doe.
De oudste is burgemeester geworden. Hou-me-vast. Had hij
vroeger óók nooit gedroomd. Als zoodanig heeft hij al enkele
malen Hare Majesteit en Zijn Koninklijke Hoogheid met echtsocialistische gratie ontvangen. De jongste werd vroede-vader in
Rotterdam en beging er in den laatsten tijd een paar stevige vergissingen. In het parlement zitten ze harmonisch naast elkaar. In
hetzelfde bankje. Twee wapenbroeders. En als de een al het zware
geschut van z'n welsprekendheid op den tegenstander richt, ondersteunt de ander hem dikwijls met interruptie-granaten. Ben ik mijns
broeders hoeder? vragen ze nooit. Ze z ij n het. Ze hebben nooit
ruzie, zooals Potasch en Perlemoer.
En zie -- juist nu ik dit schrijf, hoor ik, dat de zoon van den heer
Klaas is benoemd tot redacteur van het Kort Verslag.
Prachtig.
Nu kan hij de redevoeringen van pa en oom naarstiglijk verslaan,
en ópmaken tot een pikant gerecht, en met de interrupties van oom
en pa lardeeren.
8
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Alleen: voor mevrouw K. ter Laan wordt het nu wel wat
ongezellig thuis. Man en zoon beide in het parlement. Ik weet er
iets op. Laten de roode kiezers bij de eerstvolgende gelegenheid ook
mevrouw in het parlement brengen. Dan is de familie weer compleet.
Want, eerlijk gezegd, bij alle voorbeelden van parlementaire bloedverwantschap, die ik heb genoemd, is er toch één geval nog niet
voorgekomen : man en vrouw beide in de Kamer, een heel, en
ongeschonden echtpaar in het parlement. En dan eens zien wie het
meeste te vertellen heeft. De man natuurlijk. Die zou z'n scha (van
huis) wel inhalen ......
Victor de Stuers, de nobele en geestige afgevaardigde, deed in
de Kamer eens een papiertje rond-gaan, waarop hij een lange rij
katers achter-elkaar had geteekend . Katerlaan. Of-te-wel: K. ter
Laan. Als mevrouw nu straks óók wordt gekozen, kan er een poes
tusschen in.
Dan hebben we, bij den bariton en den bas, ook een familiesopraan. Dan wordt het de Opera-ter-Laan. Vader, moeder en
broer de zangers. En de zoon recensent.
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XXIV.

BOER BRAAT,
In het uiterste linker-bankje van de linkerzijde — in het verlengde van de regeeringstafel — zit een knoestig heer, met handen
als spaden zoo groot.
Trek 'm z'n bruine colbertje en z'n dito pantalon uit, sjor 'm in
een kort broekje en een vleeschkleurig tricot trui, en ge hebt eer,
pracht van een kermisworstelaar. Roland de Geweldige. Peyrose,
de Leeuw van Valencia.
Ook lijkt hij buitengewoon goed bruikbaar als kastelein in een
riant-gelegen en druk-beklant zeemans-café, die bij een knok-partijtje
de kerels in hun nekvel neemt en buiten-zet. Of als licht-matroos
op een koopvaardij-schip, hetgeen hij dan ook, vergis ik mij niet,
eenigen tijd is geweest.
Dit politieke natuur-verschijnsel, dat ten tijde der Republiek
„hoogmogend" zou zijn geweest, en dat tegenwoordig nog „hoogedelgestreng" is. draagt den naam van Boer Br a a t en is leider
van een fractie des Plattelandersbonds.
Fractie-leider?
Ja, sinds kort.
Vier jaar lang heeft Boer Braat, (als eenmaal die andere staatsman
Groen van Prinsterer) in z'n isolement kracht gezocht, maar in den
afgeloopen zomer hebben de kiezers een partijgenoot naast 'm
geplant, die den toepasselijken naam van de Boer draagt en die in
figuur en voorkomen een luxe-uitgave van Boer Braat is. Zoodoende
werd deze plotseling tot fractie-leider gebombardeerd, en het besef
daarvan viel reeds te beluisteren in de rede, herzegge de r e d e,
dewelke hij onlangs hij de algemeene beschouwingen heeft gehouden.
Boer Braat is ulta-plattelander. Hij staat met de varkens en koeien
op en gaat er mee naar bed. Zijn theorie is, dat Nederland drijft op
den boer en de boerin. Dies behoort hij tot de objecten die —
volgens wijlen onzen geachten dichter Poot — hun zalig lot, hoe
kieen, voor geen koningskroon zouden geven. De naam stem-v e e,
voor kiezers gebruikt, vindt hij een eere-titel. Om dit alles is het
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merkwaardig, dat hij zoo graag in 't Haagje komt. Zoodra hij
maar èven kan, slaat hij in hotel „De Hertenkamp" zijn zetel op —
zelfs voor de kortste vergadering -- en buitenlieden als hij behooren trouwens in de residentie tot de graag-geziene figuren. De
versche reuk van het platteland slaat van hem af. Als ge hem
passeert is het, of ge een knotwilg of een hooischelf zijt voorbijgekomen. Gezond!
Deze fractie-leider was vroeger over het parlement ganschelijk
niet te spreken. Hij noemde het ,,,een zwijnenstal". Totdat hij zèlf
„zwin" werd.
Toen was het goed.
......In de jaren van z'n parlementaire loopbaan heeft Boer
Braat reeds meermalen van zich doen praten. Z'n maidenspeech
sprak hij met z'n beenen. Op een goeden dag namelijk ontdekten
verschillende leden, dat over één der groene bankjes twee beenen
lagen, languit op tafel, en, den blik langs die beenen zuid-oostelijk
werpend, vonden zij romp en hoofd van Boer Braat, die aldus in
landelijke onschuld z'n lak-hebben aan alle slap en verwijfd docorum
demonstreerde. Maar de voorzitter, die zich zeker viervoetig beest
schrok, gedoogde die horizontale houding niet, en zooals Boer
Krelis z'n stikkezakje, inhoudend 'n pond brood-met-spek, moest
opbergen, zoo moest Boer Braat het z'n onderdanen doen.
Na dit zeer geslaagd debuut is hij dapper voortgegaan. Al
spoedig verraste hij de geheele beschaafde wereld met een nieuwe
ontdekking op zoologisch en agrarisch gebied, de m e l k-g e v e n d e
s t i e r, een ontdekking die toch zeer zeker op gelijke lijn stond met
de uitvinding van Hugo de Vries (mutatie-theorie) en van Kamerlingh
Annes (de laagste temperatuur). Tot mijn leedwezen moet ik hier
echter bijvoegen, dat de stier van Braat dien van Potter nog niet in
de schaduw heeft gesteld, aangezien Boer Braat zijn uitvinding
tot-dusver nog nimmer aan den volke heeft vertoond, zoodat
sommigen zelfs mompelen dat deze upper-moderne agricultuur niets
anders is dan agri-f 1a u w e-kultuur.
Niet minder oorspronkelijk en vernuftig was het denkbeeld, dat
hij in één zijner onsterfelijke parlementaire redevoeringen verdedigde met betrekking tot communisten en socialisten, die de
revolutie-idee verkondigen. Hij gaf ernstig in overweging deze lieden
op te knoopen met terugwerkende kracht tot vóór 1918.
Na welk voorstel de heele roode fractie lijkbleek tegen den grond
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sloeg en Boer Braat, staande op den Olympus van het spreekgestoelte,
hen als een nieuwe politieke Zeus met z'n blikken verpletterde.
In denzelfden stijl verrichtte hij meer evoluties. Ik herinner aan
zijn motie, om even 350 millioen gulden van de staatsbegrooting te
schrappen, een denkbeeld dat ook velen buiten z'n kaas- en boterpartij nog zoo gek niet vonden. Ik roep in uw geacht geheugen
terug z'n philippica's tegen de ambtenaren, die hij echte tipvreters
vindt en die hij zoo gauw mogelijk voor een nuttig doel zou willeir
bestemmen, b.v. om er de Zuiderzee mee te dempen. En hoe heeft
hij niet georeerd over de verhooging van de gage" der Koningin,
een gage van zóóveel centen per uur.
Ja, hij is een groot man geworden voor het aangezicht van het
volk van Hekelingen, dat hem zelfs met het wethouderschap heeft
versierd.
Men kon zijn verkiezing beschouwen als een proefneming om de
waarheid na te gaan van het spreekwoord, dat het verstand komt
met het ambt. Nu echter uit de afgeloopen vier jaar dat spreekwoord
met betrekking tot Boer Braat, volkomen op de flacon is gegaan,
behoeven wij daar Boer Braat zèlf niet minder om te tellen.
Wie hem op z'n voordeeligst wil zien, moet wachten tot den
derden Dinsdag in September. Dan is het de dag van Boer Braat.
Hij heeft zich in een ambtscostuum geschroefd, met een wormensteker aan z'n westelijken kant. Voor Hekelingen is het een feestdag.
Het heele dorp brengt 'm 's morgens naar de trem, onder de
schetterende tonen van het fanfare-corps „Valsch, maar uit een
goed hart", en de schoolkinderen zingen onderweg het populaire.
liedje van Speenhof f :
Janus, Janus,
Man, wat is d'r loos?
Heb jij je mooie pakkie an
En kijk je daarom boos?

Dien dag is Boer Braat letterlijk onherkenbaar, zelfs voor z'n
meest familiaire koe. In de residentie trekt hij veler aandacht. Terecht.
Zoo behoort deze fractie-leider, deze interessante agrarische
figuur, tot de meest merwaardige personen in het parlement. Met
spanning en belangstelling wacht ik z'n verdere daden af. Ik ben
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overtuigd, dat hij ons niet zal tegenvallen, en dat, na den melkgevenden stier, ook eenmaal zullen opstaan de eier-leggende haan
en de kuitschietende herdershond. Dan weet ik wel waar straks de
Nobel-prijs terecht-komt.
Heil, Boer Braat I, uitvinder, fractieleider en staatsman, koningkeizer van Hekelingen, dat zich daar slingert over Putten als een
gordel van smaragd. Heil, U en Uw roemruchte stal!

Prof. Dr. A. Kuyper

Mr. Dr. S. van Houten
88
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XXV.
HERINNERINGEN AAN KUYPER.

Kuyper.
Ja, hij was in onze parlementaire en nationale gemeenschap
toch wel een héél bijzondere en pikante figuur.
Theoloog, auteur, journalist, hoogleeraar, partijleider, staatsman,
held van de doleantie, stichter van „De Standaard", van de Vrije
Universiteit, van de georganiseerde anti-revolutionaire-partij,
minister van Binnenlandsche, pardon van alle zaken, ettelijke malen
Kamerlid, Senator, Minister van Staat, gaat-u-maar door. De van
God gegeven leider, voor zijn partij Koning, Keizer, wat zeg ik?
Caesar, Imperator, een moderne Lodewijk XIV: 1'Etat c'est moi.
Afgeloopen. De rest: mondje dicht. En nu stemmen. En stemmen
zooals ik het wil. Vooruit!
Een reus. Zegge en herzegge: een reus. Van talent, van werkkracht, van vernuft, van knapheid. Ongetwijfeld een Napoleonnatuur, en daarom nu en dan met Napoleon-manieren. Wat heeft
dit leven gewoeld en gebruist! gekookt en gezied! Wat een krachten
hebben er in gewerkt! wat een hartstochten hun spel gespeeld ! —
en uiterlijk bleef hij de roerlooze, ènbewogen, koud als marmer,
hard als staal. Bij de felste aanvallen, hoe rààk, hoe persoonlijk ook,
zat-ie, de parlementariër, in z'n bankje, en geen spier bewoog, geen
zenuw trilde, hij liet de stormende stem van z'n vijand over zich
heen gaan, een schuim-golf, die tegen een rots te pletter slaat in
millioenen spatten — en straks antwoordde hij, redenaar bij de
gratie Gods.
Een Napoleon, met de middelen die hij nodig had. Wien hij
goedgezind was, had kans op eer en roem. Hij deelde de baantjes
uit: Kamerlid, minister, burgemeester. Aan wien hij — met verlof
— lichtelijk de P .... had, wèl, die bleef in het duister. Bereikte
niets in de politiek. Want hij, de leider, was de Macht. En ze hebben
zijn heele leven om 'm heen geslopen : de kruipdieren, die hooger-op
wilden, de vleiers en de strooplikkers, die vochten om z'n schoenriem
te ontbinden, en hij heeft, helaas! niet altijd de kracht gehad om
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ze van zich af te trappen. Tot op hoogen ouderdom schuifelden ze
om z'n oude figuur. Hoevelen leven er niet, die alles wat zij zijn
danken aan hem?
Voor duizenden en duizenden is hij de politieke Messias geweest.
Aanbid is hij en vergóód. Nooit heeft hij, bij wijze van spreken, in
een rijtuig met paarden gezeten, altijd werd hij getrokken door wie
hem liefhadden. Den keerlen God. De Mozes van de kleine luyden,
die hen, door de Roode Zee der sociale ellende, zou voeren naar het
Beloofde Land der verlossing. Hij heeft z'n leven geleefd schier in
een waanzin van populariteit en in plaats dat de heerschzucht, die
in hem brandde, hem verteerde, heeft ze hem sterker gemaakt: hij
bleef voor z'n volk de gebenedijde, de gezondene Gods : hosannah !
Ik denk aan z'n tachtigsten verjaardag, dien ik meemaakte in
z'n huis.
Ze stonden er, z'n discipelen, met zwarte jassen, hooge hoeden,
maar ook: met bevende stem en tranen in de oogen. Voor den
wàsechten anti kwam eerst Onze-Lieve-Heer, dan dr. Kuyper, dan
een paar kilometers niets en dan moeder-de-vrouw. Voor den anti
van het platte-land zat tusschen Kuyper en de vrouw nog het koebeest. Toen hij, jaren geleden, ergens op een Bilderdijk-feest kwam
om met een speech Bilderdijk te vieren, hebben de goede feestgenooten Bilderdijk vergeten en ze maakten er een fuif van voor
Kuyper. En z'n speech werd een glorie voor hem-zelf: ergens om
een hoekje van de zaal kwam ook Bilderdijk nog kijken ......
Als hij op straat liep, waren er op een korte wandeling toch
honderden, die fluisterden dat Kuyper daar ging en die stil bleven
staan om hem na te zien. Hij liep altijd blootshoofds, met den hoed
in de hand, en zelfs bij scherpe koude zag men hem wandelen
zonder jas. in een colbertje, dat geheel open stond. En immer liep
hij vlak langs den huizenkant, met bei z'n wangen blazende bewegingen makend, en nooit naar links of rechts ziend. Hij tuurde
immer naar den grond.
Met een portefeuille of met stukken heb ik hem nooit gezien,
want nimmer had hij iets bij zich. Gewoonlijk zat alles wat hij
noodig had in dat geweldige hoofd. Aanteekeningen in het politieke
debat maakte hij weinig of niet. Zijn grootste redevoeringen waren
improvisaties en wat voor: schitterend en knetterend van taal en
stijl en polemisch vernuft. Als hij bestreden werd in de Kamer, dan
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kuierde hij naar den spreker toe en ging naast hem of achter hem
zitten. En zoo bleef hij roerloos tot het uit was, gewoonlijk de
handen gevouwen op de buik. Geen trek, geen plooi, geen rimpel
verried wat er omging in zijn ziel en achter dat breede, imposante
heerschers voorhoof d. De fèlste aanvallen lieten hem uiterlijk koud
en hij bleef er bij zitten luisteren in een starre, schier onmenschelijke
onbewogenheid.
Is er ooit iemand geweest in ons land, die zoo in àlles wat hij
deed met speurders-blik werd gevolgd als hij ? van wien iedere
beweging tot iets bijzonders werd gemaakt? De beëediging van een
nieuw Kamerlid is nooit iets dat de aandacht trekt, maar toen
Kuyper in 1907 weer in de Kamer zitting nam, werd zijn beëediging
van te voren in de bladen aangekondigd en men verdrong zich om
hem te zien. Een paar weken later struikelde hij over een matje in
de vergaderzaal: het werd naar alle windstreken geseind.
Het moeilijkste oogenblik in zijn veelbewogén en veeldoorstormd
leven zal wel de lintjes-kwestie zijn geweest. Maar zelfs toèn bleef
hij in het parlement van een magistrale zelfbeheersching. Troelstra
had een fel en lang requisitoir gehouden. Kuyper nam niet de moeite
er naar te luisteren en zat in de koffiekamer. Duymaer van Twist,
als een trouwe bull-dog, stond op den drempel der zaal om het sein
te geven en precies op hetzelfde oogenblik dat Troelstra klaar was,
kwam Kuyper binnen met een deputatie van zijn discipelen en vroeg
het woord voor een persoonlijk feit.
Zóó was de mise- en scène.
.... En toch heb ik dezen man van een schier verschikkelijke
onaandoenlijkheid ééns bewogen gezien. Het was op z'n tachtigsten
verjaardag, waarvan ik boven sprak.
Eerlijk gezegd: ik was zeer nieuwsgierig hoe hij zich houden
zou. Zou de sphinx mensch worden?
Ja. Ja. Het geschiedde.
Eerst had z'n trouwe discipel Idenburg, z'n meest-geliefde, (de
man, die tot de laatste seconde bij z'n sterfbed stond), gesproken.
Daarna had professor Grosheide het woord gevoerd namens de
leerlingen en oud-leerlingen van de Vrije Universiteit, de groote
stichting van Kuyper. Omgeven door een commissie uit de
studenten, bood hij Dr. Kuyper het ontwerp van een gedenkraam
aan, dat in het universiteits-gebouw zou warden aangebracht en
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hij sprak oprechte woorden van dank en liefde. Toen werd het den
ouden, sterken staatsman te machtig. Hij stond op uit z'n stoel, de
tranen kwamen hem in de oogen, hij gewaagde met diep-ontroerde
stem van zijn liefde voor het hooger onderwijs, van zijn oude betrekking daarover met Groen van Prinsterer, en hij dankte z'n jonge
discipelen.
De oude, roerlooze, ànbewogen Caesar-kop had het hart van
een mensch verraden.
De Geweldige was klein en murw geworden.
Voor mij was het als een blijde openbaring. Deze man, koud en
sterk als staal, kon dus ontroerd zijn, als een gewoon mensch. Men
moet Kuyper gekend hebben, om te weten, wat dat zeggen wilde.
Wanneer ik nu nog enkele andere herinneringen meedeel —
ènkele, want er is van de Kuyper-figuur zoo ontzaglijk veel te
schrijven -- dan schiet mij het oogenblik te binnen, van vele jaren
geleden, toen ik voor het eerst bij hem „op bezoek" moest.
Groot moment.
Ik, arme, geringe, hij den van God gegeven leider, den Napoleon
der kleine luyden, ik, jong journalist, die een onderhoud (pardon:
een audiëntie) had aangevraagd bij den besten, den grootsten, den
knapsten dagblad-schrijver dien ons vaderland ooit heeft gekend,
den journalist van geniale allure, wiens pen was als een wonderbron,
waaruit telkens weer nieuwe, zuivere schoonheid van taal en stijl
klaterde en fonkelde.
Daar stond ik op den stoep. Kuyper zou mij ontvangen.
Hij kende mij niet. Wij hadden nooit tegenover elkaar gestaan.
Ook schriftelijk nog nooit een woord gewisseld.
En toen, wonderlijk, toen ik de klank van de bel door de vestibule
hoorde galmen, schoot mij opeens te binnen : m'n eerste brochure.
Over Kuyper. „De man der kleine luyden". Een boekje, waarin ik
mij met de overdreven; felheid van een hartstochtelijke jeugd, met
Al de scherpte van een vol-ijverig propagandist over Kuyper had
uitgelaten. In vele, vele duizenden was dit boekje het land doorgegaan. En toen had minister Kuyper in „De Standaard" een van
die kleine, nooit overtroffen, zelfs nooit geëvenaarde driestarren
geschreven, waarin hij schamper opmerkte, dat de schrijver van
dat felle boekje niet eens den moed had bezeten het met zijn waren
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naam te teekenen, maar zich verschool achter het pseudoniem
D. Hans.
Het meest pikante misverstand, dat ik in m'n leven met m'n
naam heb gehad.
En daar stond dan nu de anonymus op den stoep van den Geweldige.
De huisknecht deed open. Stil en stijf. Ging even weg. Of ik
maar binnen wilde komen.
T oen ......
Toen, op den drempel in zijn studeerkamer staande, zag ik hoe
Kuyper op mij af kwam. Niet stijf. Niet statig. Niet plechtig of uit
z'n humeur of verstrooid. 0 nee. De kleine zware gestalte trad
haastig op mij toe, met beide handen vooruitgestoken, en of ik
wilde of niet, ik moest ze beide schudden. Hij deed, of ik bij hem als
kind aan huis was. Een uitbarsting van jovialiteit. Zoo zoo. Nee
maar, hoe aardig. En hoe gaat het? Ga zitten, ga zitten. En vertel
nou is
Ik weet nog, dat ik van die ontvangst een tikje beteuterd stond.
Ook van de verschijning zèlf. De Geweldige was gekleed in een
grijs-gestreept sporthemd, zonder boord, en een huisjasje er overheen, en ik kreeg de sensatie van een leeuw in carnaval-kleeding.
Inplaats van de groote staatsman, afgemeten-correct, met een blik
als een heelen dag onweer, en gehuld in statig-zwart, stond daar
een aardig oud-heertje, huiselijk in een fantasie-sporthemmetje, en
hij deed of ik de dierbaarste kleinzoon van 'm was, die 'm op z'n
verjaardag kwam gelukwenschen. En ik dacht: dalijk krijg ik nog
een koekje ook.
Om me heen boeken. Niets dan boeken. Allemaal boeken. Van
den vloer tot den zolder. En van al die boeken een dubbel exemplaar.
Eén in de boekenkast -- en één in Kuypers geweldigen kop.
Ja, dat was een ontzaglijk verschil met den Kuyper-uit-het-parlement, den sterken, on-bewogen, on-geplooiden man. En ik heb
trouwens meer dan één briefje van den staatsman in mijn bezit,
waaruit hartelijkheid blijkt. Ik weet nog hoe trotsch ik was op het
eerste briefje, dat ik ontving, en dat begon met: „waarde collega!"
Collega. Van Kuyper. Van den Geweldige. Biedt u nog peultjes?
Hoeveel biedt u voor dat briefje? Het was een typisch bewijs, hoe
Kuyper zich steeds journalist voelde.

