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AALMOEZEN GEVEN VERARMT NIET.

N.P

',!,',:dg.,

:,c_

ongersnood heerschte in Israel.
Ook Elias, de profeet, begon gebrek te lijden
1. en begaf zich op Gods bevel naar Sarepta. Aldaar
vond hij buiten de stadspoort een armoedig vrouwtie,
dat eenig dor bout sprokkelde.
— Ik bid u — zoo sprak hij haar toe — haal mij
een weinig water in een kommetje om te drinken, want
ik verga van den dorst.
Hoe moeilijk het wezen mocht om bij de heerschende
droogte eenig water te bekomen, toch ging het vrouwtje
aanstonds heen om het te halen. Toen zij echter heenging, riep hij haar nog achterna :
— Breng mij ook, bid ik u, eene bete broods ?
— Zoo waar als God leeft, — antwoordde het vrouwtje — ik heb geen brood ; ik heb niets dan een handvol
meel in mijn vaatje en een weinigje olie in mijne kruik.
Zie, ik zoek bier een paar stukjes bout om het laatste
maal te bereiden voor mij en voor mijn kind, — en dan
moeten wij van honger sterven.
TM man Gods bleef echter aanhouden en zeide :
;c'A

I
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— Bak mij van dat meel ten minste een klein koekje
onder de asch, en behoud het overige voor u en uw kind.
De menschlievende vrouw voldeed nu aan zijn verlangen en deelde het laatste overschot van hare armoe met
den hongerige.
— En hoe nu beloonde God deze edele daad ?
— Over het meelvaatje en over de oliekruik kwam
de zegen Gods, zoodat de kruik en het vaatje, ofschoon
tot dagelijksch onderhoud vlijtig aangesproken, niet leeg
werden noch verminderden, en het vrouwtje en haar kind,
alsook Elias, dien zij onder haar dak genomen had, er
van leefden tot op den dag, dat God regen over de
aarde zond.
Het was een bijzondere genade, welke God aan het
vrouwtje van Sarepta bewees, toen Hij den profeet, uitgeput van honger en versmachtend van dorst, tot haar
zond, opdat zij •hem zou laven en spijzen. Als een veel
grooter genade moet de Christen het beschouwen, wanneer
God hulpbehoevenden, die honger en dorst hebben, tot
hem zendt ; want het is dan geen profeet, maar Christus
zelf, die in den persoon der armen tot hem komt.
Zeer schoon verhaalt dit de legende in hetgeen den
heiligen Martinus, toen nog een zeer jong soldaat, zou
zijn overkomen. Toen hij namelijk eens met eenige
krijgsmakkers de stad Amiens binnen reed, zag hij aan
de stadspoort een halfnaakten bedelaar zitten, die van
koude beefde. Martinus bezat zelf niets meer dan hij
noodig had, maar daarbij een medelijdend hart. Daar
nu zij, die overvloed hadden, niets gaven, trok hij zijn
scherp zwaard, speed zijn mantel door en gaf de helft
aan den armen man. Verscheidenen zijner makkers lachten hem uit om zijn halven mantel; maar in den volgenden nacht verscheen hem Christus, gekleed met het
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afgesneden stuk van den mantel, en omringd door engelen tot wie Hij zeide: Met dit kleed heeft Martitzus mij
0-edekt !
Zie, lieve lezer of lezeres, wanneer men waarlijk barmhartig is en leeft in het geloof aan het Woord des Heeren, dat de spijs, de drank, de kleeding, in een woord
iedere aalmoes, die men den armen geeft, beschouwd
wordt als aan den Heer zelven bewezen, dan vraagt
men niet wat moet, maar wat kan; dan cijfert men niet,
maar geeft naar de behoefte van het oogenblik; dan
volgt men den raad en regel, lien de stervende vader
Tobias aan zijn zoon gaf: Geef aalmoezen van hekeen
gij bezit en wend uw aangezicht van been artne al; dan
zal ook God zijn aangezicht van ti niet afwenden. Doe
barmhartigheid naar uw vermogen: hebt gij veel, geef
dan veel; hebt gij weinig, tracht ook van dal weinige
bereidvaardig mede le deelen.I
Vader Tobias zelf was arm, maar toch deelde hij van
het weinige wat hij bezat, aan nog armeren mede.
De ouders van den even godvruchtigen als geleerden
Alb. Stolz hadden zestien kinderen en waren niet rijk;
desniettegenstaande waren zij zeer milddadig jegens de
armen en deden vele werken van barmhartigheid.
Men behoeft maar weinig na te denken om te begrijpen, dat op dergelijke aalmoezen een bijzondere zegen
des Hemels rusten moet. Immers, wanneer men van zijn
overvloed geeft, zelfs ruimschoots geeft, zeker! dan
doet men wel, dan doet men zijn plicht, dan handelt
men verdienstelijk — maar het is toch nog geen reden
om zich daarop veel te laten voorstaan. Dan eefst krijgen
onze gaven een groote waarde en zijn ze het vruchtbaarst in Hemelsche zegeningen, wanneer men ze aan
zijn eigen lichaam onttrekt en uitspaart. Het is hiermede

als met het vasten : wanneer men op een geboden vastendag de vasten onderhoudt, dan doet men wêl; maar
wanneer men op een vrijen dag vast of de vasten strenger opneemt dan geboden is, dan doet men beter en
heeft daarvan ook hoogere verdiensten.
Toch zijn er, helaas! menschen, die zelfs al geven zij
van hun overvloed alleen, dit nog niet eens blijde maar
ongaarne doen ; zij meenen narnelijk dat al, wat zij aan
aalmoezen besteden, verloren geld is en hun vermogen
vermindert. Ter betere onderrichting van dezulken schreef
de heilige Hieronymus deze woorden : Aalmoezen geven
is Been uitgave maar een inkomen; Been verlies, maar
winst, want men ontvan,,,,t altijd meer terug dan men geeft.
Om zijne aalmoezen werd Tobias van zijne blindheid
genezen en daalde Gods zegen over zijn huisgezin néer.
Het geloof en de liefde van het arme vrouwtje van
Sarepta, die haar laatste brood met den arme deelde,
redde moeder en kind van 'den gevreesden hongerdood.
Ik heb eens -gelezen, dat er — bet is al jaren geleden —
ergens een liefdadige overste eener abdij werd opgevolgd
door een gierigen, die armen en vreemdelingen verstootte.
Het gebenrde nu op zekeren dag, dat er een eerbiedwaardige grijsaard aan het klooster aanschelde en vroeg
om te overnachten. De broeder portier echter zeide : —
Het spijt mij, dat ik u volgens mijn verlangen niet ontvangen en onthalen kan ; het klooster zelf is sedert eenigen tijd tot armoede vervallen en lijdt gebrek.
— Ik ken er de oorzaak van — gaf de vreemdeling
te kennen — uit gierigheid heeft de nieuwe overste twee
goede broeders uit het klooster gezonden, en dit is de
schuld van alles.
— Welke broeders ? — vroeg de portier.
-- De eerste -- antwoordde de vreemdeling — wordt
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Geef genoemd, en de tweede: U zal cegeven worden !
Na het vertrek van den vreemdeling kon de goede
broeder portier niet zwijgen. De les werd behartigd ; de
liefdadigheid kwam terug in het klooster en met haar
Gods zegen en weldaden.
De heilige Joannes, Patriarch van Alexandria, gaf zooveel aalmoezen, dat hij daarvan den bijnaatn van aalmoezenier ontving. Niettemin bezat hij immer z66veel
en vlood het geld hem van alle kanten z66 overvloedig
toe, dat hij meermalen zeide: „Ik wil toch eens zien, wie
het eerder moede wordt, of God, met mij tijdelijke goederen te geven, — of ik, met ze aan de armen en behoeftigen uit te deelen."
Zoo lezen wij ook van de heilige Liduina, dat haar,
ofschoon zelve arm en hulpbehoevend, niets zoozeer ter
harte ging dan de armen bij te staan. Hare beurs kon
niet z66 slecht voorzien zijn, dat zij zich gerechtigd achtte
om een anderen arme eene aalmoes te weigeren. Zij gaf
altoos en hare beurs werd nooit ledig ; de Hemel zelf
zorgde er voor, dat zij altoos van eenige muntstukken
voorzien was; zoodat men de beurs van Liduina de
beurs van Jesus placht te' noemen.
1k heb een paar jongelui gekend, die, na hun huwelijk
een kleine nering begonnen; maar niettegenstaande alle
vlijt en spaarzaamheid gingen de zaken niet voor- maar
achteruit. „Vrouw ! — zoo zeide op zekeren dag de man —
dat kan z66 Langer niet; als dat zoo voortgaat, worden
wij , nog straatarm ; daar moeten wij iets antlers op verzinnen ; wij zullen eens goed aalmoezen gaan geven ;
misschien gaat het dan beter !" Zij deden het en — sands
dien tijd ging het ook beter, en zij mogen thans, zoo
niet onder de rijken, dan toch onder de zeer welgestelde
burgers gerekend worden.
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Fen brave bakker leverde zoo nu en dan weleens een
broodje af, waar niets van in 't laadje kwam. Toen
zijne wederhelft meende, dat dit somwijlen wat te druk
liep, zeide hij: Houd u loch stil mensch.I het zijn mijn
beste klanten. Onze lieve Heer zelf betaalt voor hen.
Dat dit nu z66 geschiedt, is geheel overeenkomstig
Gods belofte in het Boek der Spreuken: Die den armen
geeft zal green gebrek lijden; die zijne belle alwijst, zal
behoeflik worden 1 ); hetgeen ons spreekwoord uitdrukt met
deze woorden : Aalmoezen (even veramt niell
— Ma.ar ik ben zelf arm; ik kan niets geven.
— Laat het inderdaad eens waar zijn, dat gij inderdaad arm zijt; wat belet u, zelfs in die armoede, nu en
dan aan een ander, die nog armer is dan gij , lets te geven ? De kleinigheid, die gij geeft, zal voor God dikwijls
zwaarder wegen, minstens Hem even aangenaam zijn als
vele guldens van den rijke!
— Maar, als men kinderen heeft, moet men dan niet
voor het bestaan zijner kinderen zorgen ?
— Ongetwijfeld 1 maar dat is geen reden om de hand
niet voor de armen te openen, en dan alleen een karige
aalmoes te geven, wanneer men er onmogelijk buiten
kan. Zorg voor de kinderen is plicht; maar aalmoezen geven naar vermogen is ook plicht. Menigeen bedriegt zich zelven op dit punt, en bedekt zijne hebzucht en gierigheid onder den schijn van spaarzaamheid
en zorg voor de kinderen. Men vergeet, dat al laat men
aan zijne kinderen nog zoovele goederen na, deze al
heel weinig beteekenen, indien Gods zegen ze niet vergezelt.
— Hoeveel kinderen hebt gij ? — vroeg een pastoor
1)

Spreuk, XXVIII, 27.
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aan een vader, die, omdat hij eenige kinderen had, veel
te karig in het geven was.
— Acht ! — antwoordde de vader.
— Neem dan — sprak de pastoor — JEZUS voor het
negende en geef Hem zijn deel : gij en uw acht kinderen zult er niets door lijden , maar er veel bij winnen ;
gij zult den zegen Gods over u en de uwen trekken.
Wat is wisselvalliger dan het fortuin? Duizend toevallen, om zoo te spreken, kunnen de schatten, die iemand
door jarenlange vlijt en zorgen heeft vergaderd, in korten tijd doen verloren gaan. Wanneer men dat zelf niet
ondervonden heeft, zal men toch wel menschen kennen,
die het ondervonden hebben. Welnu, het beste en zekerste middel om zijn fortuin duurzaam te maken en de
bescherming en den zegen des Hemels voor zich en de
zijnen waardig te worden, is — de beoefening van werken van liefdadigheid, of, met andere woorden : het aalmoezen geven.
lk ben een fongeling gewees1 en ben oudgeworden, dock
nooit zag ik den rechtvaarAce — die medelijden had met
de arme behoeftigen — neck zijne kinderen bedelen
om hun brood 1 ). Deze uitspraak is niet van mij, maar
van God zelf, en men ziet ze dan ook bevestigd in de
geschiedenis van die oude, adellijke en deftige families,
die algemeen als weldadig bekend zijn. Hun fortuin is
niet slechts bewaard gebleven, maar heeft zich vermeerderd van geslacht tot geslacht, overeenkomstig het Woord
des Heeren, dat de goederen der liefdadigen in hunne
afstammelingen zullen bewaard blijven, — zoolang bewaard blijven, als hunne kinderen het voorbeeld van liefdadigheid, door hunne vaderen gegeven, zullen navolgen,
1) Psalm, XXXVI, 25, 26.

S
De heilige Paula, een zeer rijke weduwe, zeide dan
ook in voile waarheid : De rijkste erfenis, die ik mijn
kinderen nalaat, is de zegen des Hemels, dien ik door
mine aalmoezen over hen doe nederdalen.
Daarom — om de Corinthiers tot het uitdeelen van
aalmoezen op te wekken — schreef ook de heilige Paulus,
dat God machtig is den milden gever tijdelijk te zegenen, en dat Hij dit ook doen zal, zijnde dit de gewone
weg zijner Voorzienigheid.
Daarentegen, wat men den arme onthoua'1, gaat loch
verloren, en niet zelden komen reeds hier op aarde en
in dit leven verschrikkelijke straffen over zulke menschen,
die uit overdreven bezorgdheid voor eigen lijf en hunne
kinderen den armen niets, of ten minste bijna niets mededeelen. In hen wordt niet zelden het Spaansche spreekwoord bevestigd : De zoon van een gierigaara' wordt een
verkwister en zijn kleinzoon een bedelaar !
Wanneer men dus de armen bedenkt, ruimschoots bedenkt, maakt men de armen gelukkig, maar gelukkiger
nog zich zelven ; want het is het eenige ware middel om
hier in overvloed gelukkig te leven en rijk aan verdiensten te sterven. Het is, zooals het spreekwoord zegt :
Aalmoezen geven verarmt niet!

B_
BROEDER VAN DE NATTE GEMEENTE.

, en hoort wel eens zeggen : Het is een broeder
van de natte gemeente; ook wel: '1 Is een
Aittebroer of: het is een likkebroer!
.. ..
— Wat beteekent dat nu ?
— Een broeder van de natte cemeente is een borreltjesdrinker, en dat is een kittebroer ook; want eene
kit is eene herberg van mindere soort, anders gezegd, eene
kroeg; letterlijk is dus een kittebroer iemand die gaarne
en veel in de herberg zit. Beiden zijn likkebroers, want
beiden kunnen goed likken; echter drukt het woord
likkebroer aanschouwelijker uit, hoe een drinker aan zijn
glaasje smult : Ik ?lath/ voor dezen mijn glaasje wel uit
le drinken, — zei Jan Droogkeel — maar nu laat ik er
niemendal in! Van zoo iemand zegt men ook : Hij heeft
zijn glaasje schoon uitgelikt!
Een broeder van de natte gemeente is dus iemand,
die veel borreltjes drinkt en gaarne en veel in de herberg of het koffiehuis zit.
Hij drinkt zich niet altijd, wat men noemt, stomdron-
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zoodat hij in de goot valt of niet meer alleen thuis
kan komen; — dat gebeurt maar bij sommige gelegenheden, bij voorbeeld : als het kermis of harddraverij is,
of als hij ruzie met zijne vrouw of zijn baas heeft gehad;

ken;

want, weet u, dan komt de zenuwachtigheid er ook bij to

maar hij is ook nooit wat men noemt :goed nuch.
en hij heeft zoodanig eene gewoonte van drinken,
dat hij er bijna niet meer buiten kan en als een slaaf
van den drank geworden is. In hem vervult zich het
spreekwoord :

pas! —
ter,

Geen dorst word! door den drank gebluschl:
Hoe meerder drank, hoe meerder lust.

— Hoeveel borrels zoo'n likkebroer wel drinkt ?
— Naar zijn eigen zeggen drinkt hij altijd maar een
paar slokkies. Vroeger dacht ik in mijne onnoozelheid,
dat zoo'n mensch dan maar twee borrels dronk ; immers
ieder gewoon mensch zal onder een paar altijd twee
verstaan, bij voorbeeld : een paar schoenen, een paar
pantoffels, een jonggehuwd paar; maar langzamerhand
heb ik geleerd, dat bij de drinkers een paar beteekent:
drie, vier, ja zelfs ! acht, negen en lien! Bij enkelen laat
zich dat ook wel aanzien : Men kan den drank wel nil
hun bakhuis tappen.

Dat zulk een broeder van de natte gemeente een
slecht huisvader is, valt licht to begrijpen. Zijn huis is
voor hem geen huis meer, waar hij het huiselijk leven
en de huiselijke zorgen met de zijnen deelt; maar slechts
nog eerie soort van logement, waar hij uitslaapt en eet,
dikwerf nog opeet, wat zijne vrouw met hardwerken verdient en met zorgen uitspaart. Zijn wezenlijk tehuis is
de kroeg, of de herberg of het koffiehuis : daar onder
zijne broeders en bij de borrelflesch vindt hij zijn hemel, zijne zaligheid, zijn god en zijn alles :
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't Heel dddr maar, &ions, sla binnen!
Rif is bier de besle man,
Die het meeste zuipen kan 1).
Drinken kost geld en het is bijna ongelooflijk hoeveel
geld er aan den drank verkwist wordt. Veel kleintjes ma
ken een groote, en dit spreekwoord is bier bijzonder van
toepassing.
Wanneer men aanneemt, dat een likkebroer door elkander gerekend maar vier borrels daags drinkt, dan verkwist
hij in den tijd van een jaar bij de honderd-envijftig gulden aan den drank, dus in tien jaar vijftien-honderd
gulden; en wanneer hij veertig jaar zoo voortgaat, dan
gaat hij in de kist met ongeveer zestig vaten jenever, die
hem gekost hebben bij de zes duizend gulden!
Als een staaltje dan, ook van de waarde, die sommige
slijterijen in Amsterdam vertegenwoordigen, kan ik uit
een vertrouwbare bron mededeelen, dat eenige jaren geleden voor het onbeduidend kroegje in de Paleisstraat to
Amsterdam, dat o. a. de clienteele heeft van de koetsiers
van de tram, niet minder gevraagd werd dan vijf-en-veertig-duizend gulden !
Ontelbaar zijn de voorbeelden van jongelingen, die
gelijk de verloren zoon van het Evangelie, in korte jaren het verkregen vaderlijk erfdeel aan drinkpartijen hebben verspeeld; en ontelbare huisgezinnen zijn ten gevolge
van die verkwistingen tot algeheelen ondergang gebracht,
en tot armoé en ellende vervallen. Zoo vervult zich het
Woord van de heilige Schriftuur: Een werkman, die zich
aan den drank verslaaft, word/ nooit rijk; en die het
kleine niet acht, gaat van lievcrlede ten gronde!
1) De Eapelle der Dooden door Pater Abraham van Sta Clara.
Derde druk, Amsterdam, Jan Roman 1764, blz. 67.
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Toen Diogenes eens een man, die door het drinken
arm geworden was, slechts eenige vruchten voor zijn
avondmaal zag nuttigen, zeide hij hem : „Indien gij altijd
zoo ontbeten halt, zoudt gij nu zulk een sober avondeten niet hebben !"
Waren er minder borreltjesdrinkers er zou ook heel
wat minder armoede en ellende geleden worden. De Voorzienigheid toch heeft iederen werkman, die in zijne jeugd
heeft leeren oppassen en die werken wil, een voldoend
loon toegewezen om hem en zijn gezin het dagelijksch
brood te verschaffen ; maar wanneer hij een groot gedeelte
van zijn werkloon aan den drank besteedt, is het dan
wel wonder, dat de vrouw van het karige overschot niet
kan rondkomen, dat er schuld op schuld gemaakt, alles
van waarde naar de lommerd wordt gebracht en ten
slotte arm'oe en ellende in dat huisgezin zijne intrede
doet ? — Wanneer hij, omdat hij een drinker is, geen
werk kan krijgen of van zijn werk gestuurd wordt, wie is
dan de schuld dat hij broodeloos is, en zijne vrouw en zijne
kinderen haveloos rondloopen om een cent, die men nog
aarzelt hun te geven, uit vrees dat de aalmoes slechts
diegen 'poet om een dronkelap van een vader aan een
borrei te helpen?
Men zoude meenen, dat een drinker, wanneer hij den
afgrond van ellende en schande ziet, waarin hij zich en
de zijnen stort, het drinken wel laten zou! — Toch niet !
Die hartstocht kent geen teugel, stapt over alle bedenkingen been en luistert naar niets. Al heeft de likkebroer
geen fatsoenlijk pak kleeren aan zijn lijf; al komen de
haren door Zijn hoed; al rammelt hij van honger en van
schuld; al heeft hij een ouden vader en een zieke moeder, die gebrek lijden; al vergaan vrouw en kinderen van
verdriet en honger; al staat hij voor de geopende hel; —
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hij moet drinken, want zonder drinken kan hij niet meer
leven !
Ziedaar, lieve lezer of lezeres, een stukje leven van
een broeder van de natte genzeente, dat is van iemand,
die zelden volslagen dronken, maar ook nooit goed nuchter is; — van iemand, die nooit genoeg, maar altijd te
veel heeft: hij doet zijn huisgezin te kort in huiselijk
leven, in huiselijke zorgen, in geld, in liefde en in eer !
Gij zult nu wel begrijpen dat het been eeretitel is, wanneer men van iemand zegt : Hij is een broeder van de
natte gemeente; of: 't Is een kitteboer, of: Ret is een
likkebroer!

CCOURANTEN EN ALMANAKKEN ZIJN
LEUGENZAKKEN.

a'

e leugen is zulk een bruidschat der menschelijke
j.:11
c kL -4 natuur, dat de Schriftuur zegt: Alle mensch is

en dat dit zoo is, kan men overal
genoeg hooren en merken. Hoc zou een jood nog
ei
goede zaken maken, liet zich de boer niet door
hem bedriegen ? Hoe zou een schuldenmaker nog geld
krijgen zonder leugens ? Hoe zou een liberale schreeuwer
nog tot afgevaardigde gekozen worden, maakte hij en
zijn aanhang den kiezers niet wat wijs?
Eerst dan wanneer de mensch waarlijk wedergeboren
en van Christus geest doordrongen is, legt hij met andere
zonden ook de leugentaal af, want op de leugentaal —
zoo gelooft hij — rust des duivels zegen en de vloek
van God. Daarom zal een oprecht Christen nooit opzettelijk, dat is: wetens en willens liegen; en gebeurt het,
dat hij zich zelven lets heeft laten voorliegen en dus jets verspreid heeft, dat onjuist is, dan zal hij dit zoo spoedig
mogelijk herroepen, anders verdient hij den naam van
J YA-: leggenachizo'cr ;

Christen niet.

'5
Hoe beter Christen derhalve iemand is, des te minder
zal hij liegen; maar hoe slechter Christen, des te meer ,

niet in dien zin alsof een slecht Christen altijd liegt, maar
in dien zin, dat hij liegt juist zoo veel en zoo weinig als
dit in zijne kraam te pas komt, dat is : aan hem, zijne
zaken of zijne partij voordeelig schijnt.
Nu is het van algemeene bekendheid, dat het overgroote aantal nieuwsbladen geschreven wordt — door spekjoden, die geen godsdienst bezitten of van het jodendom
alleen dit hebben overgehouden, dat zij den Christelijken
godsdienst hartstochtelijk haten ; — of door gewezen domine's, die het Christendom over boord hebben geworpen, evenals de dagbladjood het Mozalsch geloof; — of
door andere afvallige Christenen, die onder den naam
van vrijgeesten, alle bovennatuurlijk gezag verwerpen en
zich net gedragen alsof er geen geloof, geen Kerk enz.
bestonden.
Wanneer men dit nu in het oog houdt en tevens bedenkt, dat de dagbladen gelijk zijn aan hunne schrijvers
of redacteurs en dat ieder slecht mensch de duivelsche
eigenaardigheid bezit ieder ander even slecht te maken
als hij zelf is, — zal het wel niemand verwonderen, dat
er in de couranten, door die heeren geschreven, onbeschaamd en gewetenloos gelogen en gelasterd wordt tegen
alles wat Openbaring en Christendom heet, maar bijzonder tegen de Katholieke Ke y k.
„Helen zijn het godtergende lasteringen tegen priesters en religieuzen, geheel verzonnen feiten, die tegen
hunne eer en hun goeden naam zijn uitgedacht; morgen
is het een honderdmaal weerlegde historische leugen, die
echter telkens met de schandelijkste onbeschaamheid en de
grootste verbittering wordt opgerakeld; den derden dag
is het een boosaardige uitlegging of een valsche verkla-

i6
ring van de Katholieke leerstellingen en oefeningen ; dan
weder is het een belachelijk maken van de heilige geheimen van den godsdienst ; kortom het is dikwijls een zonderling samenraapsel van allerlei goddeloosheden, die door
elkander voor de oogen des lezers geworpen worden 1)."

Nu is het voor een Katholieke courant of een Katholieken
schrijver Been doen. telkens en telkens die opgerakelde
leugens te weerleggen ; want behalve dat een dwaas in
enkele woorden meer dingen ontkent en meer ongerijmdheden staande houdt dan een groot geleerde in een dik
boekdeel zou kunnen weerleggen, nemen de dagbladen, die de lastering verbreid hebben, die wederlegging
toch niet op, maar verzwijgen ze; of als zij ze opnemen,
doen zij het z66 laat en met zulke bijvoegingen, dat de
herroeping niets beteekent.
Wel mogen dus dergelijke couranten en almanakken
leugenzakken genoemd worden; want een leugenzak is
een aartsleugenaar, en dit zijn de schrijvers van dusdanige nieuwsbladen ook: het zijn leugenaaars in den hoogsten graad.
En niet slechts zijn het leugenzakken, maar ook al te
vaak zeer groote zedenbedervers; want, daar zij zeer goed
weten, dat niets zoo zeer het geloof in den reinen God
verzwakt dan de zonde van onreinheid, vindt men in de
feuilletons dier nieuwsbladen niet zelden tooneelen van
ontucht zoodanig beschreven en geschilderd, dat deze
noodwendiger wijze alle gevoel van zedelijkheid, kuischheid en christelijke kieschheid in de ziel van den lezer
moeten verzwakken.
Ook vindt men onder de rubriek
1) Mandement van de Hoorel. bisschoppen van Zwitserland over
den invloed der pers ii den tegenwoordigen tijd; gegeven in December 1872.
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advertentien, niet zelden de vuilste en liederlijkste zaken
gedrukt en te koop aangeboden.
Dat nu de oversten der Katholieke Kerk het lezen van
dergelijke nieuwsbladen ten strengste verbieden, is niets
anders dan eene herhaling of inscherping van een verbod, dat ons reeds door de wet der natuur of van het
gezond verstand gegeven wordt ; immers gebiedt niet het
gezond verstand om uw huffs en uwe bears te sluiten
voor couranten, die onbeschaamd aan de voeten der
waarheid wroeten en alles, wat den Christen heilig is, door
het slijk sleuren ?
Voor een goddelooze of een verleider sluit ieder fatsoenlijk vader zijne deur ; — maar zou zulk een vader
dan niet dwaas handelen, wanneer hij zijne deur liet
openstaan voor zulk een stillen bedrieger, die in de gedaante eener krant zijne kinderen en huisgenooten wil
komen bederven en verleiden ?
Een rechtgeaard kind houdt zielsveel van zijn oude
en goede moeder, en wanneer een vreemdeling het w.agen durfde zijne moeder in zijne woning te komen beleedigen en te bespotten, zou hij lien vent zonder omslag
de deur uitsmijten ; — maar waarom dan niet evenzoo
gehandeld met eene courant, die iedere week, om niet te
zeggen iederen dag, zijn heilige en eerbiedwaardige moeder, de heilige Kerk, beleedigt, beschimpt en belastert ?
Zou het geen onvergefelijke dwaasheid zijn de schimptaal
van zulk een vent rustig aan te hooren en hem op den
koop toe voor zijne onbeschaamdheid nog met contant
geld te betalen ?
Een geloovig Christen is terecht bevreesd om ergernis
te geven, gedachtig het verschrikkelijke doemvonnis des
Heeren ; — wie echter een der Kerk vijandig of zedeloos
blad door zijn geld, d. i. door een abonnement, steunt,
2
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of een zoodanig blad in zijn huis ontvangt en het onder
de oogen van kinderen, huisgenooten en bedienden laat
circuleeren, neemt indirect deel aan al de slechte laden
van dat blad.
Er zijn maar weinig Christenen, die een voldoende
godsdienstkennis bezitten en eigen gedachten hebben ;
maar al zou onze godsdienstkennis groot genoeg zijn om
alle bedriegerijen dier leugenachtige bladen in to zien,
zou men daaraan toch niet zonder nadeel vo,or zijn geloof ontsnappen; — immers gelijk het ifrer heel wordt
in het vuur en koud in het ijs, zoo verpersoonlijken zich
de geest en het hart van den mensch met het middel,
dat invloed op hem uitoefent; hij die dag aan dag de
leugens en de lasteringen leest, die tegen den godsdienst
en de Kerk worden uitgebraakt, verliest noodzakelijk de
kracht en de levendigheid van zijn geloof, en stelt zijn
geloof en zijne ziel aan gevaarlijke kansen bloot.
Wie echter het gevaar bemint, konit er in orn, zoo
spreekt de Wijze man, en een treurige ervaring bevestigt
ook bier de waarheid van dat oordeel; want de lezers
van slechte bladen gaan gewoonlijk hard achteruit in het
geloof, als zij daarvan niet reeds vroeger afstand gedaan
hebben, en de gewone zegen in een huis, waar een slechte
courant gelezen wordt, is : dat de volwassen zoons en
dochters lichtzinnig en losbandig worden, hun varier
kommer en verdriet en hunne moeder vroegtijdig grijze
haren bezorgen.
Moet men uithoofde van zijn beroep er eene courant
op na houden, waarin lasterlijke artikelen tegen den
godsdienst voorkomen, dan mag men de noodzakelijkste
nieuwstijdingen daarin lezen; het slechte blad echter mag
men niet op tafel laten liggen, zoodat kinderen en dienstboden het kunnen lezen, maar moet men zoo spoedig
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mogelijk onschadelijk maken, zooals men dat in een
fatsoenlijke kamer doet met ongedierte en ander leelijk
vuilnis.
Daarentegen voegt het ieder braaf Katholiek, dat hij
zooveel mogelijk de goede pers, dat wil zeggen : die dagen weekbladen ondersteune, die zijn geloof, zijne Kerk
en zijn dierbaarste belangen tegen leugen en laster verdedigen ; — immers zij zijn geroepen evenveel goeds to
doen als de slechte pers kwaad.
Daarom, lieve lezer of lezeres, plaats uwe advertentien
en berichten in geen andere dan goed gezinde couranten ; en zoo uwe middelen u dit veroorloven, neem dan
zelfs meer dan een abonnement op zulk een blad en
verspreid het onder het yolk, dat niet betalen kan. —
Denk hiervoor eens na 1 Gij kunt daarmede zoo enorm
veel goed doen; want uwe aalmoes ondersteunt een goed
blad; dat blad bewerkt bij uwe naasten veel goed, en
zoo zal de zegen des Hemels over u en uw huisgezin
niet uitblijven.

D_
DROOMEN IS BEDROG.

ommige geleerden zijn van meening, dat er geen
slaap is zonder droom, en dat al heeft men bij
zijn ontwaken geen herinnering van zijn droom,
dit nog geen bewijs is, dat men niet gedroomd
heeft; want men heeft slapers zien droomen en
hooren droomen, die bij hun ontwaken daar niets meer
van wisten en bij kris en kras volhielden, dat zij niet
gedroomd hadden.
Hoe dit nu zijn moge, het is in ieder geval iets zonderlings dat droomen ! Somtijds zijn de voorstellingen
zOO verward, zOO grillig en zonder samenhang, dat er
geen touw aan vast te maken is en niets bij ons achterlaten dan misschien de herinnering dat wij gedroomd
hebben; somtijds echter zOO samenhangend en levendig,
dat ze ons na het ontwaken nog lang bijblijven en zOO
duidelijk voor den geest staan, dat wij ons afvragen of
wij met de werkelijkheid of de verbeelding hebben te
doer gehad.
Er waren en er zijn nog immer menschen, die aan
iederen droom een openbarende, waarschuwende of voorspellende kracht toeschrijven; hoe dwaas en bijgeloovig
\Cg

2I

die menschen handelen, leert het spreekwoord : Droomen
is bedrog, welk spreekwoord door Havius en Cats aldus
wordt weergegeven :
Past op Been Broom, het is bea'rog:
Soo is geweest, soo isser nog.

Immers, wat zijn droomen ? — Droomen zijn in den
regel niets anders dan kinderen of gewrochten onzer
verbeelding, die vooral gedurende den slaap zoo gemakkelijk kan worden opgewekt.
De ondervinding leert, dat een ieder meestal droomt
van dezelfde zaken, waaraan hij des daags of kort te
voren ernstig heeft gedacht, of van datgene, wat hij vreest
of hartstochtelijk wenscht ; dit is z66 waar, dat men aan
iemand, die veel over een en dezelfde zaak denkt of
spreekt, of op bijzondere wijze door eene geschiedenis
geroerd wordt — zegt: Gij zult er nog van droomen ./
Schippers droomen van weer en wind; landlieden van
den oogst; jagers van de jacht ; kooplui van winst en
zaken ; advocaten van processen ; dichters van verzen ;
gevangenen van de vrijheid ; zieken van gezondheid ; en
als er een feestje of een pretje aanstaande is, hoe dikwijls
wordt er dan te voren, al niet van gedroomd!
Sommigen droomen meestal een aangenamen Broom :
zij droomen van pleizier, van geld, van geluk, van een
Lang leven enz. ; anderen daarentegen hebben meestal
een onaangenamen droom : zij droomen van brand, het
vallen van eene hoogte, van dooden, van moorden enz.
Zulke akelige droomen nu ontstaan zeer gemakkelijk
door de herinnering aan moord- of andere bangmakende
geschiedenissen, die men des avonds kort v66r het slapengaan gehoord of gelezen heeft. Het is daarom zeer
of te keuren en zeer gevaarlijk tevens den kinderen tus-
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schen licht en donker spookgeschiedenissen of andere
bangmakende sprookjes te verhalen ; ik weet wel, dat
kinderen daarop in den regel zeer verzot zijn, maar dat
neemt niet weg, dat ze angstig werken op de verbeelding
der kinderen, hun benauwde droomen bezorgen en een
gezonden en rustigen slaap onmogelijk maken.
Ook indrukken, die men gedurende den slaap ontvangt,
kunnen zeer gemakkelijk dergelijke akelige droomen opwek ken .
Professor Kruger, bij voorbeeld, had zijn nachtdoek te
vast om den hals gebonden en droomde, dat hij werd
opgehangen.
Alfred Maury kreeg de roede van zijn bedgordijn op
zijn hals en droomde, dat hij geguillotineerd werd.
Descartes werd door eene vloo gebeten en droomde,
dat hij een degensteek ontving.
Onder de angstige droomen bekleedt de zoogenaamde
Nachtmerrie of, zooals anderen het noemen : De maere
rijden, een voorname plaats.
Den Catholyken Pedagoge ofte christelyken onderwijser
in den Catechistmus, by-een-vergaedert en voOrgesteld
door den Eerw. Pater Petrus van den Bossche, den thiensten druk, 't Antwerpen 177o, by Petrus Josephus Rymers, op de groote merkt in den Pauw, vraagt op bladzijde 265:
— Wat zegt gy dan van dusdanigen droom, dat de
menschen meynen dat er een zwaar gewigt ofte spook
op hun lyf ligt?
Dat wordt genoemt — antwoordt hij — de maere
ryden en spruyt uyt een zwaer quaed humeur, klimmende
in de hersenen, en den toegang van de levende geesten
stuytende, en dat is een teeken van droefgeestigheid,
zwaer bloed, en groote rouwigheden des lighaems.
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Nachtmerrie noemt men alzoo het gevoel van een zware
drukking op de borst gedurende den slaap, welke de
ademhaling belet en groote benauwdheid veroorzaakt en
waarbij de verbeeldingskracht zich een of ander wangedrocht als oorzaak van deze drukking schept. Zeer dikwijrs voelt de lijder, dat hij droomt en tracht hij den
vijand te bestrijden en te ontvluchten , maar hij is niet
in staat zich te bewegen of eenig geluid voort te brengen ; eindelijk gelukt het hem een angstkreet te slapen,
waarbij hij gewoonlijk ontwaakt en de pijnlijke toestand
eindigt.
Behalve door de herinnering aan de bovenverrnelde
akelige moord- en spookgeschiedenissen, ontstaat zulk
eene benauwdheid in de ademhaling — en derhalve ook
de nachtmerrie — zeer gemakkelijk, wanneer men des
avonds kort vO6r het slapen te veel eet of drinkt, of
spijzen gebruikt, die de maag niet verduwen kan ; of
wanneer men slaapt in een vertrek of ledikant of bed-

stede, waarin te weinig zuivere lucht is of de lucht bedorven wordt door sommige geurtjes, zooals, bij voorbeeld,
van sterk riekende bloemen of andere kruiden. Ook kan
een te zware bedekking of een ongewone ligging, bij
voorbeeld : te hoog of te laag met het hoofd, of met de
handen of armen onder het hoofd, zeer gemakkelijk de
oorzaak van de nachtmerrie worden.
Met vermijding van bovengenoemde verschillende oorzaken, verdwijnt ook de nachtmerrie; en alles wat de
verbeelding ons tijdens die benauwde droomen voorstelt,
als zouden er, bij voorbeeld, menschen, honden, beeren,
monsters, moordenaars of een ander wangedrocht op ons
liggen, is niets dan begoocheling; ook daarvan geldt het
spreekwoord : Droomen is bedrog.
Sartorius heeft bij dit spreekwoord een voorwaardelijke
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tegenstelling. Bij hem leest men : Droonz is bedrogh,
nochtans seytse solidi/Vs wat.

Zoo lees ik ook in den reeds genoemden Catholyken
Pedagoge t. a. p. : „Bemerkt nochtans, dat men uyt
onse droomen somtyds wel mag oordeelen van onse lighaemelyke genegentheden, want die spruyten rechtelyk
uyt de gesteltenisse des lighaems. Bij voorbeeld, imand
droomt geduerig van brand, het is een teeken van geelzucht ; imand droomt van rook, duysternissen en andere
droeve dingen, het is teeken van zwaermoedigheid ; imand
droomt van bagel, sneeuw, worst, het is een teeken dat
hij flegmatiek is; imand droomt altyd te vliegen, het is
een teeken van eene lichte en getemperde complexie :
dese en diergelyke droomen gaede te slaen, en is niet
superstitieus."
17 Droomen — zegt Dr. Ruppricht — die onze gewone
bezigheden tot onderwerp hebben, zijn goed, want zij
geven gezondheid te kennen ; ongewone droomen wijzen
altijd op een nakende ongesteldheid." 1)
Men zij echter niet zoo dwaas om, wanneer men een
enkelen keer een dusdanigen ongewonen droom heeft,
daaruit aanstonds tot eene of andere ziekte te besluiten ;
sleclits dan wanneer zulke droomen gedurig voorkomen,
kunnen ze misschien den geneesheer eenige inlichting geven bij het opsporen der verborgen oorzaak en den aard
der ziekte; de leek doet beter er in het geheel niet op te
letten, tenzij hij de oorzaak van sommige droomen weet
weg te nemen.
— Maar kan dan een droom niet van God komen ?
— God kan zich ongetwijfeld van een droom bedienen
1) Dokter Ruppricht als Geneeskeer en Huisvriend. Gouda, J. B.
van Goor zonen, bladz. 233.
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om den mensch zijn wil te openbaren, en hem blijde of
droevige voorvallen te voorzeggen ; en Hij heeft dit ook
werkelijk meermalen gedaan, gelijk men dit leest in de
heilige Schrift in de geschiedenis van Josef van Egypte,
van Josef den voedstervader des Heeren, van koning
Nabuchodonozor en Balthazar ; — niemand echter beelde
zich te spoedig in, dat hem dit voorrecht geschonken
wordt, ,,want in het zeldzame geval dat droomgezichten
van God komen, zijn ze ook van dien aard, dat ze met
voile zekerheid kunnen onderscheiden worden van natuurlijke droomen, zoodat ze niet den minsten twijfel
aan derzelver wezenlijkheid achterlaten ; ja1 ze schenken
zulke overtuiging, dat zelfs de mogelijkheid van twijfelen
niet meer bestaat." 1)
Daarom handelen zij, die terstond geloof hechten aan
hunne droomen, zeer dwaas en bijgeloovig en worden
niet zelden bitter teleurgesteld en leelijk bedrogen.
De heilige Gregorius verhaalt van iemand, die altijd
acht gaf op zijn droomen en die, toen hij eens droomde
dat hij zeer oud zoude worden, daaraan geloof hechtte
en angstvallig aan het sparen en zorgen ging voor zijn
ouden dag; — maar hij is leelijk bedrogen geweest, want
hij is subiet gestorven en heeft weinig goede werken
gedaan.
Eene vrouw droomde, dat zij op nummer 77 een groote
prijs in de loterij zou winnen; zij geloofde daaraan en
speelde zoolang, dat zij geheel haar klein vermogen verspeeld had en van gebrek stierf.
worden alle droomen vervuld, dan zou de wereld vol
vorsten en vorstinnen en andere gelukkige menschen zijn ;

1)

De H. Joseph, door Bouvy, blz. 96.
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-maar daarentegen zouden er ook al duizenden vermoord,
verbrand of doodgevallen zijn, die nu nog leven in voile
bloei en gezondheid, en, als God het wil, nog wel Iancrer zullen leven.
b
— Maar het komt toch wel eens uit, wat men droomt !
— Zeker, het kan wel eens gebeuren, dat er nu of
dan, als toevalligerwijze, lets van de duizenden droomen,
die er dagelijks gedroomd worden, gebeurt, maar om die
reden geloof te hechten aan droomen is even dwaas als
bijgeloovig.
„Het getal uitgekomen droomen is z66 klein, veLgeleken met het onuitsprekelijk getal van nul en van onwaarde verklaarde droomen, dat men in de verzoeking
geraakt, om de uitkomsten der eerste alleen aan toevallige
.omstandigheden toe te schrijven. En een toevallig uitgekomen Broom in de honderd jaren is genoeg om den
evenaar van den twijfel aan het schommelen te houden
tusschen bijgeloof en waarheid. Het gaat er mee, als met
de weervoorspellingen in de „oprechte" Almanakken
toevallig is maar een enkele voorzegging uitgekomen, b.
v. dat het nog al buiig was op den dag, toen de zon
in den Steenbok trad — welnu deze eene is genoeg om
al de geschoten bokken te vergeten, de lasterspreuk, „almanak leugenzak'' te beschamen en het crediet voor een
voigend jaar te verzekeren. 1)
De Heilige Schrift spot dan ook met droomen en
verbiedt ten strengste op droomen acht te slaan en
daarover droomuitleggers te raadplegen : „De onverstandige verheft zich op droomen; gelijk aan hem, die eene
schaduw grijpen of den wind vatten wil, is degene, die
.acht slaat op ijdele droomen. Hecht geen waarde daar1)

Zie De Drooni, Lezing door B. van Meurs, biz. 82.

27

aan, tenzij het droomgezicht kome van den Allerhoogste;
want velen zijn door droomen misleid en bedrogen, wan-

neer zij daarop vertrouwden." — Eccli. XXXIV, 1-7.
Het is dus zooals het spreekwoord zegt :
Pas op Keen droom, het is bedrog!
Zoo is '1 geweest, zoo is het nog.

M..

EEN-EI IS GEEN EI ; TWEE-EI IS EEN-EI; DRIEEI IS 'T RECHTE PAASCH-EI.