1
2
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Van briefjes gesproken : Ik heb er Ook nog een, dat nooit iemand
heeft kunnen ontcijferen. Het betreft de lintjes-zaak. Ik heb hier vóór
al verteld, hoe Kuyper zich daarbij in het parlement gedroeg,
hoe hij, na Troelstra's meesterlijk requisitoir, binnenkwam, gaande
een discipel aan elke zijde, en onmiddellijk het woord verzocht over
een persoonlijk feit. Naar aanleiding van allerlei mededeelingen in
de pers, vroeg ik Kuyper schriftelijk voor mijn blad een inlichting.
Het antwoord heb ik nog. Het is mij nooit gelukt het geheel te
vertalen. Het gelukte evenmin aan zijn particulieren secretaris van
destijds, wien ik het voorlegde. En Kuyper wilde ik niet meer
lastig vallen.
Trouwens -- het was onder de zetters van „De Standaard"
slechts aan een zeer enkele gegeven, Kuypers schrift uit elkaar te
peuteren.
Hoe meer ik over menschen als Kuyper schrijf, hoe sterker ik
voel het machtelooze van zulk een taak. Want een figuur als de
zijne, ver boven alle tijdgenooten uitstekend, als een kerktoren
boven een landschap, een figuur ook met zoovele kanten, van een
zoo universeele begaafdheid, een man met zooveel deugden en
zooveel fouten, kan alleen, later, objectief door den historie-schrijver
worden geschetst. Maar die geschiedkundige zal dan tevens een
fijn psycholoog moeten zijn.
Wat ik eenmaal van Troelstra schreef, kan ik van Kuyper zeggen:
de figuur is te gecompliceerd, om er een schets van te geven, om
haar te verklaren,, te doorgronden. Trouwens : doorgronden zulke
leiders-naturen zich zelf? Besturen en kunnen zij zich-zelf? Of zijn
ze ook slechts het product van het storm-spel van krachten en
natuur-driften, die daar bruisen en woelen in hun ziel? Achter hun
voorhoofd? In hun vonkende oogen.
Zijn ook zij niet, in de hand van het Almachtige Gebeuren, als
een houtspaander op een top van een schuimende golf?
Een dergelijke figuur verklaren? Schetsen? Welk een taak!
Kuyper is onder zijn volk gestegen tot de hoogste toppen van
vereering en populariteit, en zijn ongemeene en schitterende gaven
werden ook door den tegenstander onbewimpeld erkend. Heeft hij
daarin bevrediging gevonden? Heeft hij het gevoel gehad van te
zijn geslaagd? Ik weet het niet. Zeker is, dat het laatste deel van
zijn leven hem meer dan één teleurstelling heeft bereid. Gerust kan
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worden gezegd, dat zijn rol in 1905 hem bitter heeft gegriefd, en
dat hij, in dat moment, op een herhaling van zijn ministerschap
hoopte. Dat dit niet kwam, voelde hij als een nieuw echec, maar
dat één van zijn eigen mannen, Heemskerk, de leiding van het
volgende rechtsche kabinet op zich nam, was nog veel erger en
heeft hij tot in het laatst zijner dagen moeilijk kunnen verduwen.
Eerst op het aller-laatst kwam daarin verandering. Aan Idenburg
biechtte hij — en Idenburg bracht de blijde boodschap aan Heemskerk over op diens zeventigsten verjaardag — dat hij in Heemskerk's
onbaatzuchtige bedoelingen en aan de noodzakelijkheid van het
kabinet van 1908 was gaan gelooven.
Maar werd hij dan geen minister meer, hij is tot het einde toe
voor de zijnen de politieke Messias gebleven. En wij allen mogen
ons gelukkig prijzen, dat een geestelijk-gigantische figuur als
Kuyper tot ons volk heeft behoord.

1
2
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XXVI.
DE MAN IN HET GRIJS.
Ik had dezer dagen het voorrecht, het volgend interessante briefje
te ontvangen.
Rotterdam, 22 Februari '24.
Amice.
Niet zonder belangstelling neem ik geregeld kennis van je
Parlements-filmen. Je weet dat ik niet aan politiek doe. Dat zit
zoo bij ons in de familie. We doen in tabak en niet in politiek, en
één baal van dat fijne Deli-goedje is mij, eerlijk gezegd, meer waard
dan 93 leden van de Tweede Kamer bij mekaar: ik maak een uitzondering voor de vrouwen, die altijd m'n Achilles-hiel blijven.
Maar al doe ik dan niet aan politiek, je verhaaltjes lees ik trouw.
Daarom kom ik je nu eens lastig vallen met een diep geheim.
Een geheim, heusch. Ik heb er tot-nog-toe met niemand over
gesproken, omdat ik bang was dat ze me zouden uitlachen en voor
een fantastischen praatjesmaker verslijten. Maar nu ik uit je vertelseltjes zie, dat er in dat milieu op het Binnenhof méér rare dingen
gebeuren, kom ik je eens meedeelen wat mij destijds is overkomen.
Misschien kan jij me het geval ophelderen. Mij is het altijd een
raadsel geweest.
Luister dan.
Het is nu al een jaar of twaalf geleden. Ik was voor een paar
dagen in Den Haag. Op zekeren dag — ik had 's morgens langs
het strand geflaneerd en aardige meisjes gezien — was ik van plan
naar de middag-voorstelling in Scala te gaan, toen een kennis van
me, dien ik toevallig tegen kwam, zei: „Doe het niet. Waarom zal
je je geld weggooien? Ga eens naar de Tweede Kamer of naar
den gemeenteraad, die vergaderen toevallig allebei, 't kost je geen
duit en het specialiteiten-gezelschap is er even goed als in Scala."
Ik deed het. Eerst wandelde ik naar het Binnenhof, en zag
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onderweg aardige meisjes. De vergadering was al begonnen, maar
ik wist toch nog een vrij goed plaatsje machtig te warden.
Man, ik zal je maar niet vertellen hoe ik me gevoelde. Eerst
dacht ik, dat ze allemaal tegelijk aan 't woord waren, maar m'n
buurman -- een door-gefourneerde ouwe rot — zei lachend:
„Welnee, alleen die é é n e m ij n h e e r spreekt!" — „Je bent
gek", zei ik, „ze spreken allemaal". De vent bleef maar lachen
en zei: „Dat 's best mogelijk, maar officieel spreekt er maar één,
kijk, die meneer daar!" Ik volgde z'n wenk, en zag een fatsoenlijk
heer in een grijs colbert-costuum, die geweldig met z'n armen te
keer ging, een soort zweedsche gymnastiek, en als je goed luisterde
kon je inderdaad hooren dat hij een redevoering hield. — „Wie is
dat?", vroeg ik — „Dat 's meneer K. ter Laan", zei de doorgefourneerde, „een reuze-kerel, een sociaal, maar een goeie!"
Nu weet je, dat mijn familie van huis uit niet op socialen gebrand
is. We hebben het altijd maar gehouên bij Mees en Hudig en de
Monchy. En toen het grijze colbert-costuum aan het woord bleef
-- er zat, eerlijk gezegd, een flinke kop op, eerlijk en beslist en
met klare oogen — ben ik er tusschen uit geknepen.
Voor Scala was het te laat geworden,, maar een politieagent vroeg
ik den weg naar den gemeenteraad, en daar ben ik op m'n dooie
gemak naar toe gekuierd. Onderweg lekkere sigaren gekocht en
aardige Haagsche meisjes gezien.
In den raad kreeg ik een goed plaatsje op de publieke tribune..
Maar toen ik de vergadering inkeek (nou komt het, amice!) was
het of ik op slag bevroor. Want er stond iemand te speechen, en de
speechende man was niemand anders dan hetzelfde grijze colbertcostuum, met denzeifden kop er op. Ik zag de armen weer zwaaien,
ik hoorde hetzelfde geluid. Droomde ik? IJlde ik? Ik werd koud
van angst. „Meneer", vroeg ik aan een langen kerel naast me, „wie
is die spreker?" De vent keek me minachtend aan en zei : „Ken je
hèm niet eens? Dat 's onze Kornelis. Kornelis ter Laan, de sociaal.
Een reuze-kerel!"
Geen minuut later stond ik buiten. De frissche voorjaarswind
spoelde m'n kloppende slapen wat af. Ik werd bang voor me zelf.
Had ik een koorts-aanval? Ter Laan was toch in de Kamer aan
't woord?
Een kwartiertje kuieren in de milde zon en het zien van aardige
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meisjes frunnekte me weer wat op. Onwillekeurig was ik in de
richting van het Binnenhof gewondeld. En ik besloot nog maar
eens in de Kamer binnen te loop gin; m'n middag was nu toch kapot
en misschien trof ik het beter dan den eersten keer. Bovendien, als
ik weer naast den door-gefourneerde terecht kwam, kon ik hem eens
opheldering vragen over het duistere geval.
Maar ik kwam niet naast den door-gefourneerde. Het was veel
drukker op de tribune, en ik werd naast iemand anders geplakt.
Wat er toen met me gebeurde, zal ik nooit vergeten. Ik keek de
zaal in -- ik, zag weer hetzelfde colbertcostuum, met den flinken
kop; ik luisterde, ik hoorde dezelfde stem; ik zag ook weer de
armen zwaaien. Het klamme zweet brak me uit. „Kunt u me ook
zeggen wie er aan 't woord is?", vroeg ik heesch aan m'n buurman. „Zeker, meneer", was het beleefde antwoord, „dat 's K. ter
Laan, de sociaal. Een reuze-kerel!"
Ik weet niet precies meer wat er gebeurd is, amice. Ik kwam tot
bezinning, toen ik in den trein zat. Veertien dagen lang heb ik
nacht-merries gehad van K. ter Laan, den reuze-kerel, in het grijze
colbert-costuum. De man in het grijs was me een obcessie geworden.
Gelukkig genas ik. Maar ik zet nooit meer een voet in dat duivelshol
op het Binnenhof.
Nu kom ik tot jou, en ik vraag je: zie jij kans mij de verklaring
te geven van dit drama? Wie was de man in het gr ij s? Of
ben ik dien middag werkelijk een beetje malende geweest?"
Ik heb m'n vriend denzelfden dag het volgende geantwoord:
Beste kerel.
Waarom heb je me niet vroeger de oplossing van deze (o, zoo
eenvoudige) puzzle gevraagd? Dan zou je van veel bangen twijfel
zijn verlost. Want werkelijk, jij denkt aan hallucinaties te hebben
geleden, maar er is niets van aan.
Je hebt eenvoudig drie keer den heer K. ter Laan (Kornelis,
den reuze-kerel, den man in het grijs) gezien en gehoord.
Hoe dat kan?
Och, gemakkelijk. Het was in de dagen dat hij nog in Den Haag
woonde, een bekende prestatie van dezen afgevaardigde, dat hij op
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denzelfden dag, ja, in hetzelfde uur in de Kamer en in den Raad
sprak. Hij fietste dan even van het Binnenhof naar de Groenmarkt
en viel met z'n neus in den boter-van-het-debat. En zoo is het
éénmaal gebeurd, dat hij met deze sportieve manoeuvre z'n eigen
record sloeg: hij had een speech gehouden in de Kamer, fietste met
een aardig vaartje naar de Groenmarkt, vroeg dààr eenige minuten
na z'n binnenkomst het woord, fietste na afloop van z'n raadsrede
weer naar het Binnenhof terug, en kwam daar nét op het oogenblik.
dat hij z'n repliek kon uitspreken.
Ziedaar.
En dien record-rit heb jij nu (toevallig) juist getroffen. Terwijl
jij op je dooie gemak van de Kamer naar den Raad en van den Raad
naar de Kamer kuierde, wiel-rende Kornelis ter Laan je voorbij, en
was er dus veel vroeger dan jij. En kwam dadelijk aan het woord.
Overigens kan ik me best begrijpen, dat je er min of meer gek
van werd. Maar wij hier, in dit milieu, zijn aan dergelijke buitensporigheden gewend. We hebben véél mannenyin-het-grijs, in allerlei
genre en van allerlei snit.
Kam nog eens gauw kijken, amice! En verbaas je nooit meer!
Geef vooral geen geld uit voor Scala, als er Kamer-vergadering is.
We hebben hier tegenwoordig ook zeven (7) aardige meisjes.
Gegroet!"