-i n zeer vele huisgezinnen heerscht nog de aartsvaderlijke gewoonte, met Paschen de kinderen
en huisgenooten op eieren te trakteeren en ze aan
verwanten, vrienden en kennissen ten geschenke te
geven.
Ook bestond en bestaat nog hier en daar het gebruik,
dat de herbergiers op Paschen de bezoekers op een koppel eieren onthalen. Zoo, bij voorbeeld, houden te Bruggenum, in Limburg, de herbergiers, van na de Vespers
tot aan het ontsteken van het licht, eene tafel gedekt,
waarop een bereide varkenskop met brood en eieren
voor ieder bezoeker ten beste staan. Na het ontsteken
van het licht, wordt de tafel afgedekt en ontvangen de
laterkomende gasten ieder een koppel gekleurde eieren.1)
Men ziet dan ook omtrent Paschen bij den speculeerenden melkboer allerschoonste eieren voor de glazen te

1)

Zie H. Welters, Feesten, zeden enz. in Limburg blz. 39.
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koop aangeboden, eieren van allerlei grootte, kleur en
soort: witte en roode, paarse, gele en groene eieren.
De lieve lezer of lezeres weet wel, dat de meeste dezer eieren uit aardigheid en om den kooplust op te
wekken, aldus kunstrnatig zijn gekleurd. Nu, ik moet
bekennen, ze zien er dan ook zeer aanlokkelijk uit, die
frisch gekleurde eieren, en bij het eten moet het zeer
zeker de feestvreugde, vow-al bij de kinderen, verhoogen.
Hoe het nu komt, dat weet ik niet — misschien heeft
de een of andere goedige melkboer zeif het verklapt —
maar het kleuren der eieren is geen geheim meer, en
menige huismoeder verstaat dat kunstje evengoed als de
beste melkboer.
'Nil zij de schalen der eieren een schoone roode kleur
geven, dan doet zij een scheutje honigmée, en wil zij ze
paars kleuren, een weinig Braziliehout in het water bij
de eieren als ze gekookt worden. Om ze geel te maken
kookt zij er wat uien bij, en verlangt zij dat de schalen
der eieren een schoone groene kleur aannemen, dan doet
zij wat wijnruit in het water.
Een zekere Solirerne, gelijk verhaald wordt, zou te Parijs, onder de regeering van Lodewijk XIV, het, eerst
roodgekleurde eieren verkocht hebben, en zoohoog zou
men met zijne uitvinding hebben weggeloopen, dat de
man in weinige jaren binnen was.
Toch heb ik over den oorsprong der roodgeverfde
eieren nog een andere legende gelezen bij J. Schmid,
Histor. Cat. I. blz. 183. „De geschiedschrijver Aelius
Lampridius verhaalt namelijk, dat, toen Marcus Aurelius
Severus in den jare 205 na Christus geboren werd, eene
hen zijner moeder een rood ei legde. Vol van verwondering zou deze heidensche vrouw aan eene waarzegster
de beteekenis van dat ongewoon voorval gevraagd, en
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zou deze haar geantwoord hebben, dat haar pasgeboren
zoon tot keizer der Romeinen zou gekozen worden. Om
haar zoon aan geen vervolgingen bloot te stellen, hield
de moeder zulks geheim totdat haar zoon werkelijk in
het jaar 224 tot die waardigheid verheven werd. Omdat
deze tevens ook een goede regeerder was, ging het bij
de heidenen tot een gebruik over, elkander tot gelukwensching een roodgeverfd ei te schenken. De Christenen
deden dit in een geestelijken zin, tot teeken van wederzijdsche gelukwensching over de verrijzenis des Heeren."
Maar niet alleen bij den melkboer, ook bij de suikerbakkers ziet men omtrent Paschen allerlei eieren in elke
grootte, kleur en vorm uitgestald, van suiker, chocolade,
gesneden hout enz. Koningen, zooals Lodewijk XIV en
XV, deelden gekleurde en vergulde eieren, soms zelfs
eieren van fijn goud en versierd met edelgesteenten, aan
hunne hovelingen uit. Ook nu nog wordt menig eitje
van suiker en chocolade gekocht en aan vriendjes en
vriendinnetjes ten geschenke gegeven ; soms geeft men
een geheel nest met eieren cadeau met de hen er bij,
die de eieren legt.
In Limburg — zoo verhaalt Welters — zegt het yolk,
dat de klokken, wanneer ze op Witten Donderdag zwijgen, op reis zijn naar Rome, en bij hunne terugkomst
op Goeden Zaterdag, als wanneer ze weer beginnen te
luiden , de Paascheieren mede brengen. De kinderen
worden in de open lucht gezonden om den voorschoot
op te houden, ten einde de eieren, die door de lucht
uit Rome komen terugvliegen en onderweg weleens vallen, op te vangen. Intusschen zijn de eieren verborgen,
hetzij achter een struik of tusschen het groen in den tuin,
of wel achter bezem, boender enz., en worden gevonden.
Dezelfde gewoonte heerscht o. a. ook nog in Westfalen,
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en wordt ook bier in Nederland door vele Duitsche families nog gevolgd.
In vroegere jaren speelden ook de kindereu in de provincie Groningen omtrent Paschen algemeen met eierenn
en noten. Fen gedeelte van den voormaligen vestingwal
der stad Groningen, waar de jeugdige stedelingen met
hunne eieren en noten plachten bijeen te komen, droeg
daarnaar den naam van eierwal. Tegenwoordig zijn deze
spelen nog maar op enkele plaatsen, met name in 01-•
dambt in, zwang 1).
Te Medemblik, en wellicht ook elders in Noord-Holland, begint de paaschvreugde onder de kinderen nog
vroeger, namelijk : op Zondag v6Or Paschen, Palmzondag
genaamd. Op dien dag worden van oudsher in onze kerken de palmen gewijd, en daarna, waar de tijd en de
gelegenheid dit toelaat, eene processie gehouden, Ons
Heer op ten ezele, ter gedachtenis aan den plechtigen
intocht van Christus te Jeruzalem, gelijk dat in het Evangelie van dien Zondag wordt vermeld.
Nauwelijks is de plechtigheid ten einde, of men ziet
de kinderen op straat rondwandelen met wat zij noemen : een Palinpaschen, dat is: een .soort van processiekruis, bestaande uit een langen, rechtop gaanden stok
met een korter dwarshout. Over den kop van den rechtop
gaanden stok en over de uiteinden van den dwarsarm is
een halve of heele hoepel gespannen, zoodat het bovenste gedeelte van het kruis of een halven cirkelboog of
een eivormig rond vertoont.
Kruis en hoepel zijn versierd met palmtakken en vlaggetjes of vaantjes van gekleurd papier. Boven op de
9 Zie Zeden, Gewoonten en Gebruiken in de provincie Groningen, door I. Onnekes. Kuilenburg, Blom en Olivierse 1886, blz. 25.
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punt van den rechtopgaanden stok zit een sinaasappel,
en daarop een groote zwaan van koek, met een palmtak
in den bek. Aan de hoepel en de dwarsarmen van het
kruis zijn draadjes vastgemaakt, waaraan allerlei snuisterijen hangen, zooals o. a. : kleine netjes met eitjes, eitjes
van suiker en chocolade, uitgeblazen eieren, beschuitjes,
vijgen, brood- en pikmoppen, kriekjes, Deventerkoek aan
plakjes gesneden, enz.
De gelukkige bezitter of bezitster van zulk een Palmpaschen is gewoonlijk door vele vriendjes of vriendinnetjes omringd, die het oogenblik afwachten, waarop het
lekkers van het kruis valt of gedeeld wordt. Intusschen
wordt de Palmpaschen bier en daar aan de buren en
kennissen ter bezichtiging vertoond, en zingen de wandelende kinderen volgend liedje :
Palm, Palmtaschen I
Bei, koerei! Hei, koerei!
Nog een Zondag, dan hebben wij een ei.
Een-ei is Keen ei;
Twee-ei is e'en ei;
.brie-ei is 'I rechte Paasch-ei.

Het spreekwoord, dat ik voor opschrift koos, is dus
ontleend aan het laatste gedeelte van dit kinderlied.
Dat het een zeer oud spreekwoord is, blijkt o. a. ook
hieruit, dat het reeds door Carolus Tuinman in zijn
Nederlandsche spreekwoorden, die te Middelburg in den
jare 1726 zijn gedrukt, wordt medegedeeld ; maar in
plaats dat hij er eene verklaring van geeft, maakt hij er
zich met een kwinkslag af, zeggende: „Men kan dat
door den Regel van Drieen eens nacijferen !"
Toch is hieraan, dunkt mij, nog wel een redelijke be,teekenis te geven.
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In de huisgezinnen en in de herbergen wordt namelijk
met de Paascheieren gekipt of getipt om eieren van elkander te winnen, en daarbij gezongen : Een ei is ,een
ei, het tweede ei is e'en ei — in Venlo en elders ook wel
een half ei — en het derde ei is het ware Paasch-ei.
Een ei nu, dat met den eersten kink in stukken gaat,
is geen — recht Paasch — ei ; die twee eieren volhoudt,
is maar een half — of een ei —; maar een ei, dat met
driemaal kinken, en wel, zooals de jongens doen, eerst
punt op punt, en dan plat op plat nog heel bliift, dat is
een recht sterk — jongens — Paasch-ei 1). Die het sterkste heeft, wint het andere ; houdt elk der kippers een
kant onbeschadigd, dan blijft het pleit onbeslist.
Het was — zegt Welters '— voorheen te Nunhem aan
de St. Servaaskapel om Paschen zeer druk met eiers
kippen. Op dien dag stroomden de jongelingen van de
omliggende dorpen ddar samen om ei te bidden en te
kippen.
Dat nu een ei, om een waar Paasch-ei te zijn, juist
driemaal moet volhouden, kan m. i. wel hierin zijn oorsprong vinden, dat de Heer ten derden dage verrezen
is, want het ei, dat reeds door de volkeren der oudheid
als het teeken der schepping en vruchtbaarheid gold,
werd door de Kerk als zinnebeeld des Verlossers beschouwd, die ten derden dage uit het graf is opgestaan
tot het leven, opdat alien, die in Hem gelooven, uit het
graf der zonde door Hem tot een nieuw leven zouden
verrezen.
In verband met deze uitlegging, werden en worden
nog de eieren zeer veelvuldig met een Christus' kindje
of een Lam Gods versierd; en in plaats van het heiden1)

Zie Harrebomee, Spreekwoorden, deel I blz. 176
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sche offer aan de priesters van Ostaro, — de heidensche godin van den dageraad en van de herlevende
vruchtbaarheid — kwam nu het gebruik omtrent Paschen
den priesters der kerk eieren aan te bieden.
Dus zeggen ons de Paascheieren meer dan dat de tijd
der versterving en der boete voorbij is; ze zijn ook nog
een beeld van 's Heeren verrijzenis en van onze toekomstige opstanding. De uitwendige schaal van het ei gelijkt
den grafsteen, dien de Heer verbrak, en -welken wij ook
eens zullen verbreken op den jongste der dagen, zooals
het kuiken in het ei de schaal verbreekt om dadruit levend te voorschijn te komen.
Uit de oude wijdingsboeken der Kerk — de Ritualen
— blijkt ook nog, dat onze brave voorouders de gewoonte
hadden — gelijk dit in sommige plaatsen en Landen nog
gebruikelijk is — om de eieren, alvorens ze aan de huisgenooten voor te zetten, door de priesters der Kerk te
laten zegenen. Deze oude zegen, die ook nu nog in de
nieuwste Ritualen en Missalen te vinden is, moge —
zoo hoop ik — ook met iederen Paschen, aan u, lieve
lezer en lezeres, vervuld worden ; hij luidt : „Wij bidden
U, o Heer, stort Uwe genade uit over deze eieren : opdat
ze een gezonde spijs zijn mogen voor uwe geloovigen,
die ze in dankbaarheid voor de verrijzenis van onzen
Heer Jezus Christus nuttigen. Die met u leeft en heerscht
in de eeuwen der eeuwen. Amen."

F,
FRAAIE KLEEDEREN ZIJN GEMEENLIJK
GEVOERD MET GROOTE SCHULDEN.

anneer men van fraaie kleederen spreekt, denkt
men als vanzelf ook aan de mode, want eene
kleederdracht, die niet naar de mode of die buiten de mode is, mag in het oog der wereld niet
fraai heeten, maar heet ouderwets en leelijk. Al
is daartegen eene kleeding inderdaad nog zoo uitzinnig
en nog zoo in strijd met ons schoonheidsgevoel, als zij
maar mode is, staat ze fraai. Vandaar de spreekwoorden :
wuu

i \,‘,,5-?--c-f

Al wat de mode is, staat fraai: vial in de mode is, is
altijd mooi, al droeg men ook het hemd boven op.

Dat de voetjes der Chineesche dames kunstmatig verminkt of liever klein gehouden worden, vinden wij onzinnig: maar dat onze dames, om een klein en smal
voetje en later het genot van eksteroogen te hebben,
hare voeten in schoenen wringen en persen, die schier
de helft te klein zijn; dat onze dames, om toch maar
een dun middellijf te hebben, haar middel kunstmatig
klein houden door een harnas van balein of staal — dat
mag niet onzinnig, maar moet mooi heeten !
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Dat de inlandsche dames op Sumatra in hare ooren
schijven dragen zoo groot als een fatsoenlijk theeschoteltje, vinden wij terecht bespottelijk; maar wij vinden er
niets onnatuurlijks in, dat onze dames — en hier en daar
ook onze mannen — zich gaten in de oorlellen laten
boren om er ringetjes en belletjes en andere ornamentjes
in te dragen !
Dat de Zuidzee-eilanders zich het lichaam beschilderen,
achten wij een barbaarch gebruik : toch hebben wij niets
aan te merken op het poudreide-riz, het blanketsel, de
haarverf en andere verdachte zelfstandigheden, waarmede
zoo menig beschaafd Europeaan zich de gelaatstrekken
poogt te verfraaien. In Parijs ziet men zelfs kleine meisjes van drie jaar, Wier rozenblosjes door verblinde moeders met poudre-de-riz getemperd zijn, en tienjarige nufjes met den bekenden zwarten penseelstreek onder de
oogen.
Wat is wanstaltiger dan die afschuwelijke robes met
achterbanken, waarop zonder veel bezwaar eene mama
haar jongste clochter kan plaatsen ? Wat is er viezer dan
die bundels valsch haar, die sommige dames op het
hoofd en in den nek dragen ? toch blijven de dames zich
er mede opschikken, al heeft ook de natuur haar eene
tooi geschonken, die alle verdere bijvoeging overbodig
maakt.
Waarschijnlijk kent u, lieve lezer of lezeres, de historie van de stad Gondar, waar de bevolking op krukken
liep. Een vreemdeling, die daar verzeild raakte, had het
hard te verantwoorden, omdat hij zich op zijn natuurlijke loopvoertuigen voortbewoog, en zeker zou het hem
slecht vergaan zijn, hadde hij zich niet insgelijks een
paar krukken aangeschaft.
Zoo gaat het! waar alien zweren bij een bepaald ge-
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bruik, hoe vreemd en belachelijk ook, moet men soms,
wil men niet met den nek aangezien of voor een zonderlinge gehouden worden, met dat gebruik of die mode
meedoen ; daarom zegt men : De mode is de wet, tzeiaarnaar zich elkeen zet. Of heer of bode, Elk volgt de mode.
En al is die mode nog zoo lastig : Het ?raven der mode
noon/ men gemakkelijk.
De mode is de wet, zegt het spreekwoord, maar toch

altijd maar eene wet der wereld, die volgens den Zaligmaker geheel en al in boosheid gelegen, en volgens den
heiligen Joannes vol van hoogmoed, hebzucht en zinnelijkheid is. Derhalve mag een Christen maar niet iedere
mode volgen, omdat zij de mode is, maar hij is gehouden, alvorens hij eene mode volgt, wel toe te zien of zij
niet met de zedigheid of een andere christelijke deugd
in strijd is, want wij zullen niet naar de mode der wereld; maar naar de Wet Gods geoordeeld worden.

In den jare 1590 overleed Agnes van Ranitz, een zeer
rijke adellijke juffrouw. In haar leven had zij bijna voortdurend voor den spiegel gestaan om zich zelve te bezien
in haar telkens veranderde a la modische kleederen, in
welke hare hoovaardij op een bijzondere wijze uitstak.
Onverwachts werd zij ziek en stierf. Zoo haast zij den
geest gegeven had, werden al hare prachtgewaden z66
afgrijselijk stinkend, dat geen mensch ze aanroeren, niemand daaromtrent komen, veel minder ze dragen wou
of kon. Men moest ze als een verrot aas onder de aarde
begraven.
Indien dit nu werkelijk zoo is geschied, gelijk dit Simon de Vries in de Historische Kronyck verhaalt, dan
heeft God hier op wonderbare wijze getoond, hoezeer
Hij een hoogmoedige kleedij verafschuwt; maar al zou
het maar een ingekleede fabel zijn, zij behelst toch eene
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waarheid, die door de dagelijksche ondervinding bevestigd wordt, natnelijk : dat zeer velen door en om fraai
gekleed te gaan, zich voor God en de menschen met
groote schuld beladen, zoodat het zelfs een spreekwoord
geworden is : Fraaie kleederen zijn genzeenlijk gevoerd
met (crook schulden.

Fraaie kleederen zijn gemeenlijk gevoerd met groote
schulden, dat is : zijn oorzaak van veel zonden en ergernis, wanneer ze de eerbaarheid kwetsen of onzedig
zijn; want een oneerbaar gekleede vrouw is niet alleen
een dolk en een vergift voor alien, die er hun oog op
vestigen, maar zij is ook voor zich zelf een steen des
aanstoots : Hun lichaam is een stinkend kleed, dal' de
ziel bederft.

Een zedige kleederdracht is dan ook immer het kenmerk eener oprecht christelijke vrouw en dochter; en al
is zij in de eenzaamheid en al ziet haar geen mensch,
zij weet toch dat God haar ziet, en dat het Gods wil
is — Gen. III, 21 - dat wij ons immer zoo moeten
kleeden, dat wij voortdurend op eene der eerbaarheid
voegende wijze zijn gedekt.
Toen de engelachtige zuster van den ongelukkigen
Koning Lodewijk XVI, prinses Elisabeth, met nog meer
andere dames op den lijkwagen naar het bloedtooneel
reed om haar hoofd onder het valmes te buigen, bemerkte
zij, dat eene dezer dames niet zedig genoeg gekleed was;
terstond scheurde de prinses haar doek in tweeen en gaf
beleefd een gedeelte aan de dame om zich te dekken.
Allertreffendst is het voorbeeld van zedigheid ons door
de heilige martelaresse Perpetua nagelaten. Omdat zij
Christus niet verzaken wilde, werd zij veroordeeld om
den wilden dieren te worden voorgeworpen, Toen zij nu
door een wilde koe in de hoogte geslingerd, vreeselijk
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gewond op de lendenen nederviel en zag, dat haar kleed
op zijde gescheurd was, dacht zij meer aan hare eerbaar-

heid dan aan hare smarten, en trachtte zij eerst haar
gescheurd kleed weder in orde te brengen.
Helaas ! hoe zijn deze heerlijke en hartverheffende
voorbeelden soms in strijd met hetgeen Christenvrouwen
en meisjes bij enkele gelegenheden te aanschouwen geven !
Fraaie kleederen zijn gemeenlijk ook gevoerd met groote
schulden, wanneer ze iemands stand en vermogen te boven gaan. Dat eene vrouw op een zindelijke en nette
kleeding gesteld is, valt niet te laken, maar te prijzen ;
bezwaarlijk toch zal men van een slordige en morsige
vrouw een goed denkbeeld opvatten : Morsigheid is Keen
heiligheid; — maar wanneer eene juffrouw wil gekleed
gaan als eene mevrouw ; eene burgerdochter zich als een
rijke-manskind optooit; de dienstbode en boerenmeid even
mooi wil zijn gekleed als de vrouw en de dochter des
huizes, dan zondigen zij door hoovaardij en wat daaruit
volgt.
Niemand nu, die niet weet, dat dit tegenwoordig vooral
een veelvuldig voorkomend gebrek is. Men kan vooral
des Zondags de rijken van de armen, den knecht van
den heer, de meid van de juffrouw of mevrouw nauwelijks meer •onderscheiden, ja, de vrouw en de dochter des
huizes gaan dikwijls eenvoudiger gekleed dan de meid.
Meisjes, onder welke er zijn, wier ouders bedelen en van
de armen moeten bedeeld worden, zijn met goud omhangen of wat er naar gelijkt, dragen een fijnen dameshoed,
loopen met glace-handschoenen, met de fijnste en duurste
laarsjes, en met een tenue naar de laatste mode, waaraan zelfs dat gedrochtelijke opvulsel van achteren niet
ontbreekt! Op stevigheid en duurzaamheid van stof wordt
niet gelet : als het maar naar de mode is, als het maar
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opzien baart, al is het dan nog z66 prullerig — daaraan
wordt bet zuurverdiende loon besteed.
En wat nu zijn de gevolgen van die hoovaardij?
— Om voor vreemde oogen te kunnen schitteren getroost men zich sours in het geheim de hardste ontberingen en doet men zelfs de zijnen in het noodzakelijkste
te kort ; men hangt alles aan het lijf en te huis liggen
de muizen dood voor de kast. Het gaat met hen gelijk
een spreekwoord zegt : Boni om den arm, ijl in den darn.
Urn van boven mooi gekleed te zijn, heeft men van
onder gebrek aan de noodzakelijkste kleedingstukken, of
zijn dezelve in zulk een staat, dat ze het daglicht niet
kunnen verdragen en het oprapen niet waard zijn.
Urn mooi gekleed te gaan sluit men zijn hart voor
alle gevoel van kinderlijke liefde : in plaats van eens aan
zijn afgeleefde arme ouders te denken, besteedt men liever
geheel het loon aan ijdelen opschik.
Om mooi gekleed te gaan worden er schulden op
schulden gemaakt; geeft men zich over aan leugens en
bedrog; eerst aan kleine, dan aan grootere diefstallen;
en hoevelen zijn er niet, die mooi gekleed gaan voor het
geld, dat zij zich verschaft hebben met opoffering van
eer en deugd ? Hun overkomt wat het spreekwoord zegt :
Fen groot zeil op een klein schip,
Moe/ ten gronde of op een klip.

Fraaie kleeren zijn gemeenlijk ook gevoerd met groote
schulden, wanneer men, zij 't ook binnen de grenzen van
zijn stand, uit trots en behaagzucht er op uit is door
prachtige kleederen en uitgezochte sieraden aller oogen
tot zich te trekken en boven zijns gelijken te schitteren.
Dusdanige menschen verkeeren natuurlijk het liefst op
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straat of ten minste da,a,r, waar zij zich kunnen laten
bewonderen. Er worden allerlei wandelingen gemaakt,
allerlei boodschappen verzonnen, en allerlei straatjes omgeloopen om zich te laten bekijken. Er zijn zelfs getrouwde vrouwen, die de vijftig al achter den rug hebben,
en toch nog willen gekleed gaan als jonge dochters naar
de laatste en nieuwste mode. Waarlijk! een man, die zulk
eene vrouw heeft, mag wel zeggen dat zij duur is ! Dat
vele vrouwen dit niet doen om haar man te behagen,
blijkt wel hieruit, dat zij in huis meestal als slonsen
rondwandelen en nooit meer opgedirkt voor den dag
komen, dan wanneer zij onder vreemde oogen verschijnen.
„De ondervinding nu leert het overal en dikwijls, — zegt
Deharbe — dat zulke pronkzieke meisjes meestal ongelukkige vrouwen worden, en pronkzieke vrouwen joist
niet de getrouwste echtgenooten zijn."
Zoo is dus het spreekwoord : Fraaie kleederen zijn
gemeenlijk gevoerd met groofe schulden, een waar woord;
en al heb ik in de toepassing daarvan meerendeels over
de vrouwen en meisjes ge gproken, het vindt ook — 't
spijt mij dat ik het zeggen moet — zijne toepassing op
de mannen en jongelingen. Wanneer echter een man of
een jongeling een modegek is, dan wordt hij een fat
genoemd, en behoort hij tot de vervelendste en akeligste
menschen der wereld. Hij is op het eerste gezicht te
herkennen, en zelfs een blinde ontdekt hem door den
reuk. Ongelukkig een meisje, dat zich door zulk een fat
laat bekoren !