9
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XXVII.

VAN HOUTEN.
— „Mijnheer de voorzitter, ik zou liever m'n rechterhand verbranden, dan dat ik voor dit wetsontwerp stemde!"
Het moment staat, plotseling, in m'n herinnering weer fel-belicht.
Het was een jaar of vijftien geleden, bij de behandeling van het
Arbeidscontract in de Eerste Kamer. De golven van het debat
schuimden hóóg op; het was een gewogen discussie; de scherpe,
sterke wind der oppositie streek langs de oratorische wateren.
Regout, de betreurde, welsprekende oud-minister van Waterstaat
(t o e n was hij nog geen oud-minister), groot-industrieel uit Limburg,
had zich voor het wetsontwerp verklaard, ofschoon hij er tal van
bezwaren tegen koesterde.
Dit standpunt had in niet geringe mate de ergenernis van Mr.
Samuel van Houten, afgevaardigde voor Friesland, gaande gemaakt.
Hij bestreed Regout met bijzondere felheid. En toen riep de oude
staatsman het befaamde woord, waarmee ik deze schets ben aangevangen.
t
Z'n rechterhand verbranden
De oude staatsman. Toén al — naar den mensch gesproken -oud. De zeventig reeds gepasseerd. Nu al 86: met Van Karnebeek
en de Savornin Lohman het wonder-sterke trio vormend, dat als
een levende schakel is met een vorige generatie.
Staatsman.
Wie zal, precies, verklaren wat een sta at s m a n is? In onderscheiding van een p o 1 i t i c u s? Staatsman is een begrip van
hoogere orde dan politicus. Er is, zoo ongeveer, de verhouding
tusschen van kunstenaar en dillettant. Toch loopen de meeningen
wat uiteen. Ik ken menschen, die volkomen te goeder trouw bijvoorbeeld Goeman Borgesius geen staatsman vonden doch een politicus,
en Tydeman geen politicus, maar een staatsman.
Dit is, men houde het mij ten goede, een dwaasheid, een misvatting.
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„Staatsman", zei Thorbecke, die het toch wel keten kon, „staatsman is niet wie redevoeringen houdt, maar wie proeven van staatsbeleid gaf". En Borgesius heeft in z'n leven héél wat „proeven van
staatsbeleid" gegeven. Nu neem ik aan, dat Thorbecke met „proeven
van staatsbeleid" niet uitsluitend concrete proeven, zooals wetsontwerpen, wetten, bedoelde. Want ware dit juist, dan zou zelfs
van Houten op den naam van staatsman geen recht hebben. En dit
heeft hij wèl.
Ik geef toe, dat men er over zou kunnen twisten, of hij er t e n
v o 11 e recht op heeft. Niet uit een oogpunt van bekwaamheid. In
dit opzicht steekt hij met hoofd en schouders vèr boven de overgroote meerderheid uit. Maar, naar mijn begrip, moet een staatsman
oog hebben voor de teekenen des tijds, moet hij de stemmen zijner
dagen weten te verstaan en te begrijpen en zich niet te zeer verliezen
in een dogmatisch principe. Wat sommigen de zwakke steê van
Borgesius vonden, zijn soepelheid, zijn aanpassingsvermogen, zijn
opportunisme, is voor den staatsman die wat bereiken wil e e n
onmisbare eigenschap. Zonder die komt hij er niet.
Zonder die zal hij nooit leider kunnen zijn.
Zie hier het groote, kenmerkende verschil tusschen Borgesius en
van Houten: het practisch opportunisme, van het echt liberale
beginsel doortrokken, tegenover het dogmatisch-principieele. Zóó
kon de een een saambindende kracht, een aanvoerder worden,
terwijl de ander meer en meer geisoleerd kwam te staan.
Leider en Einspanner.
Maar met dat al was van Houten een staatsman: één van de
beste en knapste figuren, die wij, vrijzinnigen, na Thorbecke hebben
bezeten.
Ik heb het al méér gezegd : wellicht is hij, na Thorbecke, de
meest universeel-ontwikkelde figuur geweest in ons midden. Ik kan
mij eigenlijk geen portefeuille denken, die, uit een oogpunt van
persoonlijke bekwaamheid bezien, niet door van Houten beheerd
had kunnen worden. Maar in het constateeren van dit merkwaardige
feit ligt dan tevens de erkenning van de groote fout in van Houten's
politieke leven: zijn veel te ver gedreven individualisme, dat hem
ten eenenmale met onvruchtbaarheid heeft geslagen. Indien van
Houten minder individualist ware geweest, méér den aanleg en de
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eigenschappen voor leider had bezeten, meer had weten te vereenigen dan af te stooten, dan zou deze man met z'n zeer bijzondere
knapheid in onze gelederen een positie van schier onberekenbaren
invloed hebben gekregen.
Dan zou hij, wellicht, het sterke en stralende middelpunt der
vrijzinnige beweging zijn geworden.
Nu werd hij het niet. Hen werd het hoe langer hoe minder. Dit
heeft hem verbitterd. Het leidde hem tot het meer en meer toespitsen
zijner persoonlijke politiek, en zóó kwam z'n figuur ook meer en
meer alleen te staan.
De breede, sterke stroom der gebeurtenissen, van de stuwkracht
der nieuwere sociale gemeenschapsbegrippen vervuld, vloeide ' langs
hem heen.
Hij stond aan den oever.
Ik noemde zooeven, in vergelijking met van Houten, Goeman
Borgesius. Van dezen werd in z'n jeugd door niemand minder dan
prof. Jonckbloedt getuigd, „dat hij nooit zoo rood zou warden als
van Houten".
't Liep anders.
Maar ik wil, ter vergelijking, nog een anderen naam noemen.
Cort van der Linden. Iemand van dezelfde wetenschappelijke
standing als Van Houten. Onverdacht evenzeer als vrijzinnige.
Bovendien in wijsgeerigen geestes-aanleg met hem gelijk. Borgesius
was geen wijsgeer. Cort van der Linden en van Houten echter
zochten beide bij voorkeur ook de philosofische zijde van het
liberalisme. Niettemin: welk een onderscheid in de practijk. Cort
van der Linden heeft nooit z'n hand willen verbranden, liever dan
voor een ontwerp te stemmen, dat de nieuwere denkbeelden op
sociaal gebied vorderden. Cort van der Linden is dan ook als staatsman van heel wat grooter allure gebleven dan Van Houten, omdat
hij van het liberalisme een levende leer en geen dogma maakte.
Met volkomen handhaving van gezag en positie en beginsel en
persoonlijkheid en hoogen, voornamen stijl, bleek Van der Linden
een 1 e i d e r, tegenover den eenling Van Houten.
Philosoof beiden. Ook beiden persoonlijke en oorspronkelijke
geesten, met een eigen cachet. Niettemin practisch en invloedrijk
staatsman de één, individueel dogmaticus de ander.
Met dit al heeft toch ook Van Houten voor de vrijzinnige zaak
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in en buiten de volksvertegenwoordiging groat werk gedaan. Een
merkwaardige, buitengewone figuur . mag Van Houten met het
volste recht worden genoemd.
Staatsman, jurist, auteur, wijsgeer, dit alles is hij in z'n openbare
loopbaan geweest — en alles van zeer goede allure.
Hij is Groninger van geboorte: zijn temperament en karakter
hebben daarvan altijd getuigenis afgelegd. Hij heeft in Groningen
z'n geheele opleiding ontvangen, promoveerde er, was er advocaat,
raadslid en wethouder en had een kwarteeuw lang (1869--1894)
voor Groningen zitting in de Tweede Kamer. Hij is dan ook aan
die stad altijd zeer bijzonder gehecht geweest, en heeft het Drucker
nooit vergeven, dat deze hem feitelijk uit z'n geliefde gemeente heeft
verdrongen. Dit zat Van Houten z'n heele verdere leven dwars,
niet het minst ook, omdat hij een onverzoenlijk tegenstander was
van Drucker's sociale politiek. Het was Drucker's wet, waarvan hij
uitriep, dat hij liever z'n hand zou verbranden, dan er vóór-stemmen.
Groninger is hij gebleven. Hij heeft zelfs altijd de illusie gekoesterd, dat hij voor Groningen nog eens in het parlement zou
terugkeeren. Toen hij zich in 1918 per staatkundigen brief beschikbaar stelde voor een parlementaire candidatuur, voegde hij, de
81-jarige, er openhartig aan toe: het zou mij het liefst zijn, als
Groningen mij stelde.
De droom is niet vervuld. Wèl kreeg Van Houten in 1922, dank
zij de allerlei zonderlinge lijsten waarmee de zijne verbonden was, op
weinig glorie-rijke wijze nog een zetel in de Tweede Kamer, maar
hij was slechts lokvogel geweest en nam geen zitting. Mej. van
Dorp volgde hem op.
Een kwart-eeuw zat Van Houten aan de ééne zijde van het
Binnenhof (1869--1894). Toen was hij drie jaar minister van
Binnenlandsche Zaken in het kabinet-Roëll—Van Houten (l894—.
1897). Vervolgens bleef hij zeven jaar van vèrre staan, tot de Staten
van Friesland hem (1904) in de Eerste Kamer brachten. Hier voerde
hij een onverbiddellijken strijd tegen allerlei maatregelen van het
kabinet-De Meester: vooral tegen het Arbeidscontract en de militaire
politiek van Staal. Met name zijn houding inzake het laatste punt
zette veel kwaad bloed, zóóveel, dat de linkerzijde in de Friesche
Staten hem in 1908 niet herkoos.
Dat was het eind van z'n parlementaire loopbaan. Hij had, stellig,
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een beter afscheid verdiend, en het was toch wel zeer eigenaardig,
dat dadelijk na zijn niet-herkiezing een politiek tegenstander, de
heer 't Hooft, hem op zeer bijzondere wijze in den Senaat lof toebracht, hèm, den man, die om zijn denkbeelden op religieus en
sociologisch gebied door de rechterzijde altijd te vuur en te zwaard
bestreden is.
Van Houten heeft ongetwijfeld een belangrijke parlementaire
loopbaan achter den rug. Wij hebben in een vrijzinnig blad wel
eens de opmerking gelezen, dat Van Houten eigenlijk nooit in het
parlement had moeten komen, want dat hij voor professor in de
wieg was gelegd. Dit laatste is wetenschappelijk niet onjuist: van
Houten heeft trouwens, met Kerdijk en Borgesius, op de nominatie
voor hoogleeraar gestaan, doch de toenmalige regeering passeerde
alle drie. Maar Van Houten zèlf heeft zich nooit anders dan
parlementariër gevoeld. Van hem is dit karakteristieke en fiere
woord:
„Gelijk anderen dichter of musicus, zoo ben ik volksvertegenwoordiger geboren, volksvirtegenwoordiger van de eigenaardige
soort, die zich niet ten doel stelt zelf te regeeren, maar, ietwat
paradoxaal uitgedrukt, de regenten te regeeren, hen te noodzaken
de algemeene en bijzondere rechten en vrijheden des volks te eerbiedigen en zijne belangen, binnen de grenzen hunner bevoegdheid,
naar eisch te behartigen. Par droit de naissance voel ik mij volksvertegenwoordiger, ook zonder Kamerlidmaatschap".
Van deze sterke zelfbewustheid heeft Van Houten inderdaad
altijd getuigenis afgelegd.
Van pioniers-werk op sociaal gebied spreekt de wet op den
Kinderarbeid, reeds in 1874 op zijn initiatief als volksvertegenwoordiger tot stand gekomen. Doch zeer in het bijzonder was hij
aan z'n Kieswet gehecht. Er is op die wet veel geschimpt, en ontkend
kan niet worden, dat de toestanden haar snel over het hoofd zijn
gegroeid. Maar is dit niet met vele wetten het geval? Men moet
alles bezien in het kader van zijn tijd en voor haar dagen was de
wet nog zoo slecht niet.
Laat ons dat erkennen.

PARLEMENTS-FILM.

135

Afgezien van dit alles heeft Van Houten in zijn wetenschappelijkparlementairen arbeid groot werk gedaan. Er was een periode, dat
hij in het parlement zeer veel invloed oefende en als toekomstige
leider der liberale partij werd beschouwd.
Terecht.
Zijn kennis bleek wonderbaarlijk, zijn scherpzinnigheid buitengewoon. Zijn parlementaire redevoeringen, door hem-zelf verzameld en van pittige, belangwekkende aanteekeningen voorzien,
leggen van zijn universeel talent een welsprekend getuigenis af. De
veelheid enr verscheidenheid van onderwerpen, die hij behandelde,
was verbluffend en schier Thorbeckiaansch. En wat hij deed, geschiedde even grondig als belangwekkend, boeiend en oorsponkelijk.
En toch is de profetie, welke hem aanwees als, na Thorbecke, de
tweede groote leider der liberalen, niet in vervulling gegaan.
De oorzaak daarvan, heb ik in het eerste deel van m'n schets
al aangestipt. Van Houten dwaalde af. Hij verkleurde. Hij paste
zich niet aan bij de nieuwere begrippen, bij — gelijk Treub z'n
intree-rede als professor noemde „de ontwikkeling van de staathuishoudkunde tot sociale economie". Wat de politiek van Borgesius
en Drucker geheel beheerschen ging, het gemeenschap sg e v oe 1, de sterke, blanke kern van de nieuwe sociale staatkunde,
bleef aan Van Houten's inzichten ontbreken. Aldus werd de belofte,
die verscholen had gelegen in het initiatief tot de Wet op de
Kinderarbeid, door Van Houten niet vervuld.
Toch:
toch was deze staatsman vele jaren een ultra-radicaal, „Rood"
voor zijn tijd. Thorbecke vond, op den avond zijns levens, den
jongen, vurigen democraat Van Houten tegenover zich. En in zijn
uitlatingen over de kapitalistische ontwikkeling onzer maatschappij
was deze liberaal vaak zóó vooruitstrevend, dat een sociaaldemocraat zijn woorden gaarne had onderschreven. Omdat hij te
rood was, werd hij voor professor gepasseerd.
Toen de verandering kwam, kwam zij radicaal. En allengs maakte
zij van dezen staatsman een Einspanner. Een Eenzame.
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XXVIII.

LOHMAN.
Zóó vallen ze, de oude, stoere boomen in het bosch van Neerlands staatkunde.
Vele stormen hebben ze doorstaan. De krachtige adem des winds
deed hun kruinen vaak sidderen, bracht hevige beroering in het
breede, trotsche gebladerte, maar hun wortels knakten niet, en na
iederen storm stonden ze trotscher en statiger.
Totdat
Totdat de Groote Windvlaag komt, als de adem van de Almacht.
Dan wordt hun wortel uit den grond gerukt. Dan vallen ze. Dan
staan we Allen, Allen even stil, vol diepen eerbied, devoot, en mat
de wetenschap, dat hier iets grootsch gebeurd is.
De boom viel. En het dreunde ......
Eenige maanden geleden heb ik hier een schets gewijd aan „de
drie musketiers".
Van Karnebeek—Van Houten—Lohman.
Drie 87-jarigen. De „jongste" musketier is nu gevallen. Eigenlijk
is er nog iemand uit hun tijd over. Ruys de Beerenbrouck, de vader.
Niet zoo oud als die drie, maar toch viel z'n ministerschap gelijk
met dat van Lohman. Ze zaten in hetzelfde kabinet.
Naar leeftijd was dus, van de drie musketiers, Lohman de jongste.
Maar naar z'n ministers-tijd geoordeeld stond hij tusschen de twee
andere in. Van Karnbeek is uit het laatste kabinet-Heemskerk Azn.
en droeg de portefeuille van '85—'88. Lohman had zitting in het
kabinet-Mackay, waar hij gedurende anderhalf jaar minister van
Binnenlandsche Zaken was (24 Febr. '90-21 Aug. '91) als opvolger van den premier, die overging naar Koloniën. Van Houten
was wéér later bewindsman : '94—'97.
Lohman's ministerschap was niet het hoogtepunt van z'n leven,
al moet het hem een bijzondere voldoening zijn geweest, zitting te
hebben in het eerste rechtsche kabinet, het ministerie dat de eerste
subsidie-wet voor het bijzonder onderwijs tot stand bracht. En hier
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hebben we meteen Lohman's levensarbeid aangestipt. Het bijzonder
onderwijs. Dit is het brandende middelpunt geworden van heel
z'n krachtigen, mooien, rijken parlementairen arbeid gedurende
bijna veertig jaar. Zijn leven was een strijd voor de bijzondere
school, allereerst natuurlijk voor de protestantsch-bijzondere, school,
en vraagt men naar de motieven, die Lohman daarbij bewogen, dan
vonden ze Allen hun oorsprong in wat de basis, het uitgangspunt
en het doel van heel z'n openbare actie was: het R e c h t.
Lohman was onder hen, die, aangevoerd door Elout van
Soeterwoude, leiders waren van de volksbeweging tegen de wetKappeyne en die in '79 op Het Loo den Koning het smeekschrift
gingen aanbieden, om die wet niet met z'n naam te bekrachtigen.
Wat voorzien kon worden, gebeurde : de Koning willigde het verzoek
niet in. Sindsdien werd Lohman sterker, scherper, feller dan ooit
een strijder voor de wettelijke erkenning van het bijzonder onderwijs, een strijder voor het Recht.
Hij was dit veel meer dan Kuyper. Bij Kuyper was de schoolstrijd onderdeel van zijn algemeene calvinistisch-politieke actie, bij
Lohman was de strijd voor de bijzondere school in den meest
eigenlijken zin levensarbeid, levensdoel.
Dit doel heeft hij bereikt. Hij heeft, wat hij het hoogste Recht
vond, door de tegenstanders zien erkennen, en met behulp van die
tegenstanders zien verwezenlijken. De pacificatie was de voltooiing
en de bekroning van zijn levensarbeid. Zeker, hij heeft nimmer de
oogen gesloten voor de schoonheid, die in den strijd zèlf gelegen
was en in z'n boeken en redevoeringen van later kunt ge bij herhaling een zekeren toon van weemoed beluisteren, wanneer hij
herinnert aan de dagen, toen de voorstanders der bijzondere school
nog „verdrukt" werden en spontaan allerlei materieele offers
brachten. Hij voelde het als een ideëel gemis, dat die offers tegenwoordig niet meer noodig zijn.
Maar:
het Recht had gezegevierd, zijn school werd erkend en gelijkgesteld — zijn levensarbeid was geslaagd.
Ik noemde zooeven Kuypers naam. Kuyper en Lohman hebben
den strijd voor de bijzondere school samen gevoerd. Zijn samen in
coalitie gegaan. Hebben samen het groote verbond met Rome
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gesloten. Maar dit laatste was voor Kuyper bovenal middel om aan
de macht te komen. Aan het roer. Op het regeer-kasteel.
Om macht heeft Lohman altijd bitter weinig gegeven. Hij gaf
Recht. En om Vrijheid.
Met dit laatste woord is een van Lohman's meest karakteristieke
eigenschappen aangeduid. Hij werd doortinteld van een vrijheidszin
en van een zucht naar onafhankelijkheid, die hem, hoe vaak en hoe
scherp hij ons ook bestreed, de warme genegenheid van velen uit
onzen kring hebben doen winnen. Leider, stond hij in zijn partij
meermalen allen. Hij was vaak een individualist, die het recht en
de kracht der persoonlijkheid boven alles deed gaan. Dan durfde
hij te velde te trekken tegen iedereeen, dan ontzag hij z'n naaste
vrienden niet, dan hield hij stand, naar Groen's woord, dat in
isolement kracht ligt.
Zeker, hij heeft offers gebracht. Omdat hij, van huis uit
gouvernementeel tegenover elk bewind (de Overheid, haar gezag
ontleenend aan God, en daardoor recht hebbend op steun), natuurlijk vooral de rechtsche ministeries wenschte te steunen en dan
dikwijls eigen inzicht ondergeschikt moest maken, en oppositie
nalaten of eindigen.
Maar wanneer het hem te machtig werd, dan barstte hij los. Als
een vulkaan schier. Dan durfde hij, leider van z'n partij en z'n
fractie, alleen te staan.
Is het wonder, dat deze nobele, ideëele, fijn-besnaarde figuur
met Kuyper vaak in botsing komen moest? Met Kuyper, die aller
eerst macht zocht, die graver van aanleg en van middelen was, doch
genialer en veel meer universeel dan Lohman? Kuyper wist bovendien de massa te boeien en te bezielen, veel meer dan Lohman, en
werd zoodoende veel meer volksman. Maar de figuur van Lohman
is van een hoogere allure, van voornamer stijl, staat op hooger
plan. De botsingen met Kuyper waren gewoonlijk een demonstratie
van de antithese: Recht tegenover Macht.
Ik zie hem weer voor me. Prachtig was z'n kop. Toegespitstscherpzinnig, nobel- aristocratisch. In zijn laatste jaren scheen z'n
gelaat meer en meer te vergeestelijken.
Prachtig vooral was hij in z'n verontwaardiging. Als z'n rechtsgevoel gekrenkt werd, doorgloeide hem z'n tot op hoogen ouderdom
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sterke temperament en zweepte het z'n welsprekendheid op als de
stormwind de golven der zee. Dan zette de vrij-zwakke stem zich
uit, dan fonkelden de oogen, dan kon hij trillen van boosheid, dan
kwam er over heel die figuur zóó iets indrukwekkends, dat het
parlement als geslagen van eerbied luisterde.
Ja, met diepen, innigen eerbied hebben allen naar hem opgezien,
ook z'n felste bestrijders. Niemand, die niet de ongerepte eerlijkheid,
de volstrekte onbaatzuchtigheid van dezen sterken strijder erkende.
Hij was een groote en edele. En als hen sprak, viel er stilte,
schaarde de heele vergadering zich om hem heen, was er sterke,
geboeide aandacht voor z'n woord, dat vaak vol oorspronkelijkheid
was en verrassing.
En wat ook zoo in hem aantrok was, dat hij nooit met z'n geloof,
z'n godsdienst te koop liep. Hij was een vrome van diep-innige
overtuiging, en hij kon gaarne ook theologische beschouwingen
honden. Maar nooit heeft hij, staande op de hoeken der straten,
zich op de borst geslagen, en ànderen verketterd. Daarvoor had hij
te veel eerbied -- voor z'n eigen geloofsleven.
Nu is de Oude Boom gevallen. Ontworteld. Na langen levensstrijd.
Maar met eerbied zullen velen de plaats blijven beschouwen waar
hij gestaan heeft, en vrucht gaf, en schaduw.
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XXIX.

POSTHUMA.
Ik kwam — de persoonlijke mededeeling moge mij, na jaren,
vergeven worden — tijdens den oorlogstijd eens bij een hoofdambtenaar van Landbouw, dien ik persoonlijk kende, aan huis.
Op een middag.
Het trof me, dat hij wat flets uit z'n oogen keek. Hij leek me, om
een typische, technische term te bezigen, een beetje melig. En toen
ik informeerde of hij wat scheelde, zei hij:
— „Och nee, dat niet. Maar ik ben in een paar nachten niet
naar bed geweest!"
-- „Hoe zoo?"
— „Voor de Memorie!"
— „Je zegt?"
— „Voor de Memorie!" -- En toen ik nag niet snapte, klonk het
ietwat ongeduldig: „De Memorie van Antwoord, van Posthuma!"
Mij was plotseling een nachtpetje opgegaan. Inderdaad: de
Memorie van Antwoord op de Landbouw-begrooting moest inkomen. Posthuma's beleid was scherp gecritiseerd, op tal van
punten. Niets deugde er daar in. Z'n bruine-boonen-politiek, z'n
gedroogde-groenten-beleid, z'n rooje-kool-staatkunde, alles was
fout. Nog nimmer had hij zulk een aanval te weerstaan gehad.
Maar in „de Memorie" zou eens eventjes het tegendeel worden
aangetoond. Daaraan had de hoofd-ambtenaar, 's ministers rechterhand in die dagen, al een paar nachten geofferd. Is het wonder,
dat er voor hem niets anders meer bestond dan „de Memorie", en
dat hij zich ietwat beleedigd gevoelde, toen ik hem niet dadelijk
begreep?
De Memorie kwam.
Een kolossaal stuk.
Ik meen mij zeer goed te herinneren, dat er nog nooit zulk een
omvangrijke Memorie verschenen was, een Memorie van zóóveel
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gewicht (in den letterlijken zin), een Memorie van verscheidene
ponden zwaarte schoon op de hand, en waarin elk levensmiddel,
dat Posthuma beheerde, uitvoerig werd besproken. Geen wonder,
dat m'n vriend dààrvoor ettelijke nachten had moeten opofferen.
Op de laatste bladzijde stond onderaan : „De Minister van Landbouw, Posthuma". Dat voelde ik als een onrechtvaardigheid.
Eigenlijk had de naam van m'n fletsen en meligen vriend er onder
moeten staan. Zóó gaat het
Ja : voor ieder, die de oorlogsjaren in het parlement heeft
meegemaakt, blijft minister Folkert Posthuma één van de merkwaardigste figuren. Hoe langer ik zijn optreden volgde, hoe meer
starre bewondering ik kreeg voor de schier bovennmenschelijke
onaandoenlijkheid, waarmee hij alle critiek langs z'n jaquetje liet
afdruipen. Deze minister stond voor de geweldige taak, om in jaren
van voedsel-schaarschte en voedsel-gebrek het Nederlandsche volk
te eten te geven. Het ging niet van een leien dakje. Dat was zijn
schuld niet. Maar niettemin werd hem eenige dozijnen malen per
dag verweten, dat hij het volk liet verhongeren, en over elk levensmiddel werd uit-den-treure geredeneerd, om aan te toonen, dat
Posthuma den boel in 't honderd had laten loopen.
De nieuwe oogst van capucijners viel tegen — oorzaak : Posthuma.
Het bruin-brood smaakte op een Woensdag-morgen eens wat
slecht — Posthuma.
De schelvisch-liefhebbers kregen geen lever bij de visch —
Posthuma.
Er viel een vinnige hagelbui, zoodat het winterkoren schade
leed — Posthuma.
De melange A had een ranzigen smaak en de half-volvette
Edammer was droog — Posthuma
De eenheidsworst leek nu en dan op graniet -- Posthuma.
Posthuma stond toe, dat mevrouw Posthuma verboden versch
brood at: mevrouw Posthuma werd gepost. De zoon van Posthuma
had ergens aan een fabriek een lucratieve betrekking gekregen : de
minister had geen zoon, opzettelijk natuurlijk, om z'n tegenstanders
een kool te stoven. Posthuma zèlf rammelde van 't goud : hij verstopte het ergens in den grond, om het later uit te graven. Z'n
soepblokjes leken wel gummi, z'n bruine boonen knikkers, de
regeeringskippen kregen order om opzettelijk kleine eieren te leggen,
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de steenkolen wilden niet branden, en hij zelf werd geen spiertje
magerder, bewijs dat-ie zich stiekum te goed deed.
In het parlement: moties, interpellaties, revoluties, aardbevingen,
wolkbreuken : alles tegen Posthuma. Buiten het parlement: spotliedjes bij de lieve jeugd, en op de schuttingen stond: wèg met
Posthuma.
Hij bleef kalm.
Schriftelijk en mondeling gaf hij telkens weer z'n inlichtingen,
verdedigde hij z'n gestoofde-kabeljauw-politiek en z'n hutspotbeleid.
En hij werd als-maar kalmer en onaandoenlijker. Van gewapend
beton leek hij. Geen seconde heb ik 'm ooit nijdig gezien. Hij behield
z'n gezellige dikte, wat natuurlijk voortdurend tegen 'm pleitte.
Hij zat maar aan de regeeringstafel met z'n baardje en z'n papiertjes,
en hij had altijd een stortvloed van cijfers en feiten, die toch tijdens
het debat niemand controleeren kon, en daar gooide hij de heele
kluit mee dood. Wilde men dan in een volgend debat bewijzen, dat
z'n feiten en cijfers onjuist waren geweest, dan had hijg weer nieuwe,
en zeepte er de Kamer mee in, en begon te scheren, en hield ondertusschen een gezellig praatje, en we lagen allemaal van de sokken.
Ons duizelde!
Dikwijls dacht ik, tijdens zoo'n debat, als men hem weer vinnig
te lijf ging: kerel, ontplof toch eens.
Jawel.
Hij dacht, als de vader van 't gekkenhuis : laat ze maar kletsen.
En dan kwam er een paar keer in 't jaar zoo'n Memorie, en
eindelijk kwam „d e" Memorie, de Memorie van zooveel kilo, de
Statenbijbel-Memorie, en als we dat alles lazen, werden we dol,
en dan gooide Posthuma er mondeling nog een paar schepjes op,
en d'r is nooit een motie of een interpellatie geweest, die succes had.
Want Posthuma, de gladde en gevatte debater, handhaafde zich,
door storm en ontij heen, als de Alleenheerscher over bruine
boonen, de Caesar der vol-vette, de Imperator in het rijk van gedroogde uien, bruinbrood, poederchocolade en spruitjes.
Laat ons eerlijk bekennen: in die dagen hebben we allemaal aan
critiek op Posthuma meegedaan. Het was zoo troostrijk en het
leek zoo voedzaam (is het dan slechts geestelijk) om iemand de
schuld te geven. In onze huisgezinnen was critiek op Posthuma
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schering en inslag. Wij leerden de jeugd, dat ze geen honden
mocht plagen, geen belletje trekken, geen emmers-water van
struische dienstboden omgooien, beleefd moest zijn tegen de onderwijzers, maar Posthuma takelden we àf. Behandel de dieren met
zachtheid, spaar de vogels, maar critiseer Posthuma. Is het wonder,
dat de hope des vaderlands spotliedjes op Posthuma zong? Het zou
mij niets verwonderen, als ook mevrouw Posthuma meermalen den
minister van Landbouw had afgekamd : ze was toch óák een
mensch, met eetlust en zánder voldoende koolhydraten?
Eilaci: toen de nood voorbij was, constateerden we allemaal —
dat we nog leefden.
Hoe? Posthuma had ons dus niet laten verhongeren? We
bestonden nog? We hadden het er dáórgehaald? Hij had ons
voldoende zetmeel en vet gegeven om in den schoot onzer familie
te blijven?
Waarlijk!
Goeje Posthuma ! Brave kerel ! Wat hadden we 'm gemeen behandeld!
Nu is alles weer goed. Onze jeugd noemt de chocolade-Paascheieren, die leelijke, lange gezichten met de druipsnorren, geen
„Posthumaatjes " meer. Posthuma is weer een fatsoenlijk mensch
geworden. En we gunnen hem het goud, dat-ie natuurlijk allang
heeft opgegraven.
Aan z'n parlementaire figuur bewaar ik een sterke heugenis.
Wedden, dat iedere stad over tien jaar een Posthuma-straat heeft?
En hier in 't Haagje krijgt hij zijn standbeeld, met „de Memorie"
in de ééne en een eenheidsworst in de andere hand.
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XXX.

IDENBURG.
Aan het Hof van Koning Kuyper was Idenburg sinds jaren de
eerste gunsteling.
Dus werd hij, als onderscheiding, vereerd met het praedicaat
„onze".
Koningen hebben altijd middelen gevonden, om; verdienstelijke
menschen te onderscheiden. Ridder-kruizen. Medailles. Het wapenschild van hofleverancier. En niet alleen vorsten deden zoo. Steden
verleenden het eere-burgerschap. Hoogescholen gaven het eeredoctoraat. In dien zelfden zin werd de anti-revolutionaire voorman,
die bijzonder in tel was en in de gratie des opper-hoofdmans stond,
door Kuyper begiftigd met den eere-titel ,,onze".
We hebben, in de Kamer, „onzen" Brummelkamp gekend. ik heb
het al eens meer over hem gehad; hij was een zachtmoedig strijder,
die (en dien) Kuyper van harte liefhad. Een man van den ouden
stempel. Evengoed, als „onze" van der Borch van Verwolde, de
Oeldersche edelman-met-den-grijzen-baard, die representant van een
vèr-vergleden tijdperk, vele jaren voor Ridderkerk zat, en ook bij
Kuyper bijzonder getapt was. Dan las men af en toe in het orgaan
der partij ook zinnetjes als dit: „Wij weten allen, hoe lief ons antirevolutionaire volk zijnen Brummelkamp heeft". (In dèze taalwending moest „onze" vervoegd worden). En zoo waren er meer.
Niet alle voormannen echter hebben het tot het eere-praedicaat
kunnen brengen.
Hebt ge ooit van „onzen" Heemskerk gehoord? Van „onzen"
van der Molen? Of van „onzen" Scheurer? Neen. Hoe ouder de
groote leider werd, hoe meer de „onzen" uitstierven. De jongeren
kwamen er heelemaal niet meer voor in aanmerking.
Idenburg echter is steeds een „onze"-eerste-klas geweest. Was
professor Rutgers de jeugd-vriend van Kuyper, Idenburg is de
vriend van z'n ouderdom geworden, tot op het laatste levensoogenblik. Idenburg stond bij Kuypers doodsbed.