G-_

'T GEWETEN VAN EEN SCHULDIG MAN
IS EEN BEUL.

r

rometheus — zoo verhaalt de Grieksche fabelleer — stal het vuur uit den hemel, en deswege
liet Jupiter hem aan eene rots vastklinken en hem
)' ,i, door een arend of gier de lever uit het levende
lichaam pikken. Dit was echter nog maar een begin zijner straf; want iederen nacht groeide zijne lever
weder aan, en iederen dag kwam de arend terug: zoodat
de ongelukkige dag en nacht nieuwe martelingen doorstaan moest, zonder dat hij zich door den dood daaraan
onttrekken kon.
Deze fabel is zoo eene soort van beeld of gelijkenis,
die zijne toepassing vindt in de martelingen van een
mensch, die een slecht geweten heeft. Gelijk de arend
aan de lever van Prometheus, zoo knaagt de wroeging
immer aan de ziel van qen schuldig mensch; en evenmin
als de weerlooze Prometheus den gier, evenmin kan hij
de wroeging ontloopen, want zij huisvest in het binnenste
zijner ziel.
Zoo, bij voorbeeld, vervult zich de straf, die God eens
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over Kain, den broedermoorder, uitsprak : Zonder rust
en zwervend zult g,ij zijn op aarde, nog aan iederen
moordenaar ; want het beeld des vermoorden staat hem
dag en nacht voor oogen, en altoos voortgezweept door
zijn wroegend geweten, vindt hij nergens rust of vrede.
Nauwelijks had keizer Constans II zijn broeder Theodosius — een vroom diaken, die hem des morgens nog
den Kelk met het heilig Bloed des Heeren had toegereikt — laten vermoorden, of van stonde of werd hij, bij
dag en bij nacht, door verschrikkelijke doodsangsten
gekweld. Waar hij gaat, waar hij zich wendt, overal
meent hij zijn broeder te zien, die hem een kelk vol
bloed aanbiedt met de woorden : Drink, broeder, drink .1
Hij vlucht van de eene stall naar de andere, van Constantinopel naar Italic en Sicllie om rust te vinden, maar
alles te vergeefs.
Theodorik, koning der Oostgothen, had zich met het
onschuldig bloed van den edelen Symmachus bevlekt.
Toen men hem nu op zekeren dag een buitengewoon
grooten kop van een visch voorzette, sprong hij met een
kreet van ontsteltenis van tafel op : 1k zie het /zooid van
Symmachus, roept hij uit, ik zie zijn vonkelende oogen,
die groole tanden, welke mij willen verscheuren, weg!
weg! Ms waanzinnig vlucht de koning nit de eetzaal ;

buiten zich zelven van schrik valt hij op zijne legerstede
neer, en na verloop van drie dagen was de machtige
koning der Gothen een lijk I
Dit zijn oude en bekende geschiedenissen ; minder oud
en minder bekend is de volgende gebeurtenis, die des te
meer treft, omdat zij in onze nabijheid is voorgevallen,
en op een zoo treffende wijze door de stervende hand
van den misdadiger zelven is ter neergeschreven.
„Ik en mijne vrouw deden de terugreis naar onze
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woonplaats met den gewonen veerman over de Zuiderzee
van Amsterdam naar H. Fen stikdonkere nacht omringde
ons, en er waaide een vrij hevige storm. De hooggezwollen golven sloegen van tijd tot tijd over het dek van
het schip, dat met buitengewone vaart voortsnelde. Ik
stond op het vooreinde van het vaartuig, en niemand
was in dit oogenblik met mij op het dek dan mijne vrouw
en de schipper, die echter ver van ons aan het roer stond.
Ik was ontevreden en mijne vrouw, mijn wrevelige gemoedsstemming bespeurende, begon mij verwijtingen te
doen over mijn liefdeloos gedrag ten haren opzichte.
Buiten mij zelven van drift, vat ik haar aan, en met
inspanning van al mijne krachten stort ik de ongelukkige
van het schip in de bruischende zee ... .
Een vreeselijke gil, lien zij in haar val hooren laat,
doet den schipper en zijne knechten toesnellen. Bij het
licht eener lantaarn zien wij de rampzalige vrouw nog
even met de golven worstelen en vervolgens — daar het
wegens den hoogen wind onmogelijk was het schip te
wenden of zelfs eene boot uit te zetten — hulpeloos in
de diepte verdwijnen.
Roerloos stond ik daar als aan mijne plaats vastgenageld, zonder nog eenig besef te hebben van de ontiettende daad door mij gepleegd. Men schreef mijn zonderlinge houding aan de hevige ontroering toe over het
schrikkelijke uiteinde mijner vrouw; want bij niemand
kwam, ook maar een oogenblik, het denkbeeld op, dat
ik zelf daaraan schuldig was.
Mijne misdaad bleef dus, zonder mijn toedoen, voor
het oog der menschen verborgen, en alleen aan dat Wezen bekend, voor wien niets op aarde verborgen is; maar
Hij strafte er mij op ontzettende wijze voor!
Er gingen verscheidene dagen voorbij eer ik weder
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genoegzaarn tot mij zelven kwam om mij de gepleegde
misdaad in al hare bijzonderheclen te herinneren. Van
dal oogenblik of begon mijne wroeging daarover, en lid
mij rust nog duur!

Hier zou ik mijn verhaal kunnen eindigen, want ik
ben niet in staat u de verschrikkelijke wroeging en de
helsche folteringen of te schilderen, waaraan ik sedert
lien tijd ten prooi was. Gij ke pt thans mijne misdaad.
0 ! dat gij ook in mijn hart kondet lezen en beseffen,
hoe vreeselijk ik er voor geboet heb ! Jarenlang zwierf
ik, door onophoudelijke zielsangst geplaagd, van de eene
plaats naar de andere, maar vond nergens rust.
Omstreeks vier jaren waren sedert mijne misdaad met
slakkengang voortgegaan, toen ik mij het eiland Marken
tot mijne verblijfplaats koos, omdat in de nabijheid daarvan mijne vrouw den dood gevonden had. Ofschoon ik
niet behoefde te .vreezen, dat ooit de herinnering daaraan
verflauwen zou, werd ik toch als door een onzichtbare
macht naar die plaats getrokken. Ook had zich het denkbeeld bij mij vastgeworteld, dat ik eens op dezelfde wijze
den dood zou vinden als mijn ongelukkige vrouw. Deze
gedachte kon ik niet van mij afweren, en dewijl ik srnachtend naar dat oogenblik verlangde, begaf ik mij dikwerf
bij het ontstuimigste weder met mijne boot in zee, als
het ware om den Hemel de gelegenheid aan te bieden
mij de straf voor mijne misdaad te doen ondergaan."
Het was echter alles te vergeefs; hij moest nog meerdere jaren de straf zijner misdaad dragen, en hem geschiedde wat de Heilige Schrift van de goddelooze menschen op het einde der wereld voorspelt : Zij zullen den
dood zoeken, maar niel vinden ; zij zullen verlangen le
sterven, maar de dood zal van hen vluchten.

„Wanneer gij — zoo eindigt voornoemde merkwaar-
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dige brief — wanneer gij na mijn dood mijn treurig leven, met verzwijging van mijn naam, wilt openbaren,
dan Beef ik daartoe volgaarne toestemming, maar vergeet
dan toch vooral niet ook het berouw en den gewetensangst
of te schetsen, die er het gevolg van waren. Mocht slechts
een enkel mensch door uw verhaal aangespoord worden
om op het pad der deugd, waarvan hij afgedwaald was,
terug te keeren ; 66n jongeling daardoor aangemoedigd
worden om zijne hartstochten te bedwingen — dan zal
ik niet te vergeefs met stervende hand deze regelen geschreven hebben." 1)
Bedwing- uw hartstocht en beheersch hem 1 Indien gij, lieve
lezer of lezeres, naar dien goeden raad luistert, dan zult
gij voor vele smarten en teleurstellingen bewaard blijven;
want niet alleen de moordenaar, maar ieder mensch, die
door een vrijwillige doodzonde zijne ziel met groote
schuld voor God belaadt, wordt door de wroeging des
gewetens gepijnigd. Indien gij goed doet, zult gij beloond
worden; maar als gi j kwaad doet, dan staat de straf
der zonde aanstonds voor de deur ; en die straf nu, welke

iedere zondaar onmiddellijk na de booze daad ondergaat,
is de angst en de wroeging des gewetens, want angst en
benauwdheid valt oj5 de ziel van ieder mensch, die kwaad
doe/.

En die wroeging, die angst en benauwdheid der ziel,
zij wijkt niet van den zondaar, voordat hij zich door
een oprechte schuldbekentenis van den last zijner zonde
ontdaan, door berouw en boete zich met God verzoend
heeft. De zondaar moge beproeven wat hij wil, maar
zonder dat komt de rust en de vrede des harten niet
1)

De interessantste tooneelen nit de Liffstraffelijke Rechtsple-

ging. Derde deel, blz. 197.
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weder. Het is mogelijk, dat er oogenblikken zijn, dat hij
de wroeging minder gevoelt, bij voorbeeld wanneer hij
door drukke zaken of anderszins is afgeleid, maar zeker
ook, dat de wroeging dan daarna weder des te sterker
terugkeert; zeker is het, dat hij nu en dan zijns ondanks
als gedwongen wordt een blik te slaan op den ongelukkigen toestand zijner ziel, en wat hij daar ziet, vervult
zijn hart met angst en vreeze voor den tijd, die eens
komen moet.
Wanneer hij den omgang met waarachtig godsdienstige
menschen niet opzettelijk vermijdt, dan merkt hij op,
hoe gerust en tevreden deze leven, en dan verwijt hem
zijn geweten : hoe ongelukkig en ontevreden ben ik!
Wanneer hij bidden wil of naar de kerk gaat, dan herinnert hij zich, hoe hij. vroeger, toen hij nog onschuldig
leefde, zoo hartelijk bidden kon en zijn geweten verwijt
hem : waarom zijt gij zoo niet gebleven !
Wanneer het avond geworden is, ontvlucht hij het gezelschap iijner brave moeder, hij heeft geen genoegen in
den omgang met zijn godsdienstige vrouw en onschuldige
kinderen hij gaat elders verstrooiing zoeken bij menschen
van zijn slag, die niet praten van God en godsdienst
dan om er merle te lachen — maar dat helpt alles niets !
Want wanneer hij eindelijk, bevrijd van de gezellen zijner
zonden, naar huis is weergekeerd, en zijn vermoeid en
brandend hoofd neerlegt om te rusten dan is een
slapelooze angst of een angstvolle slaap zijn deel. Het
minst verdacht geritsel doer hem schrikken en beven, en
de steeds onzichtbare rechter, zijn geweten, laat -hem
geen rust : het rekent hem de zonden voor, die er rusten
op zijne ziel... en, of hij wil of niet, hij moet er naar
luisteren en zijn eigen rechter zijn.
De wroeging des gewetens laat zich door geen licht-
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zinnigheid, geen twijfelzucht, noch redeneeren of loochenen ooit geheel verdrijven. Al maakt de schuldige zich
een nieuwe kathechismus, al bedenkt hij een nieuw geloof, al vindt hij een nieuwen god uit, die alleen maar
barmhartig en niet rechtvaardig is, die wel vergeeft maar
nooit straft, die wel een hemel maar geen hel geschapen
heeft — het baat alles niets! immer komt de wroeging
terug en begint den ongelukkige opnieuw te folteren en
te martelen.
Menig schuldig mensch, helaas, in plaats van daarin
een vingerwijzing te zien om zich met God te verzoenen, en zich zoo van zijne wroeging te bevrijden —
grijpt ten slotte naar de flesch; daar hij zoO geen mensch
kan zijn, maakt hij zich tot een Bier en zoekt hij zijn
troost in den drank of maakt door een zelfmoord een
einde aan zijn treurig bestaan. Zeker is het, dat in zeer
vele, zoo niet in de meeste gevallen, de dronkenschap en
de zelfmoord de gevolgen zijn van de wroegingen van
een schuldig geweten. Wanneer echter een schuldig mensch
zich zelfmoordt, dan wordt zijne wroeging, zijn angst en
lijden daardoor niet verminderd, maar wel vermeerderd :
Hij s,tringt — zooals een Fransch spreekwoord zegt
want daar de angst der zonden
—nitdepakol;
en de knagingen des gewetens haar zetel niet op het
lichaam, maar in het midden der ziel hebben, zoo sterven ze ook niet met het lichaam, maar blijven in de ziel
eeuwig leven : Die knagende worm sterft niet!
Het ligt echter niet in mijn plan de wroegingen eener
ziel in de andere wereld te beschrijven; het was mij
alleen te doen om te laten zien, hoe een schuldig mensch
reeds hier op aarde altijd diep ongelukkig is, overeenkomstig het spreekwoord : Ile/ geweten van een schuldig
mensch is een beul.

H.
HEDEN MIJ, MORGEN DIJ.
,..e..
, en vindt deze spreuk menigmaal gebruikt als
opschrift boven een kerkhof, maar dan in het
Latijn: Hodie mihi, Gras tibi. Om zich echter
deze waarheid nog levendiger en voortdurend to
herinneren had keizer Heraclius, evenals Juvenalis,
bisschop van Saluzzo, een doodshoofd, een werkelijk
doodshoofd van het kerkhof, op zijne kamer en op zijne
tafel staan, en daarop deze woorden gegrift :
Heden ik, morgen gij;
Niemand is van sterven vrij.

Nu, dat er tusschen heden en morgen veel gebeuren
kan, leert de dagelijksche ondervinding, en .wordt nog in
allerlei spreekwoorden uitgedrukt, gelijk daar zijn : Heden
is heden, maar morgen is een onbegrijpelijke dads. Heden
in hoogheid verheven, morgen in de aarde. Heden in' fi6awur,, morgen in het g-raf. Heden rood, morgen dood.
.Heden iets, morgen niets.

Dus, lieve lezer of lezeres, al zijt gij heden, terwijl gij
dit leest, nog zoo springlevend, morgen reeds kunt gij
een lijk zijn . . ..
4
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— Nu ja, daar denk ik liefst niet aan, ik vind het
zoo akelig om aan zijn dood te denken.
— Ja, aardig is het zeker niet; maar al vindt gij den
dood nog zoo akelig, dat zal niet beletten, dat hij vandaag of morgen zijn magere vingers naar u uitsteekt en
u meeneemt, want de dood ontziet niernand.
Ook Lodewijk XI, koning van Frankrijk, was, gelijk
de geschiedenis verhaalt, ontzettend bang voor den dood,
en Wilde, toen hij den dood toch op zich zag afkomen,
voor geld zijne gezondheid koopen. Tien duizend rijksdaalders bood hij zijn lijfarts voor iedere maand levens;
de lijfarts echter kon den dood niet tegenhouden, en
Lodewijk, de zeer rijke en machtige koning van Frankrijk, stierf als ieder ander gewoon mensch: Voor den dood
is geen kruid gewassen!

— Ja, maar Lodewijk XI was reeds oud, en had de
tering, niaar ik ben jong en gezond.
— Het is zoo ! Ouden inoeten en jongen kunnen steryen; maar raadpleeg eens uw eigen ondervinding: is het
niet waar, dat er meer jonge dan oude menschen sterven ?
Hoevelen zijn er niet wier geest nog geen jaar gelederi
even vrodlijk, wier kracht even jong, wier gezondheid
even sterk was als de uwe thans is, en die toch nu reeds
lang onder het getal der dooden zijn !
De natuurlijke loop der Bingen scheen te beloven, dat
die krachtvolle jongeling de oogen zou toedrukken van
zijn ouden vader; dat die jeugdige dochter de oogen zou
sluiten van Naar grijze moeder ; maar de dood had er
een wreed genoegen in die orde om te keeren.. ... en hoe
menig oude vader moest weenen achter de lijkbaar van
zijn zoon, hoe menig grijze moeder treuren bij het lijk
harer jeugdige dochter!
Gij moet u dus niet verbeelden, dat de dood ook met u
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veel complimenten maken zal, en wachten totdat gij oud
zijt of hij u gelegen komt. De dood is een brutaal heer
en komt ongevraagd binnen ; hij is hardvochtig en wreed
en kent geen medelijden. Hij laat zich door geen tranen
van vrouw of kind bewegen : hij neemt den kostwinner
weg en laat de wees en weduwe onverzorgd achter ! Hij
slaat geen acht op het kindje in de wieg, dat hongerig
schreit om de borst der stervende moeder : hij doodt de
moeder en laat het kindje schreien ! Hij telt de tranen
niet, die eene moeder schier wanhopig weent bij het ziekbed van haar doodziek kind : hij neemt haar lieveling
weg en iaat de moeder treuren !
0, gij dwaas dan ! — zoo lees ik in De Navolging
van Christus -- op wat grond denkt gij lang te kunnen
leven; terwijl gij van geen enkelen dag bier zeker zijt !
Hoevelen zijn bedrogen geworden en onverwacht uit
het leven weggerukt !
Hoe dikwijls hebt gij hooren zeggen : deze viel door
het zwaard, die is verdronken, gene is van eene hoogte
gevallen en heeft den hals gebroken; deze stierf al etende,
die vond al spelende zijn dood!
De een kwam om door het vuur, een ander door het
zwaard, een ander door de pest, een ander door roovers.
Zoo is de dood het einde van elken mensch en gaat
het leven der menschen snel als eene schaduw voorbij.
Lichte harten en Adele hoof den — zegt een spreekwoord — hooren niet gaarne van den bleeken dood;

maar met niet aan zijn dood te denken, weert men den
dood niet af, maar maakt men zijn sterven bitter en ongelukkig. Want als dat laatste uur zal slaan, zal men
geheel anders beginnen te denken over geheel zijn voorbijzijnd leven ; en diep zal men het dan betreuren, dat
men zoo zorgeloos en toegevend geweest is. Het gebeurt
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dan niet zelden, dat menschen, die gedurende hun leven
niet aan den dood wilden denken om des te ongestoorder hunne driften en lusten bot te vieren, zich bij het
naderen van den dood aan de verschrikkelijkste vertwijfeling overgeven.
Toen — zoo verhaalt de heilige Gregorius de Groote
-- een zeker man, met name Ghysantius, die een zeer
rijk en zedeloos leven achter den rug had, op zijn ziekbed
lag, zag hij met den dood ook de helsche geesten in
zichtbare gedaanten op zich afkornen. In doodsangst riep
hij den boozen geesten toe : Zaat mij nog wattijd! Ach,
kat mij tijd tot morgen! maar de booze geesten antwoordden hem : Gij dzelaas! nu verlangt gij tijd, gij die zooveel tijd verkwist en zondig misbruikt hebt! Er is nu
voor u green tijd meer. De ongelukkige echter schreeuwde

en bad maar immer door om tijd, en zich tot zijn zoon
Maximus keerende, die aan het sterfbed zijns vaders
stond, riep hij dezen met een hartverscheurend geluid
toe : Maximus, mijn kind! ach help mij loch! — Maar
Maximus kon zijn vader niet helpen, en zijn vader stierf
vol angst en vertwijfeling.
Wat er van komt, wanneer men in zijn gezonde dagen
God vergeet, dat leert ons ook het doodsbed van den
goddeloozen Voltaire, den aartsvader van het moderne
ongeloof. Deze toch stierf zulk een afschuwelijken dood,
dat zijne dienstboden zeiden : Als de drivel sterven kon,
kon hij niet afschuwelijker sterven dan Voltaire!
Daarentegen : Een was man heeft steeds zijn dood voor
oogen; want daar hij den dood niet ontgaan kan, tracht

hij den dood in zijne gevolgen te voorkomen ; daarom
regelt hij . al zijne handelingen door de gedachte aan den
dood; en bij alles, wat hij doet, vraagt hij zich zelven
af: wat en hoe zult gij dit in het uur van uwen loop
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wenschen gedaan te hebben ? En al neemt hij aan de
genietingen dezes levens deel, hij begaat geen buitensporigheden, want de gedachte aan den dood matigt en breidelt zijne lusten en doet hem steeds op zijne hoede zijn :
Niels, dat de zonde weer kan krenken,
Dan dikwijls aan den dood le denken.
De gedachte aan den dood trekt de hand terug, die
zich uitstrekt naar onrechtvaardig goed, en doet het gepleegde onrecht herstellen.
De gedachte aan den dood doet in vrede leven, onderdrukt de wraakzucht en maakt tot vergeven bereid.
De gedachte aan den dood verkoelt onreine begeerte,
verdrijft verkeerde manieren en gewoonten, en helpt de
bekoringen overwinnen.
De gedachte aan den dood ontneemt de gierigheid
haar vermaak, doodt de hebzucht, en opent hand en hart
voor de noodlijdenden.
De gedachte aan den flood drijft iemand de herberg
uit naar huis, maakt nuchter en waakzaam en bezorgd
voor vrouw en kind.
De gedachte aan den dood brengt den zondaar weer
in de kerk en tot de heilige Sakramenten terug, en doet
den rechtvaardige in de deugd volharden.
In een woord: de gedachte en de overdenking des
doods is een der sterkste middelen om den mensch van
de lichtzinnigheid te verlossen en hem boetvaardigheid
en christelijken levenswandel in te prenten.
Daarom, lieve lezer of lezeres, wilt ook gij wijs en gelukkig zijn, maak u dan gewoon aan de overdenking
des doods en bereid u dagelijks tot sterven voor.
Hiervoor is niet noodig dat gij, gelijk de heilige Ca-
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rolus Borromeus, voortdurend op een doodshoofd zit to
turen, of gelijk keizer Karel reeds bij voorbaat uwe
doodkist laat maken en op uwe slaapkamer zet ; gij kunt,
wanneer gij wilt, ook wel op andere wijze de gedachte
aan uw stervensuur bij u levendig houden, bij voorbeeld :
Wanneer gij een vlietend water ziet, denk dan : even
snel vliedt ook mijn leven naar de zee der eeuwigheid ;
en wanneer gij een lamp ziet branden, denk dan : gelijk
de olie in de lamp, zoo verteert ook ongemerkt mijn
Leven !
Wanneer gij u uitkleedt, denk dan : misschien trek ik
deze kleeren nooit weer aan ; en wanneer gij in bed
stapt, denk dan : dit bed zal voorloopig mijn graf en mijne
doodkist zijn !
Wanneer gij iemand ziet sterven, denk dan : ook ik
zal spoedig dienzelfden weg gaan ; en wanneer gij iemand
ziet begraven, denk dan : de eerstvolgende ben ik !
Wanneer gij de klok of pendule hoort slaan, denk dan :
al weder een uur dichter bij mijn dood; en wanneer gij
de doodsklok hoort luiden, denk clan : misschien luidt zij
morgen reeds voor mij !.....
Deze gedachten aan den dood mogen misschien in
den beginne een weinig onaangenaam zijn, maar spoedig
wordt men daaraan gewoon en die gewoonte ons zelfs
lief, want men ondervindt al spoedig, dat men er zooveel
door leert, overeenkomstig het spreekwoord :
Geen wijsheid was er °oil zoo groot,
Als veel to denken aan den dood.

I_
lEDER DRAAGT ZIJN KRUIS OP DE WERELD.

`.':)';

ij, die tot den kruisdood veroordeeld waren,
:51771=1k moesten zelven hun kruis naar de strafplaats
'" \i dragen: vandaar de uitdrukking zijn kruis dm' gen. Nu is het duidelijk, dat het spreekwoord niet
doelt op het dragen van het kruis in eigenlijken
.
zin, maar in het algemeen op het dragen van die wederwaardigheden des levens, die men gewoon is met het
woord kruis te bestempelen. Imrners, hoe dikwerf boort
men niet klagen : Het is loch een kruis! of van iemand
zeggen: Elf heelt veel kruis op de wereld. Het spreekwoord wil dus zeggen, dat er niemand, gedurende dit
sterfelijk Leven, ooit geheel bevrijd is van kommer en
verdriet: leder draagl zijn kruis op de wereld.
Dat dit spreekwoord een waar woord is, zult gij, liever lezer of lezeres, bij ondervinding ook wel weten;
want het leed en de smart zijn zoodanig met ons sterfelijk Leven op aarde saamgeweven, dat ze niet te ontgaan
zijn. Iedereen is overtuigd van hetgeen ons Job, dat
voorbeeld van geduld, heeft voorgehouden: De mensch
leeft slechts een korlen tijd, en wordt met vele ellenden
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overladen; hij komt op als eene bloem,enwordtvertreden,
en vlucht gelijk eene schaduw, en blifft nooit in denzelfden toestand. Ja geen dag gaat er zonder eenige moeilijkheid of ongemak voorbij, zooals dit Christus' woord
getuigt : Elke dag heeft genoeg aanzijnezo'crenkwaad." —
Cat. Rom.
Hiervoor nu is juist niet altijd noodig, dat men zelf
ziek of arm of vol pijn is; want de slagen, die een geliefde treffen, vallen op den beminnende terug, dikwijls
nog gevoeliger dan dat ze onmiddellijk op hem zelf waren neérgekomen.
Wat smart, bij voorbeeld, voor een kind, wanneer het
zijn lieve ouders, op het ziekbed neérgeworpen, van pijn
hoort kermen, zonder hen te kunnen helpen ! Wat zielelijden voor varier en moeder, wanneer hun doodziek kind
van smart ineenkrimpt, en zij niets kunnen doen om die
smart te verlichten ! En dan de flood ! Ach ! hoe menig
hart is er gebroken, hoe menige ziel gewond, hoevele
tranen zijn er niet geschreid en worden er nog iederen
dag, ieder uur en ieder oogenblik geschreid bij het sterfbed, de doodkist en het graf!
Zie, dit alley is een kruis, een zwaar kruis, dat op de
schouders der menschen-kinderen is neergelegd — of het
echter het zwaarste is, weet ik niet, want ook een zeer
zwaar kruis, dunkt mij, is een ongelukkig huwelijk, een
huwelijk zonder eendracht en vrede, een huwelijk waarin
de man de vrouw, en de vrouw den man verwenscht.
Ach! wat smart! VOOr het huwelijk droomde men van
niets dan van rozen, en men heeft niets dan doornen
gevonden !
Wat ontzettend leed kan een kind dikwijls zijn ouders
niet aandoen. Hoe menige zoon doet door zijn wangedrag
de haren zijns vaders vO6r den tijd grijzen, en hoe me-
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nige moeder stierf te vroeg van verdriet, haar aangedaan
door heur liefste kind !
Maar al heeft nu een mensch juist zulk een kruis niet
te dragen, er zijn buitendien waarlijk nog rampen genoeg.
die een huisgezin kunnen treffen. Neem, bij voorbeeld,
een winkel zonder nering, een ambachtsman zonder werk,
een huisgezin zonder brood, een huwelijk zonder kinderen
of met kinderen zonder verstand, een varier, die een
dronkaard is, eene moeder, die niet deugt, en wat bier
al meer bij te voegen is — het zijn altemaal zoovele
kruisen, die men dagelijks kan waarnemen.
Indien gij, lieve lezer of lezeres, een engel waart en
met de oogen van uw geest in alle de huisgezinnen ongemerkt een kijkje nemen kondet, zoudt gij met weemoed
bevestigd zien, wat het spreekwoord zegt: Geen kids
zonder kruis; want ook zelfs in die huisgezinnen, waarin
voor het uiterlijke oog alles goed schijnt te gaan, is er
veel . leed te clragen, een feed des te zwaarder dikwerf,
omdat het onbekend is en in het hart moet besloten
blijven. Want al woont iemand in een mooi huis, al gaat
hij mooi gekleed, al rijdt hij met koets en paard, al bezit hij tonnen gouds, al is hij een vorst, die over millioenen menschen regeert — hij heeft even goed zijn kruis
te dragen als de daglooner, die daar woont in zijn armoedige hut en zijn brood met handenarbeid verdienen
moet. Denk maar eens aan de treurige geschiedenis van
den pas overleden keizer van Duitschland Frederik den
derden, of aan den door eigen hand vermoorden kroonprins, Rudolf van Oostenrijk, — en gij zult de diepe
waarheid daarvan bevestigd zien.
Ja, hoe grooter kids, zoo grooter kruis, dit spreekwoord
is, helaas, in de meeste gevallen een maar al te waar
spreekwoord. David leefde in den tijd, toen hij de kudde

58
zijns vaders te Bethlehem hoedde, heel wat rustiger en
gelukkiger dan later, toen hij over een groot yolk den
scepter zwaaide. Wisten wij, hoeveel zorg, hoeveel onrust
en verdriet rijke en voorname lieden dikwijls te dragen
hebben, wij zouden hun voorzeker hun lot niet benijden,
maar ons veeleer gelukkig achten, dat wij niet zijn, wat
zij zijn.
Het is waar : leder hart voelt zijn smart, en: Fen ieder
meent daarom zoo spoedig, dat zijn kruis het zwaarste is,

en toch : Indien men alle kruisen been legde, ieder zou
zijn eigen weder uitkiezen. Niet onaardig is daaromtrent
hetgeen de legende verhaalt, dat aan een man zou zijn
overkomen, die zich bitter beklaagde, dat zijn kruis zoo
zwaar was, en meende, dat hij een ander gemakkelijker
zou kunnen dragen. Al zuchtend en klagend in slaap
gevallen, had hij een droomgezicht, en het scheen hem
toe als werd hij door een engel opgenomen en overgebracht naar een groote kerk, die vol king met kruisen
van allerlei soort. Ziezoo, — zeide nu de engel tot
hem — nu moogt acrij u een kruis uitkiezen naar uw zin.
Volijverig ging de man aan het zoeken; hij probeerde
het eene kruis voor en het andere na, maar het ging zoo
gemakkelijk niet om er een naar zijn zin te vinden. Daar
zag hij een kruis, o zoo mooi! dat leek hem, dacht hij —
maar het was hem te zwaar om te dragen : het was van
good. Maar dat gindsche char, dat zou toch v■'el gemakkelijk te dragen zijn ; hij beproefde het, — maar het was
zoo hoekig en zoo scherp, dat hij niet wist, hoe spoedig
het weder neer te zetten. Zoo probeerde hij nog een
groot aantal kruisen, maar nog geen enkel had hij gevonden, dat hem aanstond. Eindelijk,, daar zag hij in een
verlaten hoek een kruis staan; dat hem wonderwel beviel : het was niet te zwaar, niet te pijnlijk, in een woord,
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daar viel zijn zin op, en hij vroeg den engel om dat
kruis, in plaats van het zijne, te molten dragen.
— Bezie het eens goed! — zei de engel. En zie ! toen
hij het goed bekeken had .... warempel ! het was zijn
eigen kruis, dat bij al zoolang gedragen en waarover hij
zoo bitter geklaagd had. Hij ontwaakte hierop — zegt
de legende — en droeg voortaan geduldig en tevreden
zijn kruis.
Zoo heeft dus God in zijn ondoorgrondelijke raadsbesluiten gewild, dat de mensch zijn heil slechts door strijd
en leed kan verwerven. Onze Heer en Heiland heeft deze
wet willen dragen door ons vrij te koopen ten koste
van zijn dierbaar Bloed, en Hij heeft dezen regel ook
nagelaten aan zijne leerlingen. In zijne barmhartigheid
echter wil Hij den mensch een niet al te zwaar kruis
opleggen, maar iedereen slechts zooveel als hem voor
zijn eeuwig geluk noodig is, gevende aan alien, gelijk het
spreekwoord zegt : Kruis naar ,racht en kracht naar kruis.
Dat er nu onder veel menschen en in vele huisgezinnen
7,66 groote ontevredenheid, ellende en kommer heerscht,
dat ze hen van het leven als afkeerig maken, komt niet
onmiddelijk van God, maar dat koken en brouwen zij
zich zelven; want wilden zij hun kruis dragen, gelijk het
behoort, zij zouden in het kruis hun troost en hunne
zaligheid vinden,
Bet kruis of het lijden alleen maakt niemand groot
noch verdienstelijk bij God, maar wel de nederigheid,
het geduld en de liefde, waarmede men zijn kruis draagt
om God. „Twee kruisen — zegt een geesteiijk schrijver —
hebben op den Calvarie-berg naast het kruis van Christus
gestaan, maar zij, die daaraan hebben gehangen, zijn niet
beiden zalig geworden, want er is een goede en een kwade
moordenaar geweest.
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Het is dus een groot verschil, hoe men zijn kruis draagt.
„Zoo gij het kruis gaarne draagt, zal het kruis u dragen
en tot een gewenscht einde brengen, daar namelijk, waar
het lijden ophoudt ; maar dat zal op aarde niet zijn. Zoo
gij het onwillig draagt, maakt gij het u tot een last en
bezwaart gij u zelven nog meer, en gij moet het toch
dragen." — Thorn. v. Kempen.
Indien gij, gelijk een heiden, uw leed draagt zonder
God, omdat gij niet anders kunt, brengt het u even weinig nut en voordeel aan als een redeloos dier van zijne
pijnen heeft. Of, erger nog, indien gij alles, wat u drukt,
al morrende tegen God en de menschen ondergaat, —
meenende gij hebt dat niet verdiend en God doet u onrecht, dan is uw lijden een zondige pijn en een pijnlijke
zonde en baat u even weinig als de hellepijn aan de
verdoem den.
Daarentegen, wanneer gij het kruis der wederwaardigheden op een christelijke wijze draagt, dan wordt u het
lijden een troost en eene vreugde en een oneindig kostelijk middel ter zaligheid.
\Vat dit nu zeggen wil: „zijn kruis op christelijke wijze
dragen" — dat leert ons de geschiedenis en het voorbeeld van zekere zieke, die in haar leven met vele wederwaardigheden had to worstelen gehad. Toen de laatste
achtermiddag van haar leven was aangebroken — zij was
reeds lang ziek, vol zielesmarten en heete koortsen -:--.
voelde zij een Binds lang ongekende kracht; zij richtte
zich op, ging uit het bed, knielde op den vloer, en bad
en jubelde met gebroken stem : Mjne ziel, loot den Heer
en verve/ de weldaden niet van Hem, die u de zonden
vergeeit en al uzele gebreken geneest! Bezield van den

blijden geest der genade, dankte zij den Heer voor al
de leidingen van haar leven, voor de vreugde en al het
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goede, dat zij genoten had, — maar het Nvarmste. het
innigste, het hartelijkste dankte zij Hem voor het lijden
en de smarten, waardoor de Hemelsche Vader haar tot
Christus had gebracht. En nadat zij nu in een Goddelijken
liefdegloed voor vriend en vijand had gebeden, gaf zij
zich geheel aan Gods wil over en bad aldus voort :
Groot zijn de smarten en de inwendige zieleangsten,
welke ik verduur, maar wanneer het aan U, o lieve Vader, welgevallig is, wil ik ze gaarne en gewillig nog Jaren lang, nog een menschen-leven lang, zoo lang gij maar
will, verdragen — wanneer gij maar mijn Vader zijt
en blijin — Toen stond zij op, legde zich in bet bed
en den volgenden morgen liet God haar sterven.
Ik weet niet, lieve lezer of lezeres, of gij zoo gelukkig
zijt, dat gij de onschuld van uw Doopsel hebt bewaard;
maar veronderstel, dat gij — hetzij in uwe jeugd, hetzij
in uwe verkeering, hetzij in uw huwelijk -- het ongeluk
hebt gehad, zwaar te zondigen, maar, door de genade
van den barmhartigen God, tot bekeering gekomen zijt;
dan vorderen — gij weet dit wel — zijne heiligheid en
rechtvaardigheid niet alleen, dat wij berouw hebben,
maar ook, dat wij boetvaardigheid doen. Nu is er echter
een tweevoudige boetvaardigheid : eene, welke wij ons
•vrijwillig opleggen, en een andere, die God ons oplegt.
Deze laatste bestaat in alle kruis en lijden, wat God ons
toezendt, in een waren geest van boetvaardigheid aan
te nemen en te dragen. Zoo gij dus bij dit lijden denkt :
Dit lijden overkonzt mij le recht, mak/ ik God zwaar
en veel beleedigd heb; ik zal het ondergaan sit liefde lot
God, gelijk God wil en zoolang God wil, dan is dit lijden even verdienstelijk alsof gij het vrijwillig op u genomen halt; het zuivert uwe ziel van vlekken en is een
gemakkelijk vagevuur : zoodat gij, indien gii op deze
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wijze hier op aarde veel geleden hebt, moogt hopen, dat
na uw flood, het vuur u niet deren zal.
Op deze wijze zou zoo menig man en vrouw, die veel
huwelijkskruis te dragen hebben, van dat zelfde kruis
eene ladder ten hemel kunnen maken, wanneer zij namelijk, in plaats van bij hunne kennissen rond te loopen
en te klagen, in den godsdienst hun troost zochten en
met christelijk geduld droegen wat zij toch niet kunnen
veranderen, zeggende : God heeft het zoo gewild, en ik
heb het verdiend: wat God doe/ is goed.

— Maar men ziet toch ook, dat menschen, die immer
een heiligen levenswandel geleid en onschatbaar veel
goeds gedaan hebben, niet zelden onbeschrijfelijk veel
kruis hebben op de wereld, hetzij door armoe, vervolging,
sterfgevallen in de familie, smartelijke ziekte enz. Welke
reden kunnen die menschen nu hebben om tevreden
hun kruis te dragen, en hoe rijmt dat nu met de barmhartigheid Gods?
- Ik antwoord : voor zulke menschen is het lijden
geen straf voor hunne zonden, maar eene belooning voor
hunne deugden en goede werken. Deze geloofswaarheid
zien wij o. a. zoo schoon voorgesteld in het leven van
den H. Raymundus Nonnatus. Eens in den winter, dat
het te Barcelona den geheelen dag regende, ontmoette
Raymond een ouden man, wiens grijs hoofd zonder eenige
bedekking aan de koude en den reden was blootgesteld.
Van medelijden doordrongen, nam de H. Raymond zijn
eigen hoed of en zette lien goedhartig den grijsaard op.
Toen hij nu te huffs gekomen was en zich, als naar gewoonte, in een vurig gebed begaf, overkwam hem eene
geestverrukking. Hij zag zich als in den schoonsten twin
overgebracht, en aanschouwde hier de verheerlijkte Koningin des hemels, van vele maagden omgeven. Zij zocht
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onderscheidene bloemen en vlocht daaruit een wonderschoonen krans en zeide: Dezen krans heyt hij verdiend,
welke den armen grijsaard zijn hoed geschonken heeft.
Toen Raymond dit hoorde, antwoordde hij, dat hij ter
belooning zijner werken geen bloemenkrans begeerde,
maar Jesus Christus.
Hierop zag hij plotseling den Heer Christus voor zich
staan met den hoed op het hoofd, welken Raymond dien
armen man gegeven had, en te gelijk had de Heer de
doornenkroon en den bloemkrans in de handen en bood
hem die beide aan. Raymond bad dringend om de doornenkroon, welke gevlochten worth door smarten te lijden.
Zij werd hem nu overhandigd, en toen hij daarop tot
zijn gewone bewustheid wederkeerde, gevoelde hij hoofdpijn, welke hem,. van dezen oogenblik tot aan zijn dood,
nooit meer verlaten heeft. 1)
Alzoo vroeg en ontving de H. Raymond voor zijne
weldaad, aan den bedelaar bewezen, niet den bloemenkrans tot belooning, maar de doornenkroon. Zoo ook
overkwam de Moeder Gods, na een leven vol onschuld
en getrouwen dienst des Heeren, een onmetelijk lijden,
toen zij Naar Zoon aan het kruis moest zien sterven ; en
zoo handelt God nog dikwijls met zijn meest beminde
zielen : Hij geeft hun het kruis tot belooning. Daarom
staat er in de heilige Schriftuur deze merkwaardige spreuk
geschreven : Wien God lief heeft, dien tuchtigt Hij, en
Hij kastijdt een ieder, dien Hij aanneemt tot zijn kind.
Juist in het kruis, dat God een goed Christen toezendt,
opent Hij hem een nieuwe bron van verdiensten voor
het eeuwig leven. „coed is het — zegt een geestelijk
schrijver — voor God te werken; beter, dikwijls en innig
1)

Sterrenhemel d. III, biz. 534.
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tot Hem te bidden ; maar het beste van alles is voor
Hem en te zijner eer te lijden; want door een enkel
uurtje lijden om Jesus' wil verzamelen wij ons wellicht
meer verdiensten voor God dan met een geheelen dag
in gebed doorgebracht. Daarom verlangden de Heiligen

zoozeer naar lijden, en waren zij bedroefd wanneer zij in
langen tijd niets te lijden hadden. En gewis waren zij
goede rekenaars, want onze tee, enwoordzo.ow kortstondige en
&hie verdrukking bewerkl in ons eenbovenmate uitnemend
gavicht van heerlijkheid." II Cor. IV, 17.

Zoo is dus het kruis een oneindig kostelijk middel ter
zaligheid, indien men het -op een christelijke wijze draagt.
Zijt gij met zonden beladen, dan zuivert het lijden uwe
ziel van vlekken, en is het een gemakkelijk vagevuur;
hebt gij geen zware schuld bij God te boeten, dan is het
een sieraad van parelen, hetwelk gij naar de overzijde
des grafs mede moogt nemen, dat in de hemelzaal u tooit
en in eeuwigheid verheugt. Dit gelooft de Christen, en
daarom is hij volstrekt diet afkeerig van het lijden ; maar
zelfs is er onder de Christenen een spreekwoord in gebruik, dat de wereld nooit begrijpen zal, en dat spreekwoord is : Geen zwaarder kruis dan zonder kruis le
lever!.

De godvruchtige Thomas van Kempen heeft in zijn
gulden boekje : De Navolging van Chrislus ook een
hoofdstuk geschreven — tweede boek, laatste hoofdstuk
—Overdnkoiljwgesru.
In zijne Vertaling
der Navolging- teekent professor Schrant op dit hoofdstuk
aan: „Hadde de schrijver slechts dit eenige hoofdstuk
geschreven, dat ware genoeg geweest om hem der vergetelheid te ontrukken. Het prijst zich boven alle, om deszelfs be]angrijken inhoud, aan en is een aandachtige herlezing overwaardig."
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Ik twijfel niet, lieve lezer of lezeres, of gij hebt dit kostbaar boekje: De Navolging van Chris/us, door Thomas
van Kempen, in uw bezit; welnu in bovengenoemd
hoofdstuk vindt gij in overheerlijke, eenvoudige en toch
zoo verheven woorden, schooner dan ik heb kunnen
doen, het spreekwoord: Ieder draagt zijn kruis op de
wereld, beschreven en uitgelegd. Lees eens met aandacht dit kostelijk hoofdstuk, herlees het dan bijzonder
als het kruis te dragen u moeilijk valt, en gij zult het
ondervinden hoe het u opbeurt en met uw kruis verzoent; ja, geloof mij, clan zult ook gij er toe komen om
met voile overtuiging het spreekwoord te herhalen: Geen
zwaarder kruis, dan zonder kruis le leven.
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'T JENEVERPAD IS DE KORTSTE WEG NAAR
HET KERKHOF.

i
wisw
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° p het einde der zeventiende eeuw zou — gelijk
to Napels in Italic een zekere
men verhaalt
vrouw, Toffana geheeten, geleefd hebben, die in
het geheim een zeer berucht vergift bereidde, dat
zoo helder was als water en daarom Aqua Toffana
genoemd werd. Met dit vergift nu zou men het zoodanig
hebben kunnen inrichten, dat, naarmate men er iemand
meerdere of mindere druppels van ingaf, zoo iemand
reeds zeer spoedig of eerst na meerdere maanden of jaren wegkwijnde en stierf.
Over de bestanddeelen van dat vergift zijn allerlei verhaaltjes in omloop, waarvan het volgende wel het
meest opmerkelijke is. De giftmengster en hare helpsters zouden namelijk een mensch vastgebonden en
zoolang met haalden gestoken hebben, totdat hem van
pijn en woede het schuim nit den mond liep; dit
schuim nu zouden zij opgevangen en met ander vergift
vermengd hebben.
Ik weet niet, wat er van de zaak is, maar dit weet
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ik wel, dat ook de alkohol of wijngeest zulk een Aqua
Toffana, zulk een vergift is, dat aan het leven en de
gezondheid der drinkebroers knaagt en dezen allengs ondermijnt: vandaar het spreekwoord : 't jeneverpad is de
kortste zveg naar het kerkhof.
De Alkohol in verbinding met een betrekkelijk geringe
hoeveelheid water, is bekend als sterke drank. In hoeverre nu het dagelijksch gebruik van een glaasje sterken
drank — hetzij jenever, cognac, arak of brandewijn —
zonder nadeel voor de gezondheid kan gevolgd worden,
waag ik niet te beslissen; sommigen bevonden zich daar,
naar hun zeggen, wel bij ; anderen ondergingen daarvan
later zeer nadeelige gevolgen. Maar zeker is het, dat zij,
die onder de broeders van de natte gemeente zijn aangeduid, zoowel als zij, die voortdurend een al te ruins
gebruik maken van wijn of zwaar bier — het moge dan
Monchener Bockbier, Hollandsch-Beiersch, of Pale ale
of anders heeten — tot die personen moeten gerekend
worden, die het jeneverpad bewandelen en zich blootstellen aan alle die gevaren en nadeelen der alkohol-vergiftiging, die door de geneesheeren onder den algemeenen
naam van Alkoholisme worden aangeduid. De som Bier
nadeelen zal natuurlijk des te grooter zijn, naarmate het
misbruik grooter is.
— Maar ik dacht, dat wijn en bier zoo'n gezonde
drank waren.
— Goede wijn en krachtig bier, van tijd tot fijd en
mali:c gebruikt, kunnen als opwekkingsmiddel bij gezonden en als geneesmiddel bij zieken, zeer goede diensten
bewijzen, niaar onmatig gebruikt zijn ze ook zeer nadeelig.
Men bedenke toch, dat ook de wijn en het bier — zij
het dan ook in veel Beringer mate dan de sterke drank
-- alkohol bevatten, en de alkohol, waarin hij ook moge
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vervat zijn, onmatig genoten, de krachten van geest en
lichaam ondermijnt. 1)
Reeds Salomon had voor spreuk : Zie den wijn niet
aan — laat u niet bekoren en u verleiden tot een onmatig gebruik — als hij daar gouda eel blinkt, als hij
daar vonkelt in den beker ; zoet gaat hij naar binnen,
radar in 't Bind biji hij als de slang, en verspreidt zijn
gift gelijk een adder. 2)
Sirach's zoon, die de wijze genoemd wordt, en het
dus ook wel wist, zeide : Om de onmatigheid zijn er velen gestorven: die echier make, is, verlengt zijn leven. 3)
Onze brave voorouders prentten hun kinderen herhaaldelijk dit spreekwoord in :
Vroeg te wijn, vroeg bedorven:
Vroeff dronkaard, vroeg gestorven.
Reeds vele drinkebroers sterven onmiddellijk aan - een
acute vergiftiging gedurende of na het gebruik van alkohol; de gevallen toch waarin zij zich letterlijk dood gedronken hebben, zijn waarlijk zoo zeldzaam niet : een
ieder weet daar voorbeelden van.
Nog gisteren, 7 Februari, las ik in de couranten, dat
een vrachtrijder te Neuenhaus op een bruiloft zOOveel
jenever dronk, dat hij dood bleef; en te Deventer is dezer dagen een man, die dikwijls misbruik van sterken
drank maakte, des nachts in de jenever gestikt. Hij laat
eene weduwe met vijf jeugdige kinderen na.
1) Zie Dr. Lubach, Natuurkunde van den nzensch blz. 54.. Gouda.
G. B. van Goor 1868.
2) Zie: S.preuken van Salomon XXIII, 31 en 32.
3) Zie Eccli, XXX VII, 34.