A. W. F. Idenburg
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Kuyper was een menschen-leeftijd lang iemand, die voor anderen
een carrière maken kon, die zijn leerlingen en trouwe volgers tot
eer en aanzien wist te brengen. Idenburg behoort tot hen, die door
Kuyper ontdekt zijn en naar het politieke en parlementaire front
werden gestuurd. Toen hij nog een eenvoudig en onbekend kapitein
in Indië was, zag Kuyper in hem een coming-man voor de partij
en voor het land, en hij heeft zich niet vergist. De man, die door
den grooten leider uit het leger werd gehaald en in de politiek
overgeplant, werd driemaal minister, gouverneur van de West,
gouverneur-generaal van de Oost, lid van beide Kamers en is thans
in den Senaat de leider van zijn fractie. Idenburg's schitterende
carrière heeft de keus van Kuyper gerechtvaardigd, ten volle.
Er is veel overeenstemming tusschen die twee Indisch-figuren,
beide door Kuyper in den tuin der vaderlandsche politiek overgepoot: Colijn en Idenburg. Twee militairen. Van kapitein geworden : afgevaardigde. En vooraanstaanden in de partij. Toen
beiden: minister. Gelijkelijk deelend in Kuypers gunst en genade,
beide ook door den tegenstander erkend als knappe en welsprekende
mannen. Toen echter is Colijn's loopbaan zich gaan ombuigen. Hij
had — merkwaardig genoeg — precies kunnen worden wat ook
Idenburg geworden is : nogmaals minister, en gouverneur-generaal.
Ook het minister-presidentschap lag voor Colijn open. Maar hij
sloeg een ander weggetje in. Hij werd zakenman. Leider van de
Koninklijke. Heer van Djambi.
Ziehier nu onmiddellijk het verschil tusschen den lateren Colijn
en den lateren Idenburg: de eerste werd zakenman, economische
figuur, de tweede bleef staatkundig leider, politieke figuur. En dit
zal dan ook wel de reden zijn, dat Idenburg, veel meer dan Colijn,
een „onze"-eerste-klas werd, begiftigd dus met het wapenschild van
het Hof uit de Kanaalstraat. Colijn heeft meer het o n t z a g, Idenburg meer de lief de van zijn partij.
Maar voor Colijn bleef niettemin het leiderschap, na Kuyper's
dood, gereserveerd. Begrijpelijk. Colijn is, politiek, physiek en
psychisch, een veel sterker figuur dan Idenburg.
Idenburg is een gevoels-politicus, een gevoels-mensch. Een zachtmoedige figuur, die geen vijanden heeft. Iemand van zulk een
gestalte is voor het leiderschap eener groote partij ongeschikt, hoe
bekwaam hij ook moge wezen. In heel z'n optreden, in z'n voor10
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komen, in z'n gedragingen, in z'n allures, in de wijze van z'n
polemiek en de intonaties van z'n stem, in alles is Idenburg
welwillend, zacht, bang om te kwetsen, maar dan ook zelf uitermate gevoelig om gekwetst, verdacht of ruw behandeld te worden.
Dit alles pleit voor den mensch Idenburg, maar in de sferen van
onze cynische politiek kan iemand met zulk een constitutie niet als
leider staan. - Een partij-aanvoerder moet een vecht-majoor zijn,
sterk als staal, ongevoelig haast, met den moed en de kunde om
harde slagen uit te deelen en tevens met de onverschilligheid om
elk oogenblik dergelijke opstoppers zèlf te incasseeren. Wie
bovenal gevoelsmensch is, moet eigenlijk heelemaal uit de politiek
blijven, maar zèker is hij niet als leider geschikt. De felle en hartstochtelijke en onbarmhartige Djambi-oppositie is op het harnas
van Colijn's politiek weerstandsvermogen afgestuit. Zij zou Idenburg hebben geknakt.
In den Senaat, met z'n rustige atmosfeer en z'n geest van ononderbroken welwillendheid, is Idenburg echter volkomen op z'n
plaats en dààr kan hij zeer zeker de leider van een fractie zijn.
Ik heb mij dezen man, wiens bekwaamheid en integriteit onverdacht zijn -- van Kol heeft meermalen op de meest spontane wijze
aan de figuur van Idenburg hulde gebracht -- eigenlijk nooit
kunnen voorstellen als leider van het groote eilandenrijk, dat zich
daar slingert enz. Het moet een straffe en ijzeren hand zijn, die
daar regeert, een sterke verstandskerel, zooals von Heutsz, of Fock,
of Colijn. Maar die zachtaardige Idenburg? Toch heeft hij het er
goed afgebracht. Ik weet dat er zijn die zeggen, dat hij als landvoogd nu en dan van godsdienstig zelotisme heeft blijk gegeven,
en dat hij z'n ambtenaren dwong-om-in-te-gaan. ik heb het nooit
kunnen gelooven, omdat dit zoo volkomen in strijd is met zijn
innerlijke figuur. Eerder geloof ik dat er onder de ambtenaren
waren, die -- om hem te behagen, of liever : denkend hem te behagen -- aan wat godsdienst ,.,gingen doen". De opkomende zon,
de man-die-de-macht-hee ft , vindt altijd veel aanbidders. Maar als dit
zoo is, dan geloof ik niet dat ze bij Idenburg succes hebben gehad.
Want als ik hem goed beoordeel, is hij een man van stille en innige
vroomheid, die van schijn-godsdienst niets moet hebben.
Een figuur van beteekenis uit het Kuyper-tijdperk, en later, is
Idenburg zeer zeker. -En als hij wilde, hij, de vertrouweling van
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den grooten leider, zou hij ons uit de herfst-periode van Kuypers
diepbewogen levenongetwijfeld zeer vele belangwekkende bijzonderheden kunnen meedeelen. Maar dat is voorloopig nog intieme
historie. Hij heeft het respect van iedereen, en als hij, met z'n rustige,
klare stem het woord neemt in ons Hoogerhuis, verdient hij ten
volle de aandacht, die hem gegeven wordt.
En dan : als „o n z e" Idenburg is hij de laatste der Mohikanen.
Het wapenschild van het Kuyper-hof, dat boven zijn deur hangt,
is uiterst zeldzaam geworden.
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XXXI.

Mr. P. RINK,
Tiel, het centrum van onze schoone Betuwe, is in de leiding van
den Vrijheidsbond wèl ruim vertegenwoordigd.
Want de Bondsvoorzitter is een Tielenaar. En de man, die voor
kort de parlementaire leider der fractie in de Tweede Kamer was,
is het ook.
En ik geloof, dat mr. P. Rink in z'n hart altijd Tielenaar gebleven
is. Hij werd er na zijn promotie advocaat, hij was er 22 jaar lang
raadslid en een aantal jaren wethouder, hij zat er voor in de Staten,
evenlang als hij er raadslid was. En toen de Arnhemsche kiezers
hem in de Tweede Kamer brachten, bleef mr. Rink zijn Tiel nog
getrouw. Ik heb eens hooren vertellen, dat hij hl die jaren (1891-1905) bijna dag in dag uit van Tiel naar Den Haag en terug reisde,
en in den trein zijn stukken bestudeerde. Maar in 1905 brak het uur
van scheiding aan: ministers kunnen nu eenmaal niet in Tiel wonen,
en toen hij aan het hoofd van Binnenlandsche Zaken kwam te staan,
moest hij zijn historische geboortestad ruilen voor het historische
Torentje, waar Thorbecke gezeten had, waar Kuyper zich een beetje
te groot voor voelde, maar dat Rink in de oude eer herstelde. En
na zijn aftreden (Hoogezand bracht hem al spoedig weer in het
parlement) bleef hij in de residentie wonen.
Een twee-en-zeventig-jarige. Maar ge geeft hem op z'n hoogst
zestig. Hij heeft nog niets van den ouderdom. Het iet-wat correctstijve, het hoekige, het afgemetene in zijn uiterlijk en in zijn gedragingen, heeft hij altijd bezeten. Ik heb hem nooit anders gekend,
dan zoo: eenigszins het type van een notabele uit een provincie-stad,
nooit uit de plooi, altijd uitermate correct in het zwart, om door
een ringetje te halen. Altijd precies. Tot in de puntjes. Dat was
Rink ten voeten uit: er viel niets van te zeggen, er was geen stofje
van 'm af te knippen ......
Welnu, dat zuivere, cjat preciese, dat nooit-uit-den-pas-loopende
van de figuur-Rink is ook het kenmerk van den politicus-Rink. Een
paar jaar geleden vroeg ik — voor een dagblad — de meening
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van de leiders der linksche Kamerfracties over de kabinetscrisis. De
heergin Schaper en Marchant waren er toe bereid. Maar Mr. Rink,
hoe welwillend ook, maakte bezwaren. Zijn positie legde hem groote
verantwoordelijkheid op en: hij kon immers bij de Koningin geroepen worden (hetgeen dan ook gebeurd is). Daarom vond hij het
blijkbaar minder correct, zich van te voren in het openbaar te uiten.
Dat typeert hem geheel. En zoo is hij in alles. Tegenover iedereen,
en ik zou haast zeggen, vooral tegenover politieke tegenstanders,
was en is hij zichzelf. Als zoodanig het type van den echten liberalen
geest: verdraagzaamheid en eerbied toonend jegens de overtuiging
van een ander. Zoomin als de heer Rink ook maar één komma van
het Burgerlijk Wetboek over het hoofd zal zien, of (zelfs in een
dood-leege straat) links zal loopen inplaats van rechts, zoomin zou
hij jegens den tegenstander ook maar een onhoffelijk of grievend
woord gebruiken. En bij al zijn preciesheid is hij toch volstrekt niet
het beeld van den letterknecht of den formalist.
Toen destijds bekend werd, dat mr. Dresselhuys voorzitter van
den Bond en mr. Rink voorzitter van de fractie zou worden, heb ik
mij een oogenblik afgevraagd, of het eigenlijk niet andersom had
gemoeten. Want de heer Rink is volstrekt geen strijdlustige,
offensieve natuur, bereid en gereed om dag in dag uit in de parlementaire loopgraven te staan. Hij is een bedachtzame, bezadigde,
voorzichtige, haast te voorzichtige strijder. Maar toch viel de keus
te verdedigen. Want hij was ongetwijfeld een man van gezag in de
Kamer, iemand van parlementaire routine en ervaring, wiens woord
er wóóg. En dat verhoogde het aanzien van de fractie. Hij sprak
niet veel. Maar Nolens spreekt ook niet veel. En Drucker voerde
eveneens zelden het woord. Toch kan men daarom wel leiding
geven. Voor zoover er, uit de Vrijheidsbonds-fractie, dan wat meer
offensief en propagandistisch optreden noodig was, konden anderen
deelnemen aan den strijd.
En het strookte geheel met de natuur en de opvattingen van mr.
Rink, om anderen daarvoor de gelegenheid te geven. Een goede
tooneeldirecteur, die zelf ook acteur is, schuift zijn spelers niet op
den achtergrond, maar stelt ze naast en zelfs vóór zich. Van zulk
een mentaliteit is ook deze oud-minister. Eenvoud en bescheidenheid
hebben den heer Rink altijd gekenmerkt. Hij heeft nooit fanfares
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geblazen. Hij wrong zich nimmer naar voren. Dit is een deugd,
maar een deugd, die een fout in zich heeft. Deze : dat er daardoor
wel eens minder licht op de eigen figuur valt, dan zij verdient.
In den korten tijd van zijn ministerschap is de heer Rink een goed
bewindsman geweest. Ik herinner mij meer dan één voortreffelijke
redevoering van hem, vooral in de Eerste Kamer, waar hij zich aan
de regeeringstafel wat meer op zijn gemak scheen te voelen. Zakelijk
en sober en precies, zooals de heele figuur, zoo was ook altijd zijn
gesproken woord.
Juist omdat hij zich nooit op den voorgrond heeft gesteld en
altijd zijn werk deed als een eenvoudige plicht, om het werk zèlf
en omdat hij vond, dat hij het doen moest, Tederen dag weer, en
omdat hij er stille bevrediging in vond, het zonder ophef te doen,
juist daarom is de beteekenis van zijn arbeid voor de vrijzinnige zaak
niet altijd op de juiste waarde geschat. Hij timmerde geen uithangbordjes aan zijn huis en daarom liep men er wel eens voorbij. Maar
in zijn veeljarige loopbaan als volksvertegenwoordiger in Kamer,
Staten en Raad, als wethouder en als minister, als lid van staatscommissies en partij-colleges, heeft mr. Rink aan de vrijzinnige zaak
groote diensten bewezen. Ook de kiesrechtbeweging had veel aan
hem te danken. Met bekwaamheid en vastheid van overtuiging heeft
hij er den strijd voor gevoerd. Het kiesrecht-rapport van de Liberale
Unie, zijn geesteskind; is één der beste stukken, in dien tijd verschenen. Na Borgesius is, naar mijn vaste overtuiging, Rink dan
ook één der mannen, aan wien de vooruitstrevend-liberale beweging
in ons land veel dank verschuldigd is. Gelukkig heeft deze waarheid
op Rink's zeventigsten verjaardag in stoffelijken vorm erkenning
gevonden.
En de Vrijheidsbond mag zich gelukkig achten, dat hij dezen
veteraan, dat hij een zoo degelijke figuur, een man van onkreukbaar
karakter, die in zijn lange politieke en parlementaire loopbaan altijd
de achting van allen heeft afgedwongen, nog steeds in zijn midden
heeft als een toegewijd strijder.
Zelfs. . . . acht ik het niet onmogelijk, dat voor dezen bekwamen
man, van zoo voornaam allure en hoog geestelijk karaat, nog een
taak in den Senaat is weggelegd. Hij is er jong genoeg voor.

$ó
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XXXII.

VICTOR DE STUERS.
Nog zie ik hem (het is alweer ruim zeven jaar geleden dat hij
overleed) in de laatste jaren zijns levens de zaal der Tweede Kamer
instrompelen: Victor de Stuers.
Op z'n krukje.
Want hij werd hevig geplaagd door een pijnlijke kwaal, die hem
het loopen schier belette.
Dikwijls kwam dan een bode, hielp hem naar z'n plaats, en sloeg
daar een dikke, wollen deken over z'n beenen, zoodat ze lekker-warm
werden weggeknuffeld. En uren lang bleef hij zoo op z'n plaatsje
zitten. Soms, als hij het woord vroeg, kreeg hij van den voorzitter
verlof om te blijven zitten tijdens zijn rede.
Als hij het woord vroeg. 0, dan, plotseling, liepen de afgevaardigden toe op z'n bankje, het werd stil, en hij was het middelpunt
van een dichte drom volksvertegenwoordigers, die naarstig naar 'm
luisterden. Want hij was het luisteren èverwaard. Om z'n argumenten,
èn om de wijze waarop hij ze voordroeg. Naar vorm en inhoud
beide, kon men van dezen fijnen man, dezen aristocraat des geestes,
iets goeds verwachten, dat bijna altoos ook iets oorspronkelijks was.
Want niets haatte hij meer, de kunstenaar, dan de gemeenplàats, de
banaliteit.
Victor de Stuers was een generaals-zoon. Ridder Hubert de Stuers,
op het eind zijner loopbaan commandant van het Indische leger,
was z'n vader. Maar Victor werd geen militair. Hij koos de studie
in de rechten, en zijn dissertatie over „De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hun kiezers", in 1869 geschreven als antwoord op een prijsvraag der Oroningsche Hoogeschool, werd met
goud bekroond. Een onderscheiding, die al aanstonds bewees dat
hij een man van bijzonderen geestes-aanleg was. Toch werd de
advocatuur niet zijn loopbaan, want al vrij spoedig kwam hij in
ambtelijk verband : in 1875 werd hij hoofd van de afdeeling Kunsten
en Wetenschappen aan het Departement van Binnenlandsche Zaken.
Dit nu is hij vele jaren gebleven, totdat de kiezers van Weert hem
in 1901 naar de Kamer brachten, waar hij tot z'n dood een eigen en
blijvende plaats innam.
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Een generaals-kind. Maar noch in z'n loopbaan, noch in z'n hart
een militarist. Het militaire was hem sympathiek, het militarisme
haatte hij. En hij, de zoon van den Indischen opperbevelhebber,
werd in z'n parlementaire periode de groote, felle, fanatieke bestrijder van het Indische leger, waar dit daden had verricht, die
naar zijn meening niet door den beugel konden. Zijn eerste rede
daarover sloeg in als een bliksemstraal, was als een knetterende
donderslag. Ik zal het moment niet licht vergeten, toen de Stuers
zijn befaamden aanval deed op de bloeddorstigheden en wreede
daden, die, naar zijn meening, ons leger had begaan en waardoor
het onze reputatie ginds had geschaad. En meermalen heeft hij in
dien geest gesproken.
Maar : feitelijk is dit slechts een intermezzo in z'n leven geweest.
De kleur en de glans en de rijkdom er van was: zijn strijd voor
kunst en kunstbescherming. In dit opzicht heeft hij zich voor de
Nederlandsche cultuur onschatbare verdiensten verworven.
De Stuers — ik zei het al — was een fijne geest. Een man van
zeer expressieven, kunstzinnigen aanleg. Met al het temperament,
waarover deze warm-bloedige beschikte, met al de geestdrift van
z'n eerlijke natuur, die nooit iets half deed, heeft hen eenerzijds tegen
wansmaak en bederf in de kunst gestreden, met name in de bouwkunst, anderzijds als een tijger gevochten voor het behoud van
natuur-monumenten, die men wilde schaden of sloopen.
Hij deed dat zonder aanzien des persoons. Als het om z'n geliefde
kunst ging, kende hij geen politiek, geen fractie, geen kerk, geen
vrienden, geen geestverwanten, de kunst alleen kende hij. Bekend
is — slechts dit eene voorbeeld releveer ik hier, omdat het van zoo
groote beteekenis is, maar er zouden er al heel wat hij te voegen
zijn — het zeer overwegende aandeel, dat hij gehad hee ft in het
behoud en de restauratie van het Binnenhof, waaraan de naam van
Victor de Stuers voorgoed verbonden zal blijven.
Och, ons vaderland heeft wakers als hij zoo hard noodig, en
het was dan ook een geweldig verlies, dat de kunstbescherming
leed, toen hij heenging. Want er was en er is in onze volksvertegenwoordiging niemand meer, die over zaken van kunst
spreken en oordeelen mocht en mag, met zijn deskundigheid. De
meeste Hollanders zijn op dit gebied een beetje radicaal. Ze vinden
kunst een overbodige luxe. Op z'n hoogst iets voor zon- en algemeen
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erkende christelijke feestdagen, maar zelfs dan liever nog niet eens.
Als hier geen wakers zijn, mannen van energie en karakter en gezag,
breek men voor onze ooggin de mooiste en meest karakteristieke
schoonheden af.
Zoo'n waker was Victor de Stuers. Met een nobelen hartstocht
heeft hij zich aan deze taak gegeven.
Bouwer.
Breker.
Bouwer van het mooie, het kunstzinnige, het goede — breker
van het leelijke, het grove, het nagemaakte.
De sterkste factor in de welsprekendheid van de Stuers, als hij
het over deze en andere dingen had, was zijn sarcasme. Een
vlijmende spot en — wanneer hij van den slechten kunstzin onder
zijn landgenooten gewaagde — een bittere ironie. Maar het was
immer een sarcasme van hooge allure. Zelfs in de buien van z'n
felste verontwaardiging (en die had hij), als z'n stem zich uit-zette
dat ze daverde door de zaal, bleef z'n spot altijd van hoog karaat
en verloochende zich z'n karakter van edelman niet. En een seconde
later kon hij geestig zijn, dat alles in een gullen schaterlach uitbarstte.
Hij was een persoonlijkheid met een eigen merk. In niets „cliché".
Oorspronkelijk en rijk-gevarieerd. En ofschoon hij niemand spaarde,
was niemand hem kwaad gezind. Hij genoot de grootste achting.
Ik heb het al meer gezegd : onze volksvertegenwoordigers, ook die
van minder allooi, zien in dergelijke figuren altijd het voorbeeld
van den goeden afgevaardigde, den man met een principe, maar
ruim genoeg om desnoods over partij-grenzen heen te zien. En ze
hebben er respect voor.
Voor wie hem gekend hebben in z'n staatkundige loopbaan, zal
Victor de Stuers immer één der meest karakteristieke persoonlijkheden blijven uit de latere parlementaire geschiedenis.
Hij is trouw op z'n post gebleven. In 't harrenas gestorven. En
tot heden is z'n taak op kunstgebied in 't parlement nog niet overgenomen. Het vaandel ontviel hem — de hand, die het even vast,
met evenveel hartstochtelijke genegenheid en even groot talent en
gezag zal kunnen omklemmen, is daarna in de volksvertegenwoordiging nog niet gevonden.
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XXXIII.

MOZAIEK
I. Treub.

Een enkele aanteekening over Treub. Een paar invallende gedachten, een paar snelle zinnetjes.
Zooals streken van een schilder op een doek, dat den ezel siert.
zou een boekdeel vorderen.
Want een complete schets van Treub
Treub is een krachtmensch. En krachtmenschen houden van
vechten. Treub heeft z'n heele leven gevochten: met héél z'n scherpe,
vinnige figuur, met al z'n merkwaardige talenten en begaafdheden.
Een vecht-generaal, maar één van édel ras. Treub bezit, behalve z'n
knapheid, twee dingen, die in 't heele land bekend zijn: z'n f 1 a pd a s en z'n s t ij f k o p. De eerste is onschuldiger dan de laatste.
Ik ken Treub al heel veel jaren, maar ik heb 'm nog nooit ontmoet
zonder die twee dingen. Treub is even plooibaar als een lantaarnpaal. Hij gaf het lidmaatschap van z'n partij op, wijl-ie z'n zin niet
kreeg. Hij smeet z'n Kamerzetel wèg, wijl-ie z'n zin niet kreeg. Hij
offerde een ministerszetel op, wijl-ie z'n zin niet kreeg.
Toegeven? Bonjour. Daar ging ie, met z'n flapdas en z'n stijfkop.
Dan maar zonder portefeuille. Totdat -- een duiveltje uit 'n doosje
-- daar was-ie na een paar maanden weer in 't kabinet terug.
Plotseling zag iedereen de flapdas weer. Treub zat er aan. En
spoedig zei iedereen: z'n stijfkop hee ft-ie ook nog. Kijk maar! Z'n
flapdas en z'n stijfkop — en ze teekenen beide z'n karakter. Want
een figuur is hij, maar een karakter ook. En van zoo iemand verdraagt men wat.
Treub kreeg van Posthuma z'n zin niet, met den uitvoer van
kaas. Wacht effetjes! zei Treub. Hij mobiliseerde telegrafisch z'n
douanen en de kaas kwam netjes terug. Treub's ambtenaren, modern
kaas- en broodvolk, tegen Posthuma. Ons kikkerlandje stond paf.
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Dat was, waarachtig, iets fonkel-nieuws. Een minister, die z'n
ambtenaren oproept om de besluiten van een ambtgenoot tegen te
houden. 0, wat een gekwaak : in alle slooten, op alle moerassige
landjes van ons nationale leven gingen de kikkers te keer. En Treub
kwam in de Kamer, kalm, onbewogen, met z'n flapdas en z'n stijfkop, en ging aan de regeeringstafel stukken zitten teekenen. Iedereen
keek naar 'm : hij keek naar niemand. De man met de reuze-biceps
op de parlementaire kermis. Kracht-figuur.
De slappelingen in het illustre gezelschap, die duizend saltomortales maken voor één kiezer, die buigen als knipmessen voor
Zijne Majesteit, den Houder van een Stembiljet, waren grimmig
op 'm. En in de gesprekken werd gezegd : hij mot-d'r-maar-uit.
Onderwijl zat de flapdas aan de regeeringstafel. En de stijfkop
dacht: dan maar d'r uit. Barsten, niet buigen. Den volgenden dag
mocht de kaas er wel weer door, maar Treub bleef onverzettelijk
op z'n standpunt, wat het conflict zèlf betrof.
Zoo heb ik Treub altijd gekend. En zoo is het duidelijk, dat hij
dikwijls in de politiek v all e n moest. Want kracht-figuren worden
daar zelden geduld. De enkeling a 11 e e n vermag niets tegen zoo
iemand, maar de enkelingen samen kunnen s t e m m e n, en de
stemmen opgeteld beteekenen dan : Treub wèg.
En Treub ging. Maar kreeg telkens weer z'n plaats in het openbare leven terug, door de superioriteit van zijn talent.
Hij was als het bekende speelgoed-poppetje: men kan het een
oogenblik naar beneden of op zij duwen, maar het herneemt telkens
weer z'n ouden stand. Aldus Treub.
Flapdas-Treub.
Stijfkop-Treub.
II. Voorzitter-Troelstra.

Ik herinner mij de eerste maal dat een sociaal-democraat op den
voorzitters-zetel der Tweede Kamer zat. Troelstra. Eerste ondervoorzitter. 't Was in een avondvergadering. Al heel wat jaartjes
geleden. Ik meen in 1913.
Daar zat hij. De Hollandsche Scheidemann. Daar zat hij, mr.
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Pieter Jelles Troelstra, als president van de Tweede Kamer, om er
de debatten te leiden over de begrooting van Buitenlandsche Zaken.
Historisch oogenblik.
Z'n partij-genooten glunderden en de heer Duys watertandde.
Maar tal van brave rechtsche leden, erentf este personen met een goed
hart en een sterk ontwikkeld gevoel voor orde, kregen kippevel en
zuchtten diep, dat zóó iets in Nederland mogelijk was geworden.
Daar zat hij op den zetel van baron van Goltstein, Boreel van
Hogelanden, Gevers van Endegeest, Dullert, Mirandolle, Van Reenen,
Cremers, Beelaerts van Blokland, Gleichman, baron Mackay, Roëll,
en wie al niet meer, daar zat hij, Pieter Jelles Troelstra, achter wiens
redevoering in de kranten staat (S.D.A.P.).
En al die staatslieden die er vroeger gezeten hebben, al die
baronnen en jonkheeren en graven, al die mannen met dubbele
namen, al die edelen en aanzienlijken, al die deftigen uit onze
parlementaire geschiedenis, keerden zich als met één ruk in hun
graven om, nu daar op den door hen gewijden zetel zat: Pieter Jelles
Troelstra, de vecht-generaal der sociaal-democraten.
Troelstra naar Het Loo, bij de Koningin.
Troelstra voorzitter der Tweede Kamer.
Brrr .... ! En er hadden sinds eenige dagen in de koffiekamer
booze ideeën rondgespookt. Frappant, dat nu juist Buitenlandsche
Zaken aan de orde moest zijn. En brave, ordentelijke menschen
hadden gefluisterd : dat Troelstra alles zou laten zeggen, dat
Hugenholtz de vorsten van Europa zou aanvallen, dat Reuter het
seinen zou, dat er een geweldige beroering zou ontstaan, dat er een
ultimatum zou komen, èn oorlog èn veldslagen en zij zagen de
Pickelhauben al glinsteren in hun kiesdistrict en zij zouden geen
afgevaardigden meer zijn
Maar er gebeurde niets.
De heer Troelstra ging gewoon zitten en zat den ganschen avond
gewoon door, ja, zóó gewoon en zoo rustig, dat het scheen of hij
z'n heele leven nooit anders gedaan had. Deftig-zwart in rok,
maakte hij inderdaad, zooals hij daar zat, een zeer gedistingeerden
indruk. Weldra was dan ook de meest zenuwachtige ziel volkomen
gerustgesteld.
En toen jaren later Schaper de functie waarnam, vond iedereen
het doodgewoon.
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Ofschoon:
die gewezen schilders-gezel op den voorzitters-zetel, was dat nog
niet een tikje erger? Democratie!

III. Feestdag.

Het is de gewoonte dat, als een minister zijn begrooting verdedigt, een of meer ambtenaren op de tribune of in een loge zitten,
teneinde zoo noodig hulp, bijstand en assistentie te verleenen. Aan
sommige departementen echter maakte men daar vroeger wel eens
een echten uitgaansdag van, en ik herinner mij, hoe ik dat in één
mijner Kamer-overzichten eens gedetailleerd beschreven heb. Ik heb
het nog eens opgezocht.
't Betrof de behandeling der begrooting van Justitie in de Eerste
Kamer.
Feestdag op het Departement.
De dames-ambtenaren droegen haar mooiste japonnetjes, hadden
zich het haar speciaal laten kappen, tracteerden op bonbons, en de
heeren rookten een fijne sigaar. Ter opening van den feestdag las
men elkander 's morgens op het departement de boeiendste wetsartikelen voor, en daarna ging men in optocht naar de Eerste Kamer.
Optocht? Ja zeker. Want dien dag zaten op de gereserveerde tribune
van onzen Senaat de volgende ambtenaren:
1 secretaris-generaal,
1 raad-adviseur,
2 referendarissen,
1 hoofdcommies,
1 commies,
1 adjunct-commies,
1 eerste-klerk.
2 andere ambtenaren,
terwijl eenige schrijvers-op-jaarloon en de vertegenwoordigers der
vaste-knechten noode werden gemist.
Het was werkelijk amusant, maar het amusantste moment kwam,
toen de minister plechtiglijk verklaarde: „Op 't oogenblik zijn we
aan het departement bezig met het ontwerpen van
1"
Bezig?
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Maar het departement zat „op 't oogenblik" te fuiven op de
gereserveerde tribune.
Na dien heb ik nooit meer zoo'n optocht gezien. En op het
departement heeft men het mij altijd kwalijk genomen, dat ik den
dames en heeren geen uitgaansdagje gunde. Hetgeen een ganschelijk
verkeerde conclusie was.

IV. De Regout's.

Een sterke heugenis bewaar ik aan de beide bekwame Regout's,
ministers in hetzelfde kabinet.
Dit was een parlementair unicum: twee broers tegelijkertijd
minister.
Nog nooit vertoond!
Beiden werden zij het tusschentijds. Op 5 Januari 1909 overleed de minister van Waterstaat, mr. Bevers, en mr. Louis Regout
volgde hem op. Op 11 Mei 1910 nam de minister van Justitie,
mr. Nelissen, ontslag, en mr. Robert Regout aanvaardde de
portefeuille. Zoo zaten de gebroeders samen in het kabinet- Heemskerk.
Twee begaafden. Louis, de oudste, was een hupsche, vroolijke,
levendige figuur, van een zeer bijzondere welsprekendheid, meer
wereldsch ook dan Robert, den jongste, die over het geheel een
meer stroeven, gereserveerden indruk maakte. Doch voor hun taak
berekend bleken ze beiden, want ze waren scherpzinnig en begaafd,
en hebben in het parlement meer dan één succes behaald.
Doch de dood nam hen vroèg weg. Als vijftigers. Helaas! De
jongste overleed in het begin van 1913, toen hij nog minister was,
de oudste stierf slechts enkele jaren later, in Rome, waar hij gezant
bij het Vaticaan was geworden : hij werd in de Heilige Stad begraven.
Een unicum was het gelijktijdig optreden van deze twee begaafden als minister, en tragisch hun vroegtijdig sterven, zoo kort
na elkaar.

Mr. E. R. H.

Regout
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V. Marchant lakt.
Is water een populair import-artikel in het parlement, vuur
mag er niet gezien worden. Een brandende sigaar, een aangestoken
lucifer zijn de verschrikkelijkste dingen, die men er zich kan voorstellen. En toch
Eenmaal had mr. Marchant een zeer belangrijken brief geschreven.
Hij moest hem dicht-lakken. Nu gaat dat in de zaal héél moeilijk,
maar de afgevaardigde had blijkbaar geen lust, naar de koffiekamer
te gaan. En zoo zagen wij, journalisten. zich het volgende tooneeltje
ander ons afspelen.
De heer Marchant riep een bode, en fluisterde hem iets in het oor.
Even later kwam de man terug met -- een blaker, waarin een flink
stuk kaars. Wij, op de perstribune, keken verrast toe : wat voor
euvele daad ging de heer Marchant beginnen? Zou hij het inderdaaa
wagen, vuur te maken in de zaal? Toen fluisterde hij den bode wéér
iets in het oor, en even later kwam de man terug, nu met twee
dikke deelen van de Handelingen, 15 à 20 kilo welsprekendheid. Mr.
Marchant legde de twee dikke boeken vaar zich neer en achter die
boeken plaatste hij den blaker-met-de-kaars, die aldus aan des voorzitters oog was onttrokken.
Dàn nam hij een lucifer. Een heusche lucifer. Ik zie het nog:
rood hout, gele kop.
Hij stak de kaars aan.
Mr. Marchant nam een pijp lak. Ende hij lakte ...... lakte in
het openbaar.... beschermd door de Handelingen. Voor het eerst
sinds de instelling van het parlement was er een vlam in de zaal.
Ende hij lakte, lakte ... .
Plotseling zag ik den griffier een verdachte beweging maken met
den neus. H ij r o o k. Als een speurhond keek hij rond. En op dit
moment suprême sloop de heer Roodhuyzen (aan de linkerzijde haci
men het geval natuurlijk in de gaten gekregen) stilletjes achter mr.
Marchant aan, en nam de twee dikken boeken weg. Daar zat hij
open en bloot met z'n 'brandende kaars en z'n kleverige pijp lak.
Daar zat hij. Plotseling begon nu ook de voorzitter te ruiken ... .
Bliksemsnel blies de heer Marchant z'n kaars uit. Een rook•
wolkje klom in geestige spiraal naar boven. Sinds dien tijd heeft hij
alleen nog maar v è r-lakt.
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VI. Bruderschaft!