69
Echter nog op andere wijze veroorzaakt de dronkenschap zeer dikwijls een onmiddellijken dood. Hier
bevriest iemand in de open lucht, terwijl hij zijn roes
uitslaapt ; daar valt er een beschonkene in het water en
verdrinkt; ginds valt een ander van een hoogte en breekt
den nek; elders geraakt een beschonkene aan het vechten en wordt doodgeslagen: hetgeen alles niet zou gegebeurd zijn, hadden zij niet to veel gedronken.
In een jaar, in den jare 1873, werden, bij voorbeeld,
in verschillende Nederlandsche dagbladen vermeld als
gevolgen van het misbruik van sterken drank:
15 moorden.
47 plotselinge sterfgevallen.
8 pogingen tot moord.
44 verwondingen.
27 enkele vechtpartijen, en
55 drenkelingen. 1)
Wat dus pater Abraham van Sta. Clara in zijn Dooden-Spiegel zong, is ook nu ten voile waar .
Ach ! hoe velen, die beschonken
Zich den dood den hals indronken,
En zijn in een slaap geraakt,
Daar zij nooit van zijn ontwaakt.
Maar al drinker zich nu alle drinkebroers niet op deze
wijze den dood den hats in, men kan toch in voile
waarheid zeggen, dat iedere drinkebroer vroeger ziek
wordt en vroeger sterft dan hij zou gestorven zijn, indien
hij niet gedronken had.
Zich op de ervaring grondende, zegt de heilige Basilius :
1)

Zie De Tijd 29 October 1874.
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„De dronkenschap is eene bron van menigvuldige ziekten ; zij veroudert den mensch v66r zijne jaren en verhaast zijn flood," en een Oud-Hollandsch spreekwoord
zegt in minder nette woorden, maar zeer snedig : Droizkenschap is een drekgoot van alle kwalen.
De alkohol bederft 's menschen incewanden. Om zich

hiervan te overtuigen behoeft men slechts dierlijke vliezen met alkohol te bevochtigen, en men zal zien, dat ze
rimpelig worden. Het is waar : zuivere alkohol worth niet
gedronken, maar zelfs wanneer hij sterk met water vermengd is, werkt hij, bij onmatig gebruik, op dergeiijke wijze.
De alkohol bederft het bloed. Het bloed ondergaat
door den drank aanmerkelijke wijzigingen -- het wordt
scherp, branderig enz. -- en wij1 nu dat bloed door het
hart naar alle deelen van het lichaam wordt gevoerd, zoo
deelt zich het bederf mede aan alle deelen des lichaams.
De alkohol verlamt het zenuwstelsel en verwoest de
levenskrachten. Hoe menigvuldiger iemand een verhit-

tenden drank gebruikt, des te sneller hen fleviger wordt
het bloed door het lichaam gedreven, — voel slechts
den pols, dan zult gij het gewaar worden -- des te meer
worden de zenuwen en hersenen en alle deelen geprikkeld en aangezet, en des te eerder het kunstvolle organisme des lichaanis verstoord en tot den stilstand des
floods gebracht.
Het gaat dan met het menschelijk lichaam, gelijk het
gaat met het molenwerk van een molen, wanneer de molenaar bij stevigen wind zijn voile zeilen voorhangt: het
gaat dan wel gezwinder, maar het is ook het zekerste
middel om binnen korten tijd het geheele molenwerk
onbruikbaar te maken.
— Maar een borrel wekt mij toch zoo lekker op!
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— Het is waar, wat de drinkebroer zegt : de borrel
wekt hem op — en niet vO6r dat hii een pa,ar borrels
gehad heeft, worth hij weer een bruikbaar mensch —
maar het is geen natuurlijke en gezonde, maar een kunstmatige opwekking, die evenals de koorts, de levenskrachten verteert, des te meer en des te eerder, naarmate hij
meer tot den drank zijn toevlucht neemt.
— Maar een borrel is zoo goed tegen de koude.
— Dit is slechts voor een oogenblik waar; want wanneer de werking er van voorbij is, voelt men veel grooter koude dan te voren. Een verstandig koetsier — die
zijne hersenen nog niet door den drank bedorven heeft —
zal dan ook tegen de koude geen sterken drank, maar
koffie gebruiken.
Dat nu een dusdanig bederf der gezonde organen ook
inderdaad eene drekgoot zijn moet van allerlei kwalen is
gemakkelijk te begrijpen. De ondervinding leert dan ook,
dat braking, longtering, beven, graveel, bloedspuwing,
kanker in de maag, zenuwkoortsen, waterzucht, jicht,
beroerte, vallende ziekten enz. als de natuurlijke gevolgen
zijn van bet onmatig gebruik van geestrijke vochten.
— Maar ik heb toch wel menschen gekend, die niets
anders dan water en koffie of thee dronken, en die
ziekten toch ook kregen !
— Het is waar, men kan die ziekten ook krijgen, al
drinkt men nooit geen sterken drank ; maar het is een
bewezen waarheid, dat drinkebroers veel meer blootstaan
aan die ziekten dan zij, die geen alkohol gebruiken en
dat menige drinkebroer die ziekten niet zou gekregen
hebben, hadde hij niet onmatig geleefd.
Bovendien bedenke men hier ook wel terdege, dat drinkebroers niet slechts lijden aan dusdanige ongesteldheden,
die door den vergiftigen invloed van een voortgezet mis-
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bruik van spiritus in bepaalde organen worden veroorzaakt, — maar zij missen ook de kracht om weerstand
to bieden aan ziekmakende invloeden in het algemeen,
en worden daarenboven in geval van ziekte door deze
veel heviger aangetast dan zij, die den sterken drank
vermijden. Men wil o. a. opgemerkt hebben, dat Wen,
v(56r zooveel jaren, de cholera heerschte, deze het voornamelijk op de drinkebroers gemunt had, en van de honderd menschen, die aan de ziekte bezweken, meer dan
zeventig liefhebbers van den drank waren.
Verder nog leert de ondervinding, dat wegens den bedorven toestand van het bloed eens drinkebroers, zelfs
betrekkelijk weinig gevaarlijke ongesteldheden bij hem
een boosaardig karakter aannemen, en zich bij sterke
gemoedsaandoeningen, bij alle ontstekingsziekten, bij
heelkundige operation en bij • verwondingen allicht die
eigenaardige hersenongesteldheid der alkohol-gebruikers
openbaart, die den naam draagt van delirium tremens,
dat is op zijn Hollandsch gezegd : zuipers- of dronkenmanswaanzin.
Er zijn al heel wat menschen, die bij storm of onweer
schipbreuk geleden en hun graf in de golven gevonden
hebben : toch verdronken er meer in den wijn of de
jeneverflesch dan in de zee, welk spreekwoord, op rijm
gebracht, luidt :
Meer zijn er dood gedronken
Dan in de zee verdronken.
Bij den laatsten Fransch-Duitschen oorlog sneuvelden
de soldaten met duizenden ; toch maken volle flesschen
en glazen meer slachtoffers dan de oorlog:
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Van dronkenschap zijn er meer bedorven
Dan menschen door '1 zwaard (0-sestorven.

In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zijn in
den tijd van acht jaar meer dan 300,000, zegge : driemaal honderd duizend menschen tengevolge van het
misbruik van sterken drank overleden.
In Engeland stierven in 1864, volgens officieele opgave,
omstreeks 6o,000, zegge : Zestig duizend menschen ten
gevolge van dronkenschap.
Parker is dan ook van meening, dat zelfs de gele
koorts minder noodlottig is voor de menschheid dan de
sterke drank; en Neison komt, na eene gezette studie
van allerlei opgaven, tot het besluit, dat de drinkebroers
hun levee met de helft of zelfs met twee derde verkorten. 1)
Men kan daarom met voile waarheid zeggen : iedere
drinkebroer wordt vroeger ziek, en sterft vroeger dan hij
zou gestorven zijn, indien hij geen drinkebroer geweest
ware, en zeer zeker zouden duizenden menschen nog leyen; wanneer zij niet onmatig hadden geleefd. Zeer vele
drinkebroers, die na aan den drank verslaafd to zijn geweest, den drank daarna lieten, hebben zelven verklaard,
en men heeft het hun kunnen aanzien, dat zij als het
ware tien jaren jonger waren geworden in krachten, uitzicht en gezondheid, sedert zij geen sterken drank meer
dronken.
Alzoo dus is het spreekwoord, dat ik mij voor opschrift koos, een waar spreekwoord; want vele drinkebroers sterven aan een acute vergiftiging gedurende of
na het gebruik van alkohol ; nog meerderen sterven
1)

Zie : A. Winkler Prins Geillustr. . Eneyclopaedie I deel, biz. 42
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door een ongeluk, dat zij niet zouden gekregen hebben,
waren zij niet beschonken geweest ; en nog veel meer
bezwijken ten gevolge van hunne dronkenmansgewoonte
en worden op deze wijze langzame zelfmoordenaars.
1k weet wel, lieve lezer of lezeres, dat gij u aan geen
misbruik van alkohol bevattende dranken schuldig maakt;
maar ik meende, misschien kon u de verklaring van dit
spreekwoord dienstig zijn om den een of ander bekenden
drinker of drinkster tot betere gedachten to brengen. Dat
geve God !

K.
KWAAD GEZELSCHAP DOET DOLEN.

ekere hoer, die Kees Piet heette, had een spreeuw ,
..., H
c aan welken hij geleerd had te zeggen : Moei
-fmit niet! ik ben de spreeuw van Kees Piet! Nu
was gemelde Kees Piet een minnaar van een slokje
en kwam 's avonds weleens met een nat zeil thuis.
Wanneer zijne vrouw hem daarover verwijtingen deed,
was doorgaans zijne verschooning : Kwaad gezelschap
-3

doe/ Bolen.

Het gebeurde, dat de spreeuw eens 'uitgevlogen zijnde,
tusschen een koppel van zijne natuurgenooten en met
deze . over een spreeuwe-baan strijkende, onder het net
raakte. Juist zou de vogelaar het beest het lot zijner medegevangenen doen ondergaan, toen het de aangeleerde
les te pas bracht en zeide: Moei nab niet 1 ik ben de
spreeuw van Kees Piet /

De vogelaar, die Kees Piet zeer goed kende, spaarde
het beest het leven en liet aan den eigenaar daarvan
weten, dat hij het kon komen halen
— Wel Gerrit! wel mannetje ! — zei Kees Piet, toen
hij aan de oproeping voldeed, tegen den spreeuw --
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VVat is er met je gebeurd, en hoe ben je in zoo'n perykel gekomen ?
De spreeuw, niet minder gevat dan den vorigen keer,
gaf tot antwoord
— Kwaad gezelschap doet dolen ! '
Die Kees Piet schijnt mij bij al zijne aardigheid een
man zonder karakter en een leelijke drinkebroer te zijn
geweest : want ware hij een man van karakter geweest,
dan had hij die gezelschappen, van welke hij wist, dat
zij hem ten val brachten, wel vermeden, en die laffe
verontschuldiging, dat hij zich door zijn gezelschap had
laten verleiden, wel voor zich gehouden ; want dat noemt
men zich wasschen met inkt, en maakte zijne dronkenschap
niet minder, maar wel grooter kwaad.
— 1k heb het tegen mijn zin gedaan, om het gezelschap te believen, — zoo sp. rak eens een boosdoener,
die te gelijk met meerderen zijner deelgenooten gevat was.
— Welnu, — antwoordde de rechter — dan zult gij
ook tegen uw zin en om het gezelschap te believen
worden gehangen.
„Vergunt het hof mij een woord te zeggen ?" — vroeg
een veroordeeld misdadiger en zei : — ,,Slecht gezelschap
is mijn ongeluk geworden. 1k heb vrome ouders en had
hun beloofd slecht gezelschap te vermijden. Had ik
woord gehouden, mijn naam ware niet geschandvlekt en
mijn leven verbeurd. Eens stonden de woningen van
aanzienlijken voor mij open, es nu .'... van alien veracht,
wacht mij een schandelijke dood. Slecht gezelschap heeft
mij bedorven."
Helaas ! hoe menigeen ging het gelijk deze ongelukkigen ! Men meent sterk genoeg te zijn om het gevaar te
trotseeren en met kwade gezellen om te gaan ; maar
nauwelijks is men in hun gezelschap, of men huilt met
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ae wolven, waarmede men in het bosch is en blaat met

dat is : men volgt den stroom en
doet wat anderen doen ; en indien al het vuur van kwaad
gezelschap hem niet brandt, de rook van hetzelve zal
hem ten minste zwart maken.
— Maar — zoo hoor ik iemand hardop denken
— het is niet mogelijk om alle slecht gezelschap te
vermijden !
— Dit is zoo, daar hebt gij gelijk in. De verhoudingen dezes levens brengen de noodzakelijkheid mede van
telkens in aanraking te komen met menschen van een
misdadig karakter ; maar tusschen omgaan en omgaan is
een groot verschil. wanneer men uit noodzakelijkheid of
uit plicht met slechte menschen moet omgaan, mag men
gewapend door vurige gebeden en in vertrouwen op Gods
genade, hopen onbesmet te blijven; maar wanneer men
zonder noodzakelijkheid of uit plezier hun, gezelschap
zoekt, langer in hun midden vertoeft dan noodig is,
sneer nog: indien men met zulken op vriendschappelijken
en vertrouwelijken voet omgaat, — dan geeft men zich
over aan eene Delila, wier schaar hem alras al wat aan
hem deugdzaam is zal ontrooven.
„De vriendschap — zegt de H. Chrysostomus — veronderstelt gelijkheid of brengt ze voort." En waarin bestaat nu de gelijkheid, wanneer goeden met slechten omgaan ? — In den regel niet hierin, dat de slechten gelijk
worden aan de goeden, maar hierin : dat de goeden gelijk worden aan de slechten. Er gebeurt dan in het zedelijke leven, wat er gebeurt in het natuurlijke, wanneer
een gezond mensch bij een ziek mensch gaat liggen: de
zieke wordt daardoor niet gezond, maar veeleer wordt
de gezonde ziek. Ja, plaats 66n gezonde bij honderd
kranken, die aan eene besmettelijke ziekte lijden, en hij
de schapen in hel veld,
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heeft meer kans van die besmetting vrij te loopen, dan
de nog onschuldige, die gedurende eenig tijdsverloop bestendig met zedeloozen in aanraking komt.
De zonde toch is besmettelijk, z66 besmettelijk, dat ik
u tarten durf -- zoo sprak Dr. De Witt Talmage in
Brooklyns Tabernakel tot de omstreeks vijf duizend daar
vergaderden — om onder de millioenen menschen, die
onzen aardbodem bewonen, er een te vinden, die niet in
een jaar tijds bedorven werd door zich als vriend aan
een zedeloos makker aan te sluiten.
Jong mensch, gij meent, dat ik overdrijf, dat uw karakter van een gehalte is, tegen zulk eene besmetting bestand. Duizenden hebben dat gemeend, en niet een, die
niet bedrogen uitkwam. Ga met vloekers om, en gij wordt
een vloeker. Ga met spelers om, en gij wordt een speler. Ga met drinkers om, en gij wordt een drinker. Ga.
met schelmen om, en gij wordt een schelm. Deel den
omgang met liederlijken, en gij wordt liederlijk. Sla het
woord der H. Schrift in den wind : bemin het gevaar,en
ieker/ijk zult ook gij er in vergaan.
Deze zoo ernstige waarheid spreekt zich uit in allerlei spreuken en spreekwoorden, zoo in den mond des
yolks als in de H. Schriftuur, en is en wordt helaas! nog
iederen dag door de ervaring bevestigd.
Neem, bij voorbeeld, het zeer oude en zeer juiste
spreekwoord : 'Leg- mid met Wien gij verkeert, en ik help
uw aard geleerd. Het yolk is zeer te recht van meening,
dat men zich over het geheel vrijwel een juist oordeel
vormen kan over iemands aard en karakter, wanneer men
weet, met welke lieden hij bij voorkeur omgaat. Wie dagelijks in het gezelschap van bedaarde en verstandige
lieden gezien wordt, zal vanzelven den naam van bedaard
en verstandig bekomen ; maar wie de gewoonte heeft
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eene kroeg te bezoeken waar gauwdieven bijeen komen,
zal geen recht hebben zich te beklagen, als de politie,
daar een inval doende, hem met de rest meëpakt ; hetgeen door een ander oud Hollandsch spreekwoord aldus
wordt weergegeven :
Daar men meg verkeert,
Wordt men ma vereerd.

Niet minder duidelijk is de uitspraak van den Psalmist — XVII — 27 .... Bij de reinen zult gij reinblijven, bij de slechten zult g-ij slecht worden. Indien men
om eenige uitspanning te genieten, geen andere huizen
en plaatsen bezoekt dan die ter goede naam en faam
bekend staan, zal uwe eer ongerept, uwe ziel onbevlekt
blijven ; maar wanneer men zich niet schaamt om koffiehuizen, herbergen of andere gelegenheden te bezoeken,
die als onzedig en gemeen bekend staan, wordt men ongetwijfeld ook onzedig en gemeen, en men zal geen recht
hebben zich te beklagen, wanneer men voor uw gezelschap waarschuwt, zeggende : mijd hem, want hij deugt
niet !
Wie met pek oms-aal, raakt er mede besnzet, zoo luidt
de stellige uitspraak van den wijzen Sirach's zoon —
Eccli. XIII, i. — Indien men gemeenzamen omgang houdt
met menschen, die een vuile tong en een gemeenen mond
hebben, zal ook weldia uwe tong en uw mond bedorven
zijn, en dat bederf zich mededeelen aan uw geheele persoonlijkheid. Wanneer men over iets, dat men tot dusverre voor groot kwaad hield, hoort spreken als over de
natuurlijkste zaak der wereld, en er over hoort schertsen
en lachen als over eene aardlgheid, dan gaat allengskens
de vrees voor de zonde en het schaamtegevoel verloren ;
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het duurt niet lang of men doet mee en men valt van
den eenen afgrond in den anderen.
Law` u dus niet verleiden ! — zoo waarschuwt de Apostel — I Cor XV, 33. Kwade gezelschappen bederven de
goede zeden, zoo is het, zoo was het, en zoo zal het immer gebeuren.
Eenige jaren geleden werd, volgens het bericht der
nieuwsbladen, te Kamerijk in Frankrijk een jongeling
gevonden, die zich onder een eik had flood geschoten.
Naast hem lag het pistool. Op een briefje, dat men in
zijne kleederen vond, las men de volgende met potlood
geschreven woorden : „Gij, die mijn lijk vindt, verneem,
dat ik vijf jaren volgens de voorschriften van het
H. Evangelie leefde, en daarin onnoemelijk veel troost en
tevredenheid vond. Door een niet genoeg te beweenen
ongeluk geraakte ik echter in gezelschap van vrijdenkers,
en deze hebben mij op het dwaalspoor, op den weg des
verderfs gebracht. Ik smeek om vergiffenis aan de Christenheid, die ik door mijn wanhopigen stag ergeren zal.
Ik vraag vergeving aan mijn waardigen pastoor ; ach !
hadde ik zijne vermaningen opgevolgd ! Vooral smeek
ik om vergiffenis aan mijne lieve ouders, wien ik de
grootste smart veroorzaakt heb. Ik had het besluit genomen mijne levenswijze te veranderen en de steun van
hun ouderdom te zijn ; maar ik vermag het niet, het leven is mij andragelijk 1).
Aan den voet van het schavot, waarop de nog jeugdige misdadiger, Josef Arger, de doodstraf sterven moest,
sprak hij tot de duizenden nieuwsgierigen o. a. deze gedenkwaardige woorden : „Ik ben nog zoo jong, nauwelijks
drie en twintig jaar oud, en reeds moet ik sterven, ster1)
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yen door mijn eigen schuld, omdat ik slecht gezelschap
niet vermeden heb. Zes maanden waren genoeg om mij
te bederven, om mij van een deugdzaam jongeling in
een slecht mensch te veranderen. 1)
Ik zou bier nog zooveel kunnen bijvoegen, maar het
medegedeelde bevat, dunkt mij, reeds meer dan genoeg
om te bewijzen, hoe groot eene verantwoording er op
de ouders rust, wel toe te zien met wie en waar hunne
kinderen verkeeren en bij welken baas of welke vrouw
zij hunne kinderen in de leer doen of laten dienen. Hoe
dikwijls, hij voorbeeld, komt niet een wel opgevoed braaf
jongeling bij een werkbaas in de leer, bij wien hij door
de ontuchtige taal en door de spotternijen over den godsdienst, welke hij bijna dagelijks moet aanhooren, in den
grond bedorven wordt.
En wat u pasoonlijk betreft, lieve lezer of lezeres, indien
uwe omstandigheden het u veroorloven zelf uw omgang
te kiezen, beschouw het dan als voor u van het hoogste
belang, dat gij met oprecht christelijke menschen omgang
aanknoopt, en dat gij de vriendschap en het gezelschap
van slechte menschen zooveel mogelijk vermijdt; want en
de stem des yolks en de ervaring en het Woord Gods
leeren op duizendvoudige en treurige wijze de waarheid
van het spreekwoord : Kwaad gezelschap doet dolen; hetgeen Cats op zijne manier aldus in rijm vertolkt :
Bij de kreupelen leer` men hinken,
Bij de vuilen leer` men sunken,
jongeling wie gij zij`,
Kwaad gezelschap diem' gemijd.
1)
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LOON NAAR WERKEN.
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eker, ik ontken het niet, er is veel armoe en
:f))111=.1\ ellende in de wereld. De man heeft geen werk,
en de vrouw is ziek ; de huishuur is niet betaaid,
t
en bij den winkelier staat men ook al in het krijt ;
het getal kinderen wordt grooter en de verdiensten
worden kleiner; in een woord : men heeft haast geen brood
om te eten en weet niet hoe men van den eenen dag
in den anderen komen zal.
Gewoonlijk werpt men de schuld van dit alles op anderen : op de rijken, die niet genoeg geven ; op de regeering , die niet genoeg doet en zorgen rnoest voor
dit en voor dat enz.; men windt zich op onder het drinken van een borrel en het luisteren naar allerlei roervinken
en verkwist zoo doende zijn weinige centen en zijn tijd
nog op den koop toe. Dat men echter in zeer vele gevallen zelf de oorzaak is zijner ellenden, dat schijnen velen niet te willen bedenken, en toch is het zoo.
De Apostel Paulus zegt : Zoo iemand niet wil werken,
dat hij ook niet ete; wanneer dus iemand niet of ten minste
zoo weinig mogelijk wil werken, maar toch liefst zooveel
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mogelijk wil eten en drinken, dan krijgt hij loon naar werken, als God hem laat vasten. God toch heeft als regel
gesteld, dat de krachten en de gelegenheid, die een mensch
heeft om te werken, zooveel als de sleutels zijn zouden
om Gods broodkast te openen. Werpt hij nu die sleutels
weg of maakt hij daar geen gebruik van, dan is het eigen
schuld en heeft zoo iemand loon naar werken als hij
geen brood heeft.
Wanneer wij, bij voorbeeld, hooren dat er hier en
daar zoovele werklieden zonder werk en dus zonder brood
zijn, gevoelen wij ongetwijfeld diep medelijden met die
ongelukkigen; maar als wij dan weer vernemen, dat diezelfde werkeloozen, wanneer er zich onverwachts werk
opdoet — bij voorbeeld een schip, dat gelost moet worden
of sneeuw, die moet worden weggeruimd — geen hand
verkiezen nit te steken, dan kunnen wij niet nalaten te
denken aan eigen schuld en loon naar werken.
Maar ook wanneer een jongeling, die nog maar half
werken kan, omdat hij nog maar half zijn ambacht verstaat, roekeloos eene verkeering begint en een meisje
trouwt, voor dat hij in staat is den kost voor een huisgezin te verdienen, — heeft zulk een echtpaar dan geen
loon naar werken, als schraalhans bij hen keukenmeester is ?
Indien het niet zulke ernstige gevolgen had, zou men
met die kinderen moeten lachen. Immers wat ziet men
dikwijls gebeuren ? Krullejongens, die nog niet eens den
spijker op den kop kunnen slaan; halfwassen, die nog
maar ter nauwernood hun eigen kost en kleeren kunnen
verdienen, loopen al met een meisje aan den arm. Wat
is hiervan het gevolg? — Dat zij meer aan hun meisje
dan aan hun werk denken; imnier een knoeier blijven
in hun vak; trouwen voor dat zij eene huishouding kun-
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nen onderhouden, en dan ? — dan is het weldra armoe
troef! Maar ik vraag is die armoe dan geen eigen schu!d
en verdiend loon?
Jets anders is het, wanneer iemand buiten zijne schuld
geen krachten en geen gelegenheid heeft om te werken;
want in een zoodanig geval zal God iemand, die zijne
geboden onderhoudt, ook niet zonder brood laten, al zou
Hij voor zoo iemand een wonder moeten doen. Zoo kregen de Joden in de woestijn het manna uit den Hemel
en het water uit de rots; maar in het beloofde land gekomen, niet meer; toen moest een ieder weder werken
voor zijn dagelijksch brood.
God zegt: Gedenk, dat gij den Sabbatdag heill,;1; maar
indien nu iemand niet naar God luistert, -wanneer Hij
hem gebiedt den Zondag te heiligen, — is het dan zoo
vreemd als God niet naar hem luistert als hij bidt: Geef
ons heden ons dagelijksch brood? Neen, niet waar ? dan
heeft zoo iemand loon naar werken.
— Waarom werkt gij toch altijd op Zondag? — zoo
vroeg eens een oprecht christelijk heer aan een schoenmaker, die over zijne deur woonde?
-- Wel, lieve mijnheer, ik moet wel op Zondag werken; ik ben zoo arm als Job en kom er anders niet door.
— Hoor eens lieve man, door het werken op Zondag
zult gij in ieder geval niet rijker worden, daar rust geen
zegen op. 1k wil met u een accoord aangaan; werk voortaan
des Zondags niet meer en doe gelijk een goed Christen
betaamt; zoo gij daardoor schade lijdt, zal ik ze u na
Brie maanden vergoeden.
De schoenmaker nam het voorstel aan, werkte des
Zondags niet meer, en ging geregeld naar de Hoogmis
en de Vespers of het Lof. Al dadelijk werd hij veel godsdienstiger en beleefder; en keerde de vrede terug in zijn
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huis; want te voren was hij een knorrepot, en had hij
altijd twist met zijne vrouw en kinderen. En toen nu na
drie maanden de heer terugkwam en hem vroeg: — Welnu,
zeg nu maar gerust, hoeveel schade gij geleden hebt door
Zondags niet te werken, dan zal ik ze u vergoeden, —
antwoordde de schoenmaker :
— Mijnheer ik zou liegen als ik zeggen zou, dat ik
eenige schade geleden had; integendeel mijne zaken zijn
wel voor een derde verbeterd.
De geschiedenis verhaalt verder van dezen schoenmaker,.
dat hij een zeer godsdienstig en zeer welgesteld man is.
geworden en zoolang hij nog leefde het vieren van den
Zondag streng onderhield.
Veel meer nog wordt de Zondag ontheiligd door diegenen, die van den Zondag een zondedag maken. Hoe gaat
het er op Zondag in vele koffiehuizen, herbergen en kroegen
naar toe ! Daar wordt woest geleefd: daar wordt gedronken, gevloekt, gespeeld, gedanst en gebruld, dikwijls tot
laat in den nacht, tot 's Maandags toe. En die menschen
noemen zich dan nog Christenen, zij die een heiden, ja
sours eer, beest in woestheid overtreffen ! Is het niet vreemd,
of hoe zal ik het noemen, dat er jongelingen en jongedochters zijn, die uit vrees van den Zondag te ontheiligen
niet zullen werken of naaien, maar zonder zich te bedenken
des avonds als bezetenen over den dansvloer vliegen en
zwieren en zwaaien en draaien en zich in de schandelijkste
bekoringen storten. Wat zal er bij zulke Zondag-ontheiligers op Maandag morgen nog over zijn van het gebed
en de preek van Zondag ? Niets ! En mag dit misschien
ook niet de reden wezen, dat er zoovele jongelingen en
jongedochters zijn, die in plaats van met de jaren toe te
nemen in behagelijkheid voor God en de menschen, bijna
met iedere week toenemen in brutaliteit, zonde, ondeugd
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en bederf ? En is het nu wel to verwonderen, dat die
huisgezinnen, waarvan de vader of de moeder, de zoon
of de dochter aldus den Zondag ontheiligen, vroeg of
la at gebrek lijden aan 's Heeren zegen, aan dagelijksch
brood ? — Neen niet waar? Wanneer zij niet naar God

luist eren als Hij hun zegt : lees indachtig, dal gij den
Sabbatdag heiligt, dan hebben zij loon naar werken, als
God hun slechts kruirnels geeft in plaats van brood, al
bidden zij ook tienmaal daags : Gee/ ons heden ons dagelijksch brood. —
Christus heeft gezegd : Die zich verheft zal vernederd
worden; , maar nu vraag ik, of de hoogvliegerij en de
zucht naar groot doen niet een zeer algemeene kwaal
geworden is? Hoe is het, bij voorbeeld, met de kleederdracht gesteld. Men kan op Zondag, en soms ook op
an dere dagen in de week, personen zien rondfladderen op
zijn heerlijkst uitgedost — met de fijnste doekjes, de
duurste laarsjes, soms zelfs met glace-handschoenen en
eene parasol — men zou meenen, het zijn heuschelijk
dames; maar als men navraagt, wat hoort men dan ? deze
is een naaistertje, en gene eene dochter van een schoonmaakster; die daar is een arrne dienstmeid en de andere
de dochter van een uitverkochten kruidenier, enz. En met
de heeren, die men in een fijn pak naar de laatste mode
ziet pronken, — soms zelfs met een rotting in de hand
en een snorretje, al is het ook van vlas — is het ook
al niet veel beter gesteld. Verraadden hunne manieren
niet het tegendeel, of wist men niet beter, men zou meenen, het zijn personen van aanzienlijken stand, die geld
in overvloed bezitten; maar wat zijn het inderdaad? werklui of ondergeschikte ambtenaarties, die een huis vol kinderen en een zeer sober inkomen hebben. Ik zal bier
nu verder niet uitweiden, maar ik vraag al wederom :
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indien een mensch nit ellendige hoovaardij, voornamer
\vil schijnen dan hij is, heeft zoo iemand dan geen loon
naar werken, als God hem vernedert en tot schande en
armoe laat vervallen ? Waarom gaat hij op stelten in plaats
van eerbaar te voet ?
— Maar ik heb toch wel menschen gekend, die in
hunne jeugd hun best hebben gedaan om goed hun am bacht te leeren ; vlijtig werkten, als zij maar gelegenheid
hadden ; geen Zondag-ontheiligers, noch hoogvliegenden
waren, zij, noch hunne kinderen — en bij wie het toch
maar armoe troef bleef, of ongelukken en ziekten het
gespaarde geld weghaalden. Leg mij nu eens, waaraan
kan dit dan gelegen hebben ?
-- Dit kan dan hieraan gelegen hebben, dat zij niet
of niet goed, ten minste met geen vertrouwen en volharding gebeden hebben ; want Christus heeft gezegd : Vraagt
en Aril zult verkrijgen, en elders: Komi alien tot Mij,gij
die belast en beladen zijt, en 1k zal u verkwikken.

Men hoort de menschen wel eens zeggen, dat zij geen
tijd hebben om veel te bidden, velen zelfs verrichten nog
geen kort morgen- of avondgebed; maar zij spreken de
waarheid niet zij, die zeggen, dat zij geen tijd hebben om
te bidden. Al moeten zij nog zooveel werken, nemen zij
er toch dagelijks den tijd of om te eten, en het komt
niemand in de gedachte wegens de drukte het eten eenige
dagen uit te stelten. Indien nu de menschen wel werken
en eten, maar niet bidden, dan toonen zij daarmede, dat
hun lichaam en de tijdelijke verdiensten hun meer ter
harte . gaan dan God en hun onsterfelijke ziel, en dat zij
meer op de menschen dan op God vertrouwen. Waarlijk,
at vele menschen gebrek lijden is hun eigen schuld :
waarom bidden zij niet ?
Dus is in vele gevallen de armoe en ellende eigen schuld
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en loon naar werken. Wil men ze uit zijn huffs weren,
dan moet men bidden, hartelijk en met vertrouwen en
met volharding bidden ; maar bidden alleen is niet genoeg: met moet ook zelf iedere gelegenheid tot werken
aangrijpen, zich niet boven zijn stand verheffen, en den
Zondag niet ontheiligen, noch dit van zijne kinderen en
huisgenooten dulden. Zoekt eerst het Rijk Gods en zijne
gerechtigheid en alles wat gij noodig hebt, voor een tevreden en gelukkig leven, zal u worden toegeworpen :
Loon naar werken!

M_
MONDJE TOE IS GOED ADVIES.

, ondje toe ! dat is: heb de gewoonte niet uwe lip
te laten hangen en met uw mond open te zitten ,
want een open mond — zegt Dwarskijker -verraadt gebrek aan beschaving en tact en is het
kenmerk van een zwak karakter.
Mondje toe ! dat is : adem door uw neus en niet door
uw mond ; slaap met uw mond dicht en houd hem dicht,
tenzij gij hem opent om de eene of andere reden ; want
wie de gewoonte heeft met open mond adem te halen,
maakt bij een snelle ademhaling van zijne keel een ware
stofopvangster en zuigt als eene windhoos alles in de
longen. Hierdoor ontstaat niet zelden een drooge, korte,
onregelmatige hoest, stofhoest genaamd, die voor de gezondheid in lang zoo onbeteekenend niet is als sommigen
wel denken. Tot dit soort van hoest behoort o. a. de
hoest, waardoor personen, die den avond in een danslokaal hebben doorgebracht, somtijds 's morgens gewekt
worden. Om te weten, hoe de luchtpijp er dan van binnen uitziet, behoeft men slechts de' stoflaag te bezien,
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die de schouder-oppervlakte van den rok of den jas bedekt. Doch ook buiten de danszaal ontbreekt het in de
lucht der kamers en der straten, zoowel als in de onmiddellijke omgeving der stall, waar fabrieken staan, nooit
aan stof. Men denke slechts, hoe dikwijls het toch gebeurt,
dat ons buiten jets in het oog vliegt ! en dat zijn dan
nog maar grootere stofdeeltjes, daar de kleine door de
ooghaartjes afgeweerd worden.
Een eigenlijke, meer bepaaldelijk als zoo danig te noemen
stofhoest wordt gevonden bij hen, die in handel en nijverheid met stuivende en stofverwekkende zaken te doen
hebben, als : manufacturiers en tapijthandelaars, bakkers,
molenaars, porceleindraaiers, tabakswerkers enz. Het meest
in het oog vallend voorbeeld hiervan leveren de steenhouwers, die, al zijn zij nog zoo sterk, alien hoesten en
niet oud worden, terwiji de meesten zeer spoedig wegkwijnen. Bij de opening van hunne lijken vindt men de
longen als veranderd in een met fijn steengruis opgevuld
kussen.
Dit felt moge dus tot waarschuwing dienen voor hen,
die gewoon zijn in minder schadelijke stuivingen te verkeeren, om toch voor de indringers op hunne hoede te
zijn. Men verzuime toch niet bet hoofdhaar door een
hoofddeksel voor stof te vrijwaren ; maar vooral en in
de eerste plaats beveilige men de longen door met gesloten mond te ademen ; dus mondje toe ! 1)
Mondje toe ! dat is : praat niet te veel, maar leer bescheiden zwijgen, want het is beter grezwegen dan van
s.preken hinder gekregen.
— Dokter, — zoo vroeg eens een babbelaar of babbe1) Zie Dr. Sannes. Een en ander over den hoest. Derde druk
biz. 34-36,
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laarster aan den geneesheer — hoe zou het toch komen,
dat mijne tanden zoo uitvallen ?
— Dat komt — antwoordde de dokter — omdat gij er
zoo dikwijls met de tong tegen stoot! waarmede hij te kennen Wilde geven, dat hij of zij te veel snapte en babbelde
en daardoor zich zelven en anderen veel kwaads berokkende.
Mondje toe of m. a. w. een bescheiden zwijgen is een
uitstekende raad, die door iedereen, maar bijzonder door
dienstboden, die prijs stellen op den naam van eerlijk
en trouw, dient ter harte genomen — immers wanneer
iemand dienstboden huurt, meent hij vertrouwen in hen
te Mogen stellen of ten minste hij rekent op hunne stilzwijgendheid. En het zou ook wel ongelukkig zijn, indien
men daarop niet rekenen mocht ; want wie zou dan nog
een dienstbode kunnen en willen houden ? Van dat vertrouwen nu misbruik maken is waarlijk iets schandelijks
en zich daartoe verlagen is oneerlijk en trouwloos. Toch
zijn er dienstboden, die er zich in het minst niet over
schamen en alles wat er in den huiselijken kring hunner
meesters en vrouwen voorvalt, tot de onbeduidendste
taken toe, terstond bij de buren gaan vertellen en op
straat brengen. Dat dergelijke dienstboden het in den
regel ook ver gebracht hebben in de kunst van liegen,
blijkt o. a. ook hieruit, dat zij immer bij kris en bij kras
volhouden, dat zij niets verteld hebben.
Ik heb een dokter gekend, D. V., die zulk eene dienstbode had; hij kon Been kippetje eten of een glaasje bitter
drinken, of de bakker op den hoek was er van onderricht. Reeds had hij zijne dienstmaagd over hare babbelzucht onderhouden, doch deze ontkende steeds de zegsvrouw te zijn, die de geruchten verspreidde. Hij besloot
haar door een overtuigend bewijs te beschamen en nam
daarvoor het navolgende middel te baat.
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— Mietje, — zeide hij eens, dat zij hem zijn eten
bracht, — indien je niet zoo'n babbelaarster waart, zou
ik je wat vertellen.
riep de meid —
Ik een babbelaarster, Meneer!
ik vertel nooit jets.
- Ja, dat doe je anders wel.
— Neen, zoo zondig niet, Meneer !
— Nu! hoor dan. Er is mij voor vast gezegd, dat de
vrouw van den bakker op den hoek van haar man afgaat.
- Heere, Meneer ! is het mogelijk ! .... En waar zou
dat bij te pas komen ?
Ja, dat weet ik niet, maar de zaak moet waar zijn,
maar vertel het niet verder, hoor !
— Wel peen, Meneer ! zei Mie; maar pas was zij
beneden of zij kon niet nalaten, het groote nieuws aan
hare kameraad merle te deelen, en toen : „daar mot ik
het mijne van hebben," — en zoo naar de vrouw van
den bakker toe.
— Wel, vrouw ! wat boor ik? Is het waar, dat je van
je man afgaat?
- Ik ? roept de verontwaardigde bakkerin — wie durft
zoo iets van mij vertellen !
— Wel, ik heb het van onzen Meneer voor waar
gehoord.
— Onmogelijk!
- Neen, waarempeltjes heit onze Meneer het mij gezeid.
— Wel! dat had ik nooit van Meneer gedacht, dat die
iemand zoo zou blameeren; maar dan zal ie m'n ook
zeggen, wie z'n zegman is. — En de bakkerin loopt naar
den dokter.
- Wat is dat, Dokter, dat je van me vertelt zegt
zij, zoodra zij bij hem is toegela.ten. — dat ik van mijn
man zou afgaan ?
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— Wel, is het dan niet waar ? — vraagt de dokter
met een lachend gezicht.
— Wel waaratjes niet, — antwoordt de vrouw — en
ik begrijp niet, hoe uwees zoo iets van me durft zeggen.
— 1k heb het toch niet mis, — zegt de dokter — en
je zult het mij zelve toestemmen. Ben je dan nu niet
van je man afgeloopen om bij mij te komen ?
De bakkerin bleef met open mond staan, loch toen
de dokter haar verteld had, hoe de heele zaak maar
eene grap was, door hem uitgedacht om de meid op de
proef te stellen, had zij er zelve schik in en ging lachend
heen. — Maar hoe Mie op haar neus keek, toen zij
hoorde hoe zij beet was genomen, kan ieder begrijpen.
Dat zij daarom in het vervolg het babbelen naliet, zal ik
niet beweren. 1)
Helaas ! niet slechts onder de wereldschgezin den, maar
zelfs onder die dienstboden, die zich op een meer godvruchtig leven schijnen toe te leggen, heeft de praatzucht
soms een bedenkelijke hoogte bereikt. Onbeschaamd, als
of het de eenvoudigste en de meest geoorloofde zaak der
wereld is, bespreken zij met anderen alles wat zij in hun
dienst zien en hooren ; smalen zij bij de minste onaangenaamheid op hunne meesters en vrouwen, en hebben
zij allerlei afkeurende aanmerkingen op het eten en drinken en op het werk, dat zij verrichten moeten. Nog
gladder wordt hunne tong, wanneer zij hun dienst verlaten of daaruit ontslagen worden; dan deugt er letterlijk
niets meer, en, indien alles waar was, wat zij dan somwijlen uitkramen, zouden er haast geen slechter menschen
op de wereld zijn dan de menschen uit wier dienst zij
treden.
1)

J. van Lennep. Vermakel. Anekd., blz. 8.
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Toen Herkula, die later de gelukzalige Herkula geworden is, nog eene dienstbode was, kwam zij in omgang
met zekere Felicitas, eene weduwe, die zich in een klooster
afgetrokken had en na haar dood heilig verklaard werd,
en ontving zij van haar menige onderrichting. Zoo, bij
voorbeeld, had Herkula eens met een welgemeend Joel
gelogen, om namelijk de gramschap van hare meesteres
to ontgaan. De heilige Felicitas berispte haar over deze
fout met een moederlijke zorgvuldigheid en zeide : „Daar
hebt gij niet wel aan gedaan, dat gij uwe lippen met
eene logen bezoedeld hebt. Het is voor eene maagd niet
genoeg, dat zij zich van den omgang met mannen onthoudt, indien zij zich ook niet voor alle logentaal wacht.
Want waar de waarheid gekwetst wordt, daar is de ongeschondenheid des lichaams niet veel waard."
Met ' veel meer recht nu mag men zeggen, dat dienstboden, Wier tong eene klaftspaan of klaierspaan of raid
is, of m. a. w. dat dienstboden, die niet kunnen zwijgen —
al doen zij zich nog zoo godsdienstig voor — gevaarlijke
menschen en slechte Christenen zijn; want daar niemand
gaarne zijn huishouden ziet op straat gebracht, doen zij
hunne overheid dikwerf veel en groot verdriet aan ; en
daar veel praten in den regel ook met veel kwaadspreken
en liegen gepaard gaat, maken zij zich aan veel eerrooverij, en, hoe men de zaak ook wende of keere, in ieder
geval aan veel ontrouw en liefdeloosheid sehuldig.
Hadde Herkula, van wie ik zoo even sprak, de vermaning van haar moederlijke vriendin niet ter harte genomen, zij ware nooit de gelukzalige Herkula geworden ;
gelijkerwijze zal iemand, die zich het hier verhaalde over
de praatzucht moet aantrekken, nooit gelukzalig worden,
tenzij hij zijne tong leer& bedwingen en zich onthoude
van alle eerrooverij; want zoo iemand heeft de liefde
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niet, en zonder liefde is het onmogelijk aan God to
behagen.
Mondje toe ! is dus niet alleen voor dames babbelkousen
en heeren-kakelaars, maar bijzonder ook voor klapachtige
dienstboden een advies van uitstekende waarde voor het
lichaam, maar nog meer voor de ziel.

N.
NOOD LEERT BIDDEN.
,,M,,-,'..,,,

A et Bier is wild of schuw van aarcl ; wil in zijne
vrijheid van den mensch niets weten, maar vlucht
overal waar een mensch zich vertoont. Zoo is het
echter in den beginne niet geweest ; want God had
den mensch tot beer der aarde gemaakt, d. w. z.:
de aarde was zoo ingericht, dat ze den mensch niets anders opleverde dan wat aangenaam en goed is, en ook
alle dieren waren den mensch toegedaan en gehoorzaam.
Toen echter de mensch zelf aan God ongehoorzaam
werd en door de zonde van God afviel, is de natuur
en zijn de dieren ook van den mensch afgevallen, hem
ongehoorzaam en vreemd en voor een groot gedeelte zelfs
vijandig geworden. Slechts in den uitersten nood en bij
hevigen angst zullen zij eene wij1 hun verwilderde natuur
afleggen en vertrouwelijk den mensch naderen om hulp
to zoeken.
Wanneer het, bij voorbeeld, des winters langen tijd
hard vriest en sneeuwt, gaan de vogels bedelen bij de
menschen ; zij naderen onbeschroomd het raam, pikken
dan de kruimels op, die men voor hen in de raamkozij-
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nen heeft uitgestrooid, en blijven vertrouwelijk zitten,
zelfs ook al vertoont zich een menschelijk gezicht achter
het glas.
Het is wel gebeurd, dat een hert, door de jagers achtervolgd en geen uitkomst meer ziende, zijn toevlucht
nam in bewoonde huizingen ; dat een leeuwerik, door
een sperwer nagejaagd, zijn behoud zocht aan 's menschen
borst ; en dat bij aardbeving en sterke zonsverduistering
zelfs Wilde dieren in hun angst tot de menschen hun
toevlucht namen.
Gelijkerwijze worden ook vele menschen, die door de
zonden als van God vervreemd zijn, door den nood der
wedervaardigheden gedrongen tot God weder te keeren
en bij Hem hulp en bijstand te zoeken. Zoolang zij als
vroolijke Frans kunnen leven, denken zij er niet aan
naar het ouderlijke huis, dat is: tot God terug te keeren ;
maar wanneer het blaadje is omgekeerd en zij gebrek
lijden, gebrek aan geld, voorspoed of vreugde, dan komen
zij tot inkeer en spreken zij als de verloren zoon : „Ik
zal opstaan en tot mijn vader gaan en hem zeggen : 1,7;7,der ! ik heb gezondigd tegen den Hemel en tegen u : ik
ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden :
maak mij als een van uwe huurlingen !" En opstaande
gaan zij tot hun vader. Daarom zegt het spreekwoord :
Nood leer! bidden ! De nood namelijk wekt den angst ;
de angst het geloof; het geloof het gebed ; en het gebed
brengt hulp ten bekwamen tijde.
De beroemde Lanfrank was een der geleerdste mannen
van zijn tijd, maar in zijn ijver voor de wereldsche
wetenschappen vergat hij geheel en al de zorg voor zijne
ziel, zoodat hij zelfs niet meer bad. Het gebeurde, dat,
toeri Lanfrank eens op reis was naar Rouaan, hij bij
het invallen van den nacht, in het begin van een bosch,
7
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door roovers werd aangevallen. Deze plunderden hem
uit, blinddoekten hem en bonden hem de handen opden rug, voerden hem van den weg of in een dicht
struikgewas en lieten hem daar aan zijn lot over. Aanvankelijk klaagde Lanfrank bitter over zijn ongeluk, vervolgens wilde hij bidden, maar kon niet, omdat hij in
zijn ijver voor de wetenschappen het bidden nagelaten
had. Nu deed hij de gelofte, dat zoo God hem uit deze
verlegenheid redde, hij een ander leven zou beginnen en
God alleen zou dienen. En zie! God verhoorde zijn
gebed en redde hem. Toen tegen het aanbreken van
den dag eenige menschen in zijne nabijheid voorbijgin
gen, werd zijn zwak hulpgeschrei door hen gehoord; zij
ontbonden zijne boeien en brachten hem op den weg.
Door dit ongeval is Lanfrank een kloosterling en later
de beroemde aartsbisschop van Kanterbury geworden en
heeft hij zijn levensloop met een godvruchtigen dood
b
g esloten.
Toen een zekere Eulogius — zoo verhaalt de geschiedenis — door het vinden van een schat van eenvoudig
ambachtsman een rijk heer geworden was, leefde hij
zonder zich om God of godsdienst te bekommeren. Wat
zijn eenige goede vriend ook deed om hem op den goeden weg terug te brengen, — het was alles te vergeefs,
zoodat deze ten slotte niets antlers meer voor hem doen
kon dan hem Gode aanbevelen en om uitkomst bidden.
En deze uitkomst kwam. Door allerlei wederwaardigheden
ontnam God aan Eulogius zijne schatten weer, zoodat
hij zich verplicht zag zijn vorig handwerk weder op te
vatten. Maar nu ook keerde hij, als de verloren Z0011,
in zich zelven en tot God terug, leidde voortaan een
tevreden christelijk leven en stierf een zaligen dood.
Voor menigeen is een ongelukkig huwelijk het middet

99
geweest om zich van ganscher harte en uit alle krachten
tot God te wenden. Wanneer een gehuwde dien weg
opgaat, dan zal hem dit zelfde kruis een ladder ten
hemel worden, en dikwijls zal dan door het gebed van
den eenen echtgenoot, die door zijn kruis geduldig te
dragen welbehagelijk bij God geworden is, ook de andere
echtgenoot tot bekeering komen.
Nog kort geleden heb ik van den flood eens beers
gelezen, die in de laatste jaren zijns levens buitengewoon
godvruchtig geworden is, en die er zijn grootste geluk
in stelde een volmaakt Christen naar den wil en de wet
des Heeren te worden. De uitwendige aanleiding, welke
hem God als in de armen gevoerd heeft, was zijn ziekelijke vrouw, die hem door hare grilligheid en haar
gemelijken gemoedsaard het Leven ten eenemale verbitterde. Nu begon hij in den godsdienst zijn eenigen troost
op aarde te zoeken, en met dezen heeft hij te gelijk zijn
eeuwig geluk in den hemel gevonden.
Tallooze mien ook was het ziekbed voor velen een
keerpunt des levens, en ook voor hen, die juist zoo
diep niet waren gezonken, was het een vruchtbare akker
van goede gedachten, heilige voornemens en verbetering
aan hart en wandel.
Toen de gelukzalige Herkula nog een jong meisje
was, leidde zij een ijdel wereldsch leven. God echter
hield haar met krachtige hand terug. Hij zond haar een
zware langdurige ziekte toe, waarin zij leerde beseffen
hoe nietig de jeugdige schoonheid en het vermaak zijn.
Maar toen zij weder genezen was, ging het met haar al
niet beter dan met de meeste menschen, die gedurende
hunne ziekte verbetering van gedrag beloven en dan
weder gezond worden: zij werd opnieuw lichtzinnig.
God wierp haar nogmaals op het ziekbed neder; toen
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ging het weder gelijk den eersten keer : zij maakte in
hare ziekte schoone voornemens en leidde na het herstel
der gezondheid weder het oude leven.
Nu trof de vinger Gods haar ernstiger; zij werd aan
beide oogen blind, opdat zij aan de oogen des geestes
ziende zoude worden. Dit uitwerksel kwam allengs : Herkula legde hare wereldschgezindheid en met deze haar
ijdele kleeding af. Toen God nu zijne bedoeling bereikt
had, schonk Hij in zijn overgroote barmhartigheid haar
het licht der oogen weder; ditmaal echter bleef zij niet
alleen getrouw aan hare voornemens, maar klom zij ook
van trap tot trap tot een buitengewone heiligheid op.
Daarom wist ook de vrome aartsbisschop Theodorus
den keizer Gigismond, die hem eens naar den zekersten
weg des hemels vroeg, geen beteren raad te geven dan
deze : Volbreng slechts datgene, wat gij in uwe ziekte
voorgenomen hebt, en ik ben verzekerd, dat de hemel uw
loon zal zijn1

Zeer duidelijk en sterk kan men het spreekwoord ook
bevestigd zien, wanneer er, door Gods toelating in dorp,
stall of land een besmettelijke ziekte, bij voorbeeld :
cholera of rotkoorts, uitbreekt, die oud en jong naar
het graf sleept. Dan wordt er aan God gedacht; dan
loopen de koffiehuizen en herbergen leeg; dan stroomt
alles naar de kerk ; rijk en arm, groot en klein ; de
biechtstoelen warden bestormd; het onrechtvaardig goed
wordt teruggegeven, aalmoezen worden uitgedeeld; heilige
gelof ten gedaan, misdadige verbindtenissen afgebroken
en kwade gewoonten gestaakt ; — alles loopt en doet
zijn best om voor het onweer thuis te zijn.
Ik weet wel, dat velen, zoodra de eerste schrik voorbij
is, weer hun ouden weg gaan ; maar ook menig kwaad
wordt met wortel en tak uitgeroeid, en menig duurzaam
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goed bewerkt, waarvan in dagen van voorspoed bezwaarlijk lets zou gekomen zijn.
Zoo is dus het spreekwoord : Hood leert bidden een
waar spreekwoord; menigeen ware reddeloos voor de
eeuwigheid verloren geweest, had de goede God zijn
reddende hand niet naar hem uitgestoken en hem met
kruis en lijden bezocht. Gelijk een geneesheer de zieken
soms groote smart aandoet om hen te genezen, zoo doet
God ook dikwerf met de menschen : Hij kizvelt en heelt..
Hij slaat en zijne handen genezen. Job. V, 13.
Onze grootmoeders, zaliger gedachtenis, waren dan ook
gewoon te zeggen :
Wien - 'twel gaet,
Vaak naar de hel gaet!
en wij kunnen er met evenveel recht op laten volgen :
Wie in druk komt,
Tot zijn geluk komt!
ja, wij moeten er God dankbaar voor zijn, dat Hij
ons nu en dan in nood laat komen ; want ware het
immer kermis en bruiloft en zonneschijn, dat wil zeggen :
ging het ons immer voor den wind, dan zou het getal
der uitverkorenen, dat nu al zoo klein zal zijn, nog
kleiner worden. Daarom dan, ons ten best, heeft God
de wereld met eenige doornen bestrooid, opdat wij, als
wij er in trappen en pijn geyoelen, ons God zouden
herinneren en tot Hem onze toevlucht nemen : Hood
leert bidden.
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OP IEMANDS GEZONDHEID DRINKEN.

eeds onze aloude heidensche voorouders,
.derlijk de Kimbren, hadden de gewoonte van
een glaasje op iemands gezondheid te drinken, en
dus ook de afwezende vrienden to gedenken. Deze
gewoonte — zoo schreef Carolus Tuinman anno
1726 — is nog onder ons, om dus onzen wensch te
betuigen, dat onze vrienden gezond en welvarend zijn
mogen ; doch dat zoude — zoo merkt Tuinman snaaks
op — alzoowel door bet eten van een korstje brood
kunnen geschieden ; want die gezondheidsroemers veroorzaken maar al te dikwijls ongezondheid door overdaad.
Het zou heel wat bladzijden druks beslaan, wilde ik
eene beschrijving geven van alle die soorten van gezondheidsroemers, die in die dagen bij het banketeeren en
gastreeren in gebruik waren. In schier alle voorname
woningen en meest altijd in de groote tavernen vond
men de zoo algemeen bekende groote glazen Rijnschewijnroemers, altijd van groen glas, rond en ruim ieblazen, die soms een stoop Rijnwijn konden bevatten, en
zoo zwaar waren, dat men ze slechts met twee handen
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aan den mond kon brengen ; voorts berkemeiers, d. w. z. :
groote drinkbekers, gedraaid uit een dikken tak van den
beak of berk ; bokalen in den vorm van scheepjes, of
bestipt met schepen en wat tot de navigatie en groote
-en kleine visscherij in betrekking stond ; de beroemde
Hollandsche stortebeker; duc d' Alve's uitluiding; de
boordevolle jolle; het klaverblad met het steeltje; het
molentje en een menigte andere. Er werd geen maaltijd
gegeven, waarop deze of gene niet geeischt werd en
order het zingen van toepasselijke liedekens rondging.
Wanneer men, bij voorbeeld, het klaverblad aan zijn
buurman overgaf dan zong men :
Blaadje met of zonder steeltje,
Steeltje met of zonder blad,
'k Breng tot u, min buurgespeeltje,
Vriendschap van het edel nat.

Onlangs werd te Medemblik zulk een oude roemer
in het openbaar verkocht, waarop zeer kunstiglijk een
molentje was aangebracht, dat met even tegen de wiekjes
te tikken of te blazen aan het draaien ging. Wanneer
er feest was, vulde de gastheer den roemer met wijn of
anderen drank, maakte het molentje aan het draaien en
reikte hem zijn naastaanzittenden gast over, die dan
z(5.6 lang nit het wijnglas drinken moest als het molentje
draaide, of, gelijk anderen beweren, v66r dat bet molentje stilstond, den roemer moest uitgedronken hebben, op
straffe van nogmaals zulk een roemer te moeten ledigen.
Zoo ging het molentje van den eenen gast op den anderen de tafel. cond. Dat door deze aardigheid menigeen
half zalig en mooi sikker werd, en behoorlijk op de
hoogte en aan den draai kwam, is getnakkelijk te begrijpen.
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Zoo ging het in de zeventiende eeuw bij onze vaderen,
en zoo gaat het in de negentiende eeuw nog ! Het is
waar, onze eeuw is uiterlijk wat kieskeuriger en vindt
het drinken uit denzelfden beker een beetje vies, maar
aan toosten ontbreekt het niet, en ook nu nog volgt de
eene heildronk den anderen aan de tafel onophoudelijk op.
Menigeen, die bekennen moet le diep in het glaasje le
hebben gekeken, meent zich daarmede to kunnen verontschuldigen, en zegt: --- 1k kon het niet helpen, het was
mijne schuld niet, want ik was op een partijtje en daar
werd nogal dikwijls op mijne gezondheid gekionken en
geschonken; ik moest dus wel bescheid doen.
— Maar dan hadt gij Loch kunnen zeggen, dat gij
genoeg hadt, en als gij dan volstrekt hadt willen klinken,
hadt dan met een leeg glas gekionken.
— Ja, dat had ik nu wel kunnen doen, maar dan
hadden zij mij uitgelachen en begekt als een spelbreker,
als iemand, die niet mee kan doen.
— Maar zeg mij nu eens: is het dan eerie schande
als men zijn verstand wil bewaren en zooveel niet drinken kan als een ander? Of is er soms eenige eer in
gelegen, dat men een groote plas mar binnen kan zwelgen ? Zulk eene eer heeft een muilezel ook, — zeide
reeds een philosoof der oudheid — zulk eene eer heeft
een groot vat en een groote spons ook .....
— Ja, maar er werd gedronken op de gezondheid van
mijne vrouw en op de gezondheid van den Koning, en
gij weet wel, als men dan niet meé doet ....
— Hoor eens, goede vriend, ik geloof, dat gij er uwe
vrouw en den Koning al bitter weinig pleizier meé doet,
wanneer gij z66 veel drinkt, dat gij heel of half dronken,
dat is: geheel of gedeeltelijk van uw verstand beroofd
wordt; — integendeel, ik ben er wel zeker van, dat uwe
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vrouw al zeer weinig op een dronken man, en de Koning
al zeer weinig op een dronken onderdaan gesteld is.
Foei ! denk maar eens aan de zotte klap en nog erger,
die een beschonken man uitgalmt en uitbraakt ! aan de
ruzie, die een dronken mensch in een gezelschap kan
veroorzaken ! Immers gij weet wel : Voile flesschen en
6crlazen

maken vloekers en dwazen.

— Ja, maar zij forceeren zoo !
— Nu goed ! maar wanneer dat nu weer gebeurt, doe
dan, wat een zekere Pool — zijn naam schiet mij nu
niet te binnen — in gelijke omstandigheden gedaan heeft.
Toen hij eens bij Duitschers op een gastmaal genoodigd
was, waar volgens gebruik het eene glas voor en het
andere na, op de gezondheid van dezen en genen geledigd werd, deed hij een tijd lang behoorlijk bescheid.
Eindelijk begon hij te begrijpen, dat, wilde hij niet teut
en topzwaar worden, het tijd was van uitscheiden, en
verklaarde hij ronduit, dat hij niet meer drinken wilde.
Desniettegenstaande stond er een van de gasten op, met
een boordevol glas in de hand en sprak :
— Indien gij het wel meent met uw Vorst, drink dit
glas dan op zijne gezondheid uit.
De pool echter liet zich daardoor niet van de wijs
brengen, maar greep terstond een vervaarlijk groote kaas,
die toevallig voor hem stond, met beide handen van de
tafel en bood haar aan zijne partij met de woorden :
— Daar ! eet dat op, als gij een trouw onderdaan des
Konings zijt !
— Wat ! — riep de andere — een heele kaas ? Ik
kan niet vreten als een wolf!
— En ik — hervatte de Pool — kan niet zuipen als
een os ! Waarom zoudt gij op 's konings gezondheid minder willen eten dan ik drinken ?
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Inderdaad, het is even gek op iernands gezondheid te
veel te drinken als te veel te eten.
Bij de Longobarden bestond er eene wet, die verbood
om te drinken op de gezondheid en het large leven van
zijn vriend.
De reden waarom deze wet werd gemaakt, was, zegt
men, de volgende : Vier hunner oudsten waren eens bij
een gastmaal 'overeengekomen, dat ieder, tot teeken van
vriendschap, zooveel glazen zou ledigen als zijn naastaanzittende tafelbroeder jaren telde. Daar zij nu vele jaren
telden, moesten er ook vele glazen gedronken worden ;
een ieder deed het, maar des avonds waren alle vier
een lijk.
Dit aanhalende wil ik volstrekt niet geacht worden
alsof ook ik zulk eene wet zou wenschen ; zulk eene
wet is niet noodig, als men elkander maar niet dwingt
om meer te drinken dan men blieft en verdragen kan.
Dat dit nu niet zelden op bruiloften, partijtjes en andere
feesten gebeurt, zal de lezer of lezeres misschien ook wel
eens bijgewoond hebben. Sommige gastheeren toch, anders goede en brave menschen, hebben de onhebbelijkheid hunne gasten zoolang tot drinken aan te sporen,
dat zij alien een stuk in hun kraag hebben.
— Korn, neem nog een glaasje ! Smaakt hij u niet?
Is hij niet goed ? Zijt gij niet wel ? — En als de gast
dan antwoordt :
— Jawel ! het smaakt mij goed, maar als ik nog meer
drink, krijg ik te veel ! — dan zegt de gastheer weer:
— Neen, dat is zoo niet, als hij u smaakte zoudt gij
nog wel een glaasje nemen ; gij zijt anders ook voor geen
klein geruchtje vervaard ! — En als de gastheer niets
meer weet te zeggen, neemt een van de gasten bet over
en begint hem te plagen en te vragen :
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— Zeg, Piet, durft gij niet voor uwe vrouw ? Op uwe
gezondheid hoor! Dit duurt dan dikwijls zoo lang
totdat de arme drommel bezwijkt, meer drinkt dan hij
verdragen kan en dronken wordt.
Zulk eene handelwijs is afkeurenswaardig. Zij is afkeurenswaardig, omdat zij niet beantwoordt aan het duel
waartoe men zijn vriend verzocht heeft. Men verzoekt
zijn vriend om hem eenig genoegen te verschaffen en
hem zijne vriendschap te bewijzen ; maar wat is dat
nu voor een genoegen, wanneer iemand als gedwongen
wordt meer te drinken dan hij verdragen kan ? Wat is
dat voor eene vriendschap, die zijn vriend dronken maakt?
noodigt uw vriend op een vreugdefeest en gij maakt
er een rouwfeest van ! Gij schenkt hem den kostelijksten
wijn, maar gij maakt hem door de overdaad tot een leelijk vergift ! Gij noemt hem uw besten vriend en wenscht
hem onder het drinken nog een lang leven toe, en gij
maakt hem aan uw eigen tafel reeds ziek. Ja, gij doet
hem meer leed dan wanneer gij hem met een zwaard
een wonde toebracht; want door dit zoudt gij slechts
zijn lichaam schaden, terwijl gij door de overdaad schade
toebrengt aan zijn lichaam en zijne ziel beiden !"
Bovendien is zulk eene handelwijze waarlijk geen middel om de vriendschap te versterken en dank van uw
vriend in te oogsten. Wat dank heeft men van hem te
wachten, als hij den volgenden dag opstaat, met een
hoofd vol pijn, landerig en ziek? Wat dank, als hij zich
herinnert aan de ongerijmde, zoutelooze en soms nog
ergere taal, die hij in zijne beschonkenheid heeft uitgekraamd ? Hij zal veeleer zijn gastheer en alien, die
er aan medegewerkt hebben om hem beschonken te maken, naar de maan wenschen!
In het eerste hoofdstuk van het Boek Esther wordt
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een koninklijk gastmaal beschreven, waarop een overvloed
van keurige wijnen en andere dranken, zooals dit de
grootmoedigheid des konings waardig was, den genoodigden werd voorgezet ; — maar niemand mach/ gedwongert
worden om te drinken; want de koning had bevolen, dat
een zijner oversten aan iedere tafel zou voorzitten, opdat
een ieder zou nemen, wat en zooveel hem beliefde.
Doe ook zoo met uwe gasten ; verheug u, maar verheug u in den Heer; wees vriendelijk, en mild, en gul;
drink en klink op elkanders gezondheid — daar is niets
tegen — maar weer de onmatigheid van uwe tafel en
dwing of forceer niemand om meer te drinken dan hij
belieft en verdragen kan ; want hij die een ander tot
onmatigheid poogt over te halen, en hij die zich laat
overhalen, misdoen beiden, en het is allerminst bevorderlijk voor de gezondheid.

P
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P00K GOD NIET TE NA: HIJ KAN
WEL WENKEN.

f-- ede verstandig mensch weet wel, dat met dit
kortstondig aardsche Leven niet alles afgeloopen
.. 4,
en afgerekend is; maar dat eerst in de eeuwigheid
alles zijn voile eindelooze vergelding vinden zal.
Om echter de zwakken van geloof te versterken
en zichtbaar te toonen, dat een alwetend en rechtvaardig
God over de lotgevallen der menschen beschikt, voert
God van tijd tot tijd op iedere plaats een duidelijk verstaanbaar strafgericht aan zoodanige menschen uit, die
openlijk en vermetel de Goddellijke wetten verachten en
bespotten. Zoo komt het, bij voorbeeld, dikwijls voor,
dat op een vermetele godslastering of heiligschennis, of
op aanhoudende dronkenschap of andere dergelijke openbare zonde een duidelijk zichtbare straf en spoedige flood
volgt. Daarom zegt het spreekwoord : Pook God niet te
na: Iii kan wel wenken, hetgeen dus beteekent : maak
het niet al te bont, sours kon Gods straffende hand wel
eens onmiddellijk toeslaan.
Herodes was op zijn troon gezeten, gekleed in zijn
,

,

■
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koninklijk gewaad, uitgedost zegt Fla y . Josephus —
in een geheel van zilver kunstiglijk geweven kleed. Hij
deed eene aanspraak tot het y olk, en het y olk vergoodde
hem, roepende : Dal zijn woorden van een God, en niet
van een mensch En terstond sloeg hem een engel des

Heeren, omdat hij Gode de eere niet gegeven had, en
van wormen verteerd blies hij onder hevige smarten na,
vijf dagen den laatsten adem nit 1).
In den jare 518 hield keizer Anastasius niet op, God
in het openbaar met alle soorten van zonden te tergen.
Op zekeren dag nu — verhaalt Baronius — verscheen
hem een eerbiedwaardig man met een groot boek in de
hand. Deze opende het boek, en terwijl hij er in schreef,
zeide hij tot den keizer: Tot straf ewer boosheden,neem
ik u veertien jaren 'evens af.

Onmiddelijk daarop verduisterde de lucht, ijselijke donderslagen lieten zich hooren, terwijl aanhoudende bliksems
een ieder de grootste vrees aanjoegen. De keizer vluchtte
in de meest afgelegen schuilhoeken van zijn paleis. Maar
hoe zich te onttrekken aan de gramschap van een God r
Een bliksemstraal trof hem en hij stortte dood ter aarde 2).
In de onmiddellijke nabijheid van Bonn en met deze
stall door een kastanje-allee verbonden, ligt Poppe/sdorp,en een half uur achter dit dorp verheft zich, 125 meters
boven den Rijn, de Kreutzberg, met een zeer beroemde
bedevaartskerk. leder Katholiek, die Bonn bezoekt, verzuimt niet met dezen Kreutzberg kennis te maken. Men
bestijgt hem langs een weg, waarop de statien