Onder de kleinigheden, die in het parlementi verboden zijn, behoort
het drinken van iets anders dan water.
Alle boden zijn kellners: zoodra een afgevaardigde aan het woord
komt, wordt hem een glas nobel en puur water geserveerd. Andere
dranken zijn contrabande, behalve voor den president, die in een
avondvergadering geregeld thee drinkt ...... per glas. Dat is -ziet u — om den schijn te bewaren. We denken dan natuurlijk dat
er in dat glas water zit. Bruin water.
Toch — heb ik tijdens een openbaar debat twee leden eens met
elkander zien en hooren klinken, alsof hun glazen gevuld waren
met goud-tintelende champagne.
't Waren Tydeman en Lieftinck.
Ik herinner mij — al is het verscheidene jaren geleden — het
tooneeltje nog zeer levendig. 't Was bij de Vogelwet, door den
theoloog Talma verdedigd. Die wet dreef Lieftinck en Tydeman
wreedelijk uit elkaar. Tydeman beweerde : er zijn geen schadelijke
vogels, die verdelgd mogen worden. Lieftinck hield vol: er zijn wè
schadelijke vogels. 't Ging hard tegen hard. Broedertwist. En het
aardigste was, dat de twee tegenstanders naast elkaar zaten, in
hetzelfde bankje. De Kamer had bijzonder veel schik, want er vlogen
spaanders. Ja — zei Lieftinck — „was sich liebt, das neckt sich" ... .
Maar plotseling stonden de beide heeren recht-op in hun bank
en hieven ieder een glas water in de hoogte.
— „Prosit!" zei mr. Tydeman.
— „Daar ga je!" riep Lieftinck.
En onder daverend gelach stootten de twee vrijzinnige tegenstanders de glazen tegen elkander.
Bruderschaft!
— „Niet zoo huiselijk, heeren!", vermaande de voorzitter ..... .
Nu zijn ze beiden dood. En in het bankje, waar Tydeman zat,
zit nu m r. D r e s s e 1 h u ij s, de knappe en scherpzinnige aanvoerder van den Vrijheidsbond, een man van bijzondere kennis en
groote welsprekendheid.
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XXXIV.

DE ZWIJGERS.
„Er zijn pratende menschen genoeg in het land;
een mensch is al te gelukkig er eens iemand te
ontmoeten, die van tijd tot tijd zijn mond houdt, zij
't ook uit verlegenheid, dat wil zeggen, ondanks
zich zelf". — (Jan Christoffel, Deel XII).

Ik geloof, dat ons volk te weinig waardeering heeft voor de
parlementaire zwijgers.
Ons volk. Maar ook het parlement zèlf. Wanneer iemand, die
nooit of zelden sprak, het woord vraagt, is er in de Tweede Kamer
aanstonds belangstelling, maar van bijzondere kwaliteit. Het is
namelijk ironische belangstelling. De afgevaardigde ziet dan allerlei
gezichten om zich heen, die 'm lichtelijk-spottend aanstaren. Of ze
zeggen willen: wat zal dààr nou van terecht-komen, man hou je koest.
Blok, die een halve eeuw op de perstribune zat, vertelt in z'n
reeds meer geciteerd boekje, dat alleen in vriendenhanden is:
„Tot de koddige incidenten behoort het volgende. Van 1873-1880
vaardigde Limburg o.a. af den heer Kerens de Wyrlé. Van diens
bekwaamheden ging geen groote roep uit. Slechts eenmaal heeft
hij gesproken. De begrooting van Buitenlandsche Zaken was aan
de orde. De eeuwige Spaansche kroon-pretendent Don Carlos had
met zijn beweging weer eenig succes gehad. De heer Kerens de
Wylré vroeg het woord. Groote belangstelling. De linkerzijde liep
haastig over, om de maiden-speech van den heer Kerens de Wylré
te hooren. Van Kerkwijk, die in zijn goede dagen altijd haantje-devoorste was, h ij voorop. Maar toen hij en zijn vrienden in twee
seconden bij het rechterbankje waren gekomen, waar de heer Kerens
de Wylré zijn plaats had, ging de Limburgsche redenaar juist zitten.
Zijn maiden-speech (tevens zijn zwanen-zang) was uit. ,,Ik stel
voor" — zoo luidde zijn parlementaire oratie -- „een gezant aan
te stellen bij Don Carlos". — Kerens af. De geheele Kamer in één
schaterlach."
11
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Toch: in die dagen w ar en er nog zwijgers. Durfden zij er
nog te zijn.
Nu niet meer.
De moderne afgevaardigde heeft maar één hartstocht: zoo snel
mogelijk zijn maidenspeech af te draaien.
Er is een tijd geweest — en die ligt nog niet zoo heel ver achter
ons, ik heb 'm nog meegemaakt — dat er aan een parlementaire
maiden-speech zorg werd besteed. Dat men z'n best er op deed.
Eerst bleef het nieuwe lid uit bescheidenheid een poos zwijgen, en
als hij dan eenigen tijd zitting had, wachtte hij met zorg z'n tijd
en z'n onderwerp af. Dikwijls was zoo'n maiden-speech dan een
gebeurtenis, een evenement, dat niet zelden over de parlementaire
toekomst van den afgevaardigde besliste.
Ik herinner mij — om één voorbeeld te noemen — Patijn. Hij
hield een financieele maiden-speech. Een droog onderwerp. Maar
deze man van zeldzame en spiritueele welsprekendheid bouwde een
schitterende rede op, die hem op slag een plaats van beteekenis bezorgde, en hij had na afloop de gelukwenschen van heel de Kamer
in ontvangst te nemen.
Die schoone dagen van Aranjuez zijn voorbij. Een maiden-speech
is niets meer. Er wordt geen zorg meer aan besteed. Als de
afgevaardigde be-ëedigd is, zet hij eerst z'n naam op de presentielijst en vervolgens laat hij zich als spreker inschrijven. De ouderwetsche, goede, degelijke maiden-speech is verflodderd tot een
onbeduidend kletspraatje, de enkele goede niet te na gesproken. Er
zijn veel praters, heel weinig redenaars. De moed om te zwijgen —
zoo niet altijd, dat is niet noodig, maar gedurende langeren tijd —
is vrijwel geheel uitgestorven. Ik bedoel natuurlijk: de moed om te
zwijgen als men niets bijzonders te zeggen hee ft . Gewoonlijk is de
snelle maiden-speech het middel, om zich tegen de ironische belangstelling van de Kamer te vrijwaren: wie lang wacht en dan eindelijk
eens het woord vraagt, ziet zich omringd van een deelneming van
zeer verdacht gehalte.
De parlementaire zwijger is als een figuur uit een afgesloten
helden-tijdperk.
Eéu van de laatste exemplaren, die ik gekend heb, was de heer
Schimmelpenninck, uit Veenendaal (1913-1918). Deze hield star
en stijf z'n mond, vijf lange jaren lang. En weet u wat z'n cynische
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medeleden toen gedaan hebben? Op het eind van z'n loopbaan
besloten ze een grapje uit te halen. Ze benoemden hem tot voorzitter
eener commissie van rapporteurs, en als zoodanig dwongen ze
hem rapport uit te brengen over een ingediend amendement. Nog zie
ik het oogenblik, dat de heer Schimmelpenninck onder algemeene
en plechtige belangstelling het spreekgestoelte beklom, en de woorden
sprak: „Mijnheer de Voorzitter, de commissie heeft tegen het
amendement geen bezwaar!" De Kamer juichte. Het is de eenige
parlementaire speech geweest, die de afgevaardigde ooit gehouden
heeft. Er viel niets op aan te merken. De critiek stond machteloos.
Hij was de laatste der zwijgers, een zoon van het oude volk, een
nakomertje.
Het ras is dood.
Of .... of .... zal de heer Suring, de katholieke schaalmeester,
de traditie voortzetten? Deze brave man, wiens beteekenis ons alien
nog duidelijk moet worden, is de éénige van de vorige Kamer, die
bij haar uiteengaan nog niet gesproken had. Maar: hij zat er pas in.
Toch schijnt hij iets van de „verlegenheid" te hebben, waarvan in
Jean-Christophe sprake is, want ik weet, dat hij zich in dit voorjaar tweemaal als spreker liet inschrijven, maar zich ook tweemaal
weer liet schrappen. Durft hij niet, de brave? Ik zou het een weldaad
vinden. De moed om niet te durven is een te kostelijk bezit, dan
dat ik niet zou jubelen als ik er weer symptomen van zag.
ik hoop dus, dat er in de nieuwe, parlementaire periode eenige
zwijgers zullen „opstaan". „Er zijn pratende menschen genoeg in
het land". Als er onder de nieuwe afgevaardigden werkelijk eenige
rond-kuieren, zullen wij weer kunnen zeggen: de Trompen en De
Ruyters leven nog. Zoodra het parlement zèlf weer wat meer respect
krijgt voor het zwijgen — (maar kan een verwoed biefstuk-eter
respect hebben voor een vegetariër?) -- zullen de zwijgers ook wel
weer ontluiken. Als bescheiden, maar kleurige viooltjes in het
parlementaire gras.
Ik voor mij vind een onuitgesproken rede vaak heel wat welsprekender en boeiender dan de meeste moderne maidenspeechen,
waarin allang de klad is gekomen.
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XXXV.

MINISTER HEEMSKERK.
— „Past u op", zei de kamerbewaarder van minister Heemskerk,
toen ik, (het was in 1910), het trapje op-strompelde, dat naar de
werkkamer van Zijne Excellentie leidde, het beroemde trapje in het
beroemde Torentje, waar al zooveel groote mannen gezeteld hebben.
De waarschuwing was gemotiveerd, want men mocht van geluk
spreken, als men er zonder ongeval was opgeklauterd. Maar ik kwam
er. Even later stond ik voor den minister, wien ik over een bepaalde
zaak iets vragen wilde ......
Het eerste woord was. . . . een guitigheidje.
— „En wat komt u me nu vertellen?" vroeg mr. Heemskerk, met
'n lach in z'n oogen, die vroolijk opzagen door de lorgnet ......
— „Vertellen, Excellentie?"
— „Ja, dat vraag ik altijd aan mannen van de pers die bij me
komen."
— „Ik kom u iets vragen
1"
— „Vragen? Wat valt er nu aan een. minister te vragen?"
En dat werd gezegd op zóó ernstigen toon, met een klank van
zóó loutere verbazing er in, dat ik onwillekeurig in den lach schoot.
En ik dacht: dat is weer direct op en top de karakteristieke Heemskerk, zooals hij in de Kamer een héél bijzonder figuur is. Bijzonder,
in het generale parlementaire leven, bijzonder in het milieu zijner
partij. Men kent hem in de residentie. Met men bedoel ik hier het
publiek. En dat is heusch niet iets gewoons. Wie denken mocht, dat
elke minister hier bekend is op straat, vergist zich. Maar den heer
Heemskerk kent men er reeds uitnemend. Als hij buiten wandelt,
ietwat-voorover-gebogen, de hoed een tikje in de oogen, met een
telkens terugkeerend licht hoofdschokje, alsof hij hem wat op zijn
plaats wil werken, lekker een sigaar rookend, de jas veelal open,
dan staren zeer vele menschen, wanneer zij gepasseerd zijn, hem
even na en vertellen aan elkander, dat minister Heemskerk daar
gaat. Terwijl zij de meeste andere ministers onbewust voorbij
loopen. Ik zal nooit vergeten, dat, toen ik eenige jaren geleden eens
op een zeker departement was en aan een ambtenaar, dien ik kende,
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vroeg, of de minister dikwijls op zijn afdeeling kwam, ten antwoord
kreeg: „De minister? Dien heb ik nog nooit gezien." En de man
méénde het bloedig-ernstig. Hij kende z'n minister niet.
De heer Heemskerk heeft zich in het kabinet-Ruys vergenoegd
met een rol op het tweede plan. Althans uiterlijk. Hij, de oud-premier,
werd minister van justitie. Maar geloof gerust, dat hij in werkelijkheid en achter de coulissen heel wat meer te vertellen heeft. Want hij
is in het huidige kabinet de ervaren staatsman, man van groote
kennis, zeldzame ervaring en zeer bijzondere scherpzinnigheid.
In de Kamer is hij allerwege een graag-geziene figuur. Een man
van prettige, beweeglijke jovialiteit. Hij is een calvinist, maar één
van het moderne slag. We kennen allen de orthodoxen, zooals ons
die in vele boeken beschreven worden, zooals ze op ons neerkijken
van deftige portretten. Stroeve, erentfeste figuren, vol gedegen
ernst en stille statigheid, plechtig en breed van gebaren, zwart van
kleed en zwart van geslotenheid. Zooals Kuyper zat in het parlement:
het was de studie van een schilder waard. Onbeweeglijk in z'n bank,
de handen op elkander tegen de buik, zat hij te luisteren, een trek
van stuurschheid en onbewogenheid op het gelaat, de lippen stijf
gesloten. Hij lachte nooit. Grappen, geestigheden hoorde hij,
maar .... hij hoorde ze niet. Ze hadden geen vat op 'm. Ze gleden
langs 'm heen, als regendruppels langs een olie-jas. Ik heb 'm in
de Kamer nooit zien lachen. Aan dit soort calvinistisch uiterlijk is
het parlement vele jaren gewend geweest. Talma bracht een andere
generatie naar voren : meer los in bewegingen, meer wereldsch en
modieus gekleed, met een revolutionaire das, een gekleurd vest en
een on-calvinistisch fantasie-costuum was deze afgevaardigde absoluut niet de type van een orthodox predikant. En Heemskerk heeft
het parlementair-calvinistisch uiterlijk in een nog nieuwere phase
van ontwikkeling gebracht. De naam: jolig-christelijk, onder zijn
kabinet ontstaan, toont reeds aan, hoe weinig in het parlement de,
wat men dan noemt christelijke leden, tot dusver aan vroolijkheid ie
zien hebben gegeven. En als minister Heemskerk vroeger aan het
redevoeren was, en met z'n sprankelend vernuft de Kamer bezig
hield, en gloeiende vonken van geestigheid deed opspringen en z'n
spontaan zich-geven de Kamer in beweging bracht, dan .... zag
men Kuyper al weer in z'n bank zitten : stil, roerloos, gesloten,
somber, stuursch, en men voelde als het ware in hem den wrevel
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tegen dit nieuwe verschijnsel van parlementair calvinisme ...... en
dan zag men ineens, fèl duidelijk, het verschil tusschen deze twee
christen-staatslieden.
Zóó is Heemskerk nog.
Hij werd heel wat jaartjes ouder, maar zijn geest bleef jong en
lenig en aan alle somberheid heeft hij een broertje dood. Hij is
heelemaal geen doordrijver. Geen fanaticus.
De heer Heemskerk staat daar, trots z'n calvinistische beginselen,
als de man van een meer gematigde rechtsche politiek, gematigder
nog dan hij als Kamerlid heeft voorgestaan. Want dàn kon z'n
redenaarstalent nog al eens uitschieten in felle vlammetjes van al te
scherpe op-den-man-af-bestrijding. Dan kwam hij 's middags haastig
uit Amsterdam, van het Prinsen- naar het Binnenhof, draafde de
Kamer in, schoof „de krullen van z'n voorhoofd weg" en hield een
half uur later soms een redevoering, die de linkerzijde in nijdig interrumpeeren deed ontsteken. De overdreven scherpte, die onaangenaam
aandeed, welke hem als Kamerlid wel kenmerkte, is later geheel
verdwenen. Spotten kon hij als weinigen. Wat dansten de edele
buiken der Kamerleden niet van plezier, toen hij, tot den heer
Hugenholtz sprekend, het eens had over „de geachte verbeelding
van den geachten afgevaardigde". En wat zwom de perstribune in
oprechte vroolijkheid, toen de minister ook eens zoo simpel langs
z'n neus weg zeide, in verband met dagblad-kritiek op z'n kabinet:
„Ik heb grooten eerbied voor de menschen van de krant, maar . ik
geloof toch dat journalisten niet de meeste ondervinding hebben
van het oplossen van ministerieele crises". En dan moet men den
minister zien, als hij er iemand „tusschen" heeft genomen ... .
De Kamer juicht hem toe.
En dan neemt de heer Heemskerk de lorgnet van den neus, heeft
zelf verbazend veel pret en kijkt, ondertusschen een slok water
nemend, de Kamer in als wilde hij zeggen: „Hoe-is-t-ie?"
De bekende uitdrukking „een stelsel van stelselmatige stelselloosheid" is, óók van hem. Evenals de woorden „in den meest volstrekten zin van het woord absoluut onjuist!", waarmee hij de
bewering van een Kamerlid bestreed. En hoe aardig was het moment,
toen hij, de parlementaire breedsprakigheid critiseerend, op een
stapel Handelingen wees en uitriep: „Dat spreekt.... b o e kd e e 1 e n". En dat andere, toen hij, in een debat over kunst en
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amusement, tot den heer Ter Hall zei : „Uw speech b.v. was een
amusement, maar geen kunst."
Een knap man. Ouwe rot op parlementair gebied. Scherpzinnig
als weinigen. Die schitterend de kunst verstaat om zich niet bloot
te geven. En die, als hij onvoorbereid voor een moeilijke en ingewikkelde kwestie komt te staan, een halve minuut later de kern ervan
rnet z'n scherpe verstand volkomen door-ziet.
elfijk minister. Al zegt men dan ook, dat de lectuur
Een vootreffelijk
niet z'n lievelings-bezigheid is.
van parlementaire stukken
Begrijpelijk!
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XXXVI.

OLDENBARNEVELDT OP HET BINNENHOF.
Iets over een groote. Van één vèr voor mijn tijd. Héél ver zelfs.
Een parlementariër?
Ja en neen. Ja, want hij was een staatsman, die Holland trouw
diende, ook in de Staten des lands. Neen, want van een eigenlijk
parlement kon in z'n tijd _ niet gesproken worden.
Ik bedoel Johan van Oldenbarneveldt. En ik houd deze meditatie,
omdat er ernstig sprake is van een standbeeld voor hem. In den
Haag. Dat daar, hoop ik, op het Binnenhof komen zal.
We erkennen tegenwoordig de verdiensten der groote mannen
van vroeger, die we — oneerbiedig uitgedrukt — destijds „om
zeep" brachten.
Een jaar of zes geleden hebben we Jan de Witt, ook een staatsman,
ook een parlementariër, z'n monument gegeven. Het werd zeer
plechtig en met groote belangstelling onthuld. Deze heele geschiedenis toonde alweer, dat groote mannen, ook staatslieden, bij
hun volk eindelijk het loon vinden, waarop zij aanspraak hebben.
Het was wel wat laat. Bijna 250 jaar geleden werden de gebroeders
ter dood gebracht. Er waren destijds blijkbaar minder „jongens van
Jan de Witt" dan tegenwoordig, nu men iederen knaap met een 8
op z'n rapport belauwert met den naam van den Hollandschen
staatsman uit de 17e eeuw.
Toenmaals werden hij en z'n broeder, op vijftig meter afstand
van de plaats waar nu het standbeeld staat, ter dood gebracht.
Groen van Prinsterer, in z'n H a n d b o e k, vertelt er van. „De
broeders werden uit de opengebroken gevangenis gesleept en met
erger dan kannibalen-uitzinnigheid, aan stukken gescheurd". Gestraft
kon er niet warden. Want -- luister naar de eerbiedwaardige
motieven door het landsbestuur van destijds vermeldt -- „het stuk
was door de voornaamste burgers uitgevoerd, tegen wie men zich
niet zonder gevaar van strenge middelen zou bedienen."
De voornaamste burgers hadden de geachte hand in den moord
der De Witten op 200 Augustus 1672, de voornaamste burgers hebben,

Oldenbarneveldt
( Fragment van den gevel in het
Stadhuis te Rotterdam.)
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met hooge hoeden en erentfeste gezichten, hen gehuldigd bij het
standbeeld op 12 Juni 1918.
Vermoedelijk zou Jan de Witt het prettiger hebben gevonden,
indien de notabelen van destijds wmát vriendelijker tegenover hem
geweest waren. Hij was jong genoeg (zeven-en-veertiger) om nog
een poosje in leven te blijven. Maar een mensch kan op deze aarde
niet alles verlangen en in ieder geval werd nu, na 245 jaar, 9
maanden en 23 dagen, middenin de residentie, het volk, dat toèn
niet gestraft kon warden, op de meest officieele wijze verloochend:
de voornaamste burgers hielden fraaie speechen.
Heelemaal zuiver-op-de-graat zijn we nog niet. Een Haagsch
dagblad ontving destijds van een lezer een verontwaardigd protest
tegen het monument. Zijn politiek inzicht deed hem nog steeds een
fel tegenstander van Jan de Witt zijn. Door dezen trouwen abonné
bruiste nog het bloed van de „voornaamste burgers" uit den
jare 1672.
Maar officieel was de stemming anders. We hadden witte dassen
en verlakte schoenen aan hetwelk, in deze extra-dure tijden, nog
een speciaal bewijs van onze oprechte opofferingsgezindheid was
— we schaarden ons achter de voornaamste burgers van 1918,
familie van de dito van 1672, en toen het doek wegviel, riepen we
hoera en namén den hoed af.
Waaruit men ziet, dat de historie, evenals een poes, altijd weer
op haar pootjes terecht komt.
En Jan de Witt, die van 1672 af verkeerd in z'n graf lag, heeft
zich op 12 Juni 1918 omgedraaid.
Hij kon tevreden zijn.
En thans zal de beurt komen aan dien anderen grooten parlementariër, althans staatsman : Johan van Oldenbarneveldt.
Op 13 Mei 1916 is Johan van Oldenbarneveldt onthoofd. Dat is
een vergissing geweest. Een gruwelijke vergissing. Thans, na 300
jaar, wordt dit algemeen erkend, en zal men den onthoofde in
's-Gravenhage amende honorable doen met een standbeeld. Ook van
Oldenbarneveldt kan dus tevreden zijn. Want als hij niet onthoofd
was, zou hij nu toch ook al dood zijn geweest. En het is de vraag
of hij zich, na een normalen dood, thans zou mogen verheugen in
het vooruitzicht van een standbeeld in de vorstelijke residentie en
in de heilige barmhartigheid van een dankbaar nageslacht.
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De straten had hij al. Hier in den Haag zelfs een bijzonder fraaie
laan. Nu komt het monument. Hierbij dient opgemerkt, dat het
ondankbaar vóórgeslacht jegens van Oldenbarneveldt nog zeer civiel
is geweest in zijn behandeling. De Witt was 47 jaar, toen hij voor
zijn staatsmansdiensten op ietwat kromme wijze werd beloond. En
van Oldenbarneveldt was al 71. Hij had dus eigenlijk geen klagen,
want men heeft hem een behoorlijken ouderdom gegund. En nu
nog een monument. Het kan niet op.
Ik verheug mij alweer bij voorbaat over de glanzende schare van
gezaghebbende en hoogeplaatste mannen, van voorname en deftige
landgenooten, die ik straks aan de voeten van Johan van Oldenbarneveldt zal zien staan. Dit zal de officieele erkenning worden
van de vergissing des verdorven voorgeslachts. Weer zullen „de
voornaamste burgers" huldigend bij het monument staan. Zij zullen
den hoogen hoed afnemen voor den grooten staatsman, den knappen
raadspensionaris, den edelen vader van het Twaalfjarig Bestand.
Zij zullen lauwerkransen aansjorren. Zij zullen Vondel citeeren en
spreken van „'s vrijdoms stut en Hollants Vader". En de voornaamste burgers van de 20e eeuw zullen zich ganschelijk niet bezwaard gevoelen door de gedachte, dat hun familie van de 17e dito
mede de geachte hand had in het onregelmatige uiteinde van De
Witt en Van Oldenbarneveldt. Tien tegen een dat het dankbare
nageslacht deze Van-Oldenbarneveldt-viering zich zelf nog als een
pluim op den hoed steekt, en zich gulhartig, ruim-denkend en
loyaal acht.
Ik hoop, dat het standbeeld van den staatsman op het Binnenhof
zal komen.
Waarom?
Wel, eenvoudig. Men beitele dan op het voetstuk z'n historische
laatste woorden : „M aak het k or t". Als onze afgevaardigden
dit lederen dag lezen, wie weet welk een heilzame uitwerking dat
dan heeft op de lengte hunner redevoeringen. Overigens zal het
monument hun tot troost kunnen strekken. Want met een beetje
goeden wil kunnen ze zich dan voorstellen, dat ze over zóóveel
honderd jaren ook hun standbeeld zullen krijgen.
Maar ...... dan moeten ze eerst op een min of meer ongezellige
wijze aan hun eind zijn gekomen.
En dat is uit de mode. Hier in Holland althans.
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BINNENHOF
Een jubileum-film
Wien zou ik er voor kiezen? Ik zag mij zèlf als de ooievaar op
het bekende plaatje, langbeen in een waterplas, en uit groote koolenvan-redevoeringen kropen kleine, blanke kindertjes-kamerleden, en
ze strekten d'armen naar mij uit, en riepen : „Kies mijn, kies mijn,
'k zal Alle dagen zoet zijn!"
Jubileum-film
Toen begreep ik, dat ik in dit moment onpartijdig moest zijn,
niemand de voorkeur geven, en, wandelend over het Binnenhof,
peinsde ik, peinsde ik
en éénsklaps zag ik Willem II, den Roomsch-koning, den Brandlegger van het Binnenhof ...... en het was mij of hij mij wenkte
dat m'n jubileum-film toch eigenlijk gewijd moest zijn aan: het
Binnenhof-zèlf.
Plotseling begon een stille stem in me te spreken, een stem
van Hollands glorie en van Hollands geschiedenis, en vol schroom
bleef ik staan midden op het plein, waar welhaast de adem van
zeven eeuwen is overheen gegaan. Hier, op het Binnenhof, is niet
alleen de residentie geboren, maar hier ligt Hollands gouden historie.
Sinds de Roomsch-koning voor den bouw van de Hofzaal den
grondslag legde, heeft zich daaromheen het grootsche Binnenhof
ontwikkeld, waar Hollands graven en stadhouders en staatslieden
hun levensarbeid hebben verricht. Hier klopte, in den tijd der
Republiek, toen Holland's grootheid als een glanzende gloeiing was,
welke haar licht wierp over heel de wereld, het hart der Zeven
Provinciën. Hier gaven de staatslieden der Republiek met krachtige
hand en helder hoofd leiding aan 's lands zaken, en bouwde men
Hollands grootheid op, die de wereld deed versteld staan.
Het was de tijd, „dat de Hollandsche vlag werd begroet als de
meesteresse der zee", de tijd waarin de Hollandsche maagd „den
evenaar (van Europa's politiek) deed overhellen". Ge kent immers
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die geestdriftige inleiding van Potgieters schets over het Rijksmuseum?
Het Binnenhof......
Daar trilde en bruiste Hollands leven, daar leefde zijn. ziel, daar
sprak de machtige stem van zijn leiders.
Meermalen ook was het getuige van schitterende feesten, kwamen
de notabelen der Republiek met hun gemalinnen ter gala-bal bijeen,
waar nu de Tweede Kamer vergadert, of had er een éclatante maaltijd
plaats in de zaal, waar thans onze Senatoren gezellen. In de
geschiedboeken wordt melding gemaakt van een fameus festijn, op
1 Maart 1672 in die zaal gevierd, toen de Prins van Oranje, die kort
te voren den eed als kapitein-generaal had afgelegd, de Staten van
Holland en West-Friesland ten maaltijd had gevraagd. Er waren
vele genoodigden, te wier eere tevens aanwezig bleken te zijn: 300
duiven, 100 kapoenen, 250 kalkoenen, 500 kuikens, 300 kippen, 16
snippen, 168 fazanten, 60 hazen, 100 konijnen, 800 leeuwerikken,
500 patrijzen, 60 eenden, 16 schapen, 32 speenvarkens, 30 wilde
zwijnen, 40 lammeren, 16 kalveren, 4 ossen, 100 schapetongen, 50
ossetongen, 8 herten, 4 wilde varkens, 40 hammen, 154 pasteien en
510 verschillende confituren.
(En d a n moet u tegenwoordig in de „eetzaal" van ons Hoogerhuis de erentfeste heergin zien smullen van .... broodjes met kaas.
Sic transit
I)
Nadat dan aldus de veestapel van Holland en West-Friesland was
opgepeuzeld, werd op den Hofvijver, vlak voor de ramen der doorluchte zaal, een schitterend vuurwerk ontstoken.
0, gegane tijd ! waar zijt ge met uw luister? uw pracht en uw
praal? uw echt-Hollandsche eetlust?
Ook zwarte bladzijden in het geschiedboek van Holland zijn er
en op het Binnenhof geschreven. Reeds de naam van Oldenbarneveldt
zegt genoeg. En later, toen de beenen der Republiek te licht bleken,
om Hollands weelde te dragen, toen verschrompeld ineenstortte wat
eenmaal zoo bloeiend was van zware vrucht, toen een vreemde vorst
hier kwam te zetelen, toen Hollands staatsinstellingen vermolmd
bleken; toen was op het Binnenhof nog slechts een matte polsslag
hoorbaar van ons nationale leven, dat er eenmaal zoo oer-krachtig
had getrild. Doch als in het begin der vorige eeuw Holland weer op
eigen beenen stond, begon op het Binnenhof de man te arbeiden,
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(Kijkje op het bordes van de Ridderzaal)

Het Torentje
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die de schoon traditie van Hollands groote staatslieden voortzette
en den grondslag legde van nieuw staatkundig leven en nieuwen
bloei : Joan Rudolf Thorbecke. Zijn scheppende arbeid maakte een
nieuwe, hechte constitutie mogelijk.
Maar het Binnenhof zèlf bleef voor den befaamden tand des tijds
niet gespaard. Eeuw na eeuw had het zich gehandhaafd, het kwam
in een toestand van verval, het scheen zijn afbraak nabij, met moeite
werd het voor schennende handen gespaard, totdat eindelijk in
1878 tot de redding, de restauratie, werd besloten, (Victor de Stuers!)
en dankbare burgers ter eere daarvan de fontein met den Roomschkoning, den grondlegger, aanboden ......
Is er één plaats in ons vaderland, die zóó veel en zóó innig
getuige is geweest van Hollands gouden historie? en tevens van
Hollands verval en réveil?
Hier werden, onder hoogere leiding, de draden van Hollands lot
gespannen ! hier werd vaak de dirigeer stok geheven in het concert
van Europa's volkeren! hier werkte het intellect van Hollands
grootste mannen. Het is, of de befaamde poortjes met opzet zoo
klein en zoo smal zijn gebouwd, om op deze groote plaats historie
en traditie vast houden. Want het Binnenhof leeft z'n eigen stille,
rustige, waardige leven : heeft men niet meer dan eens gepoogd er
de tram vandaan te krijgen, die een schennis werd genoemd van de
architectonische en historische intimiteit, welke hier om de grootsche
gebouwen hangen? 1)
Het Binnenhof is een reliqui; eerbiedwaardige gedachte aan
Hollands groote geschiedenis ......
Men loopt er als in den schemer der eeuwen. De steen gin spreken.
Midden in de stad ligt het — kom er 's avonds! -- vaak als verlaten.
De stroom van het leven spoelt er, in drukke straten, om héén, als
durft hij niet beroeren de tr!aaditie van honderden jaren, die haar
stempel drukt op deze plaats, waar Holland in glorie en in rouw
heeft gestaan, waar gala-bals werden gevierd en overdadige maaltijden, waar princessen toefden in bruids-toillet, maar ook het
schavot werd opgericht voor Hollands beproefde dienaren
M'n jubileum-film moest voor het Binnenhof zijn, waar de voet1)

In 1924 verdwijnt de tram er inderdaad!
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stappen van Hollands groote staatslieden hebben gestaan.
De philosofie van het spreekwoord wil, dat iedere eeuw voor
een volk op een bepaald gebied slechts één groot man, een onsterfelijke, voortbrengt. In de staatkunde is deze waarheid bezig zich te
voltrekken. Op Thorbecke's evenknie, op de figuur die als staatsman
hem evenaart, wachten we nog.
Hollands gouden eeuw komt niet meer terug. Den dirigeer-stok
voeren wij niet meer, noch den bezem in den mast. Maar terwijl wij
onze bescheiden en nuttige taak vervullen in het wereld-gebeuren,
en wij de traditie voortzetten van te zijn een volk van daadkracht
en ondernemingsgeest, een volk, dat gloeit van liefde voor de
vrijheid — moge het Binnenhof getuige zijn van een bloeiende
toekomst.
We dansen niet meer in de Tweede Kamer (stel u voor: Scheurer
en Suze Groeneweg aan het shimmy-en ! ), en we smullen onzen
nationalen veestapel niet meer op in de Eerste (erwtensoep is er de
eenige warme spijs) maar we bouwen er naarstig aan het Huis van
Holland, woonplaats voor een krachtig en welvarend volk.
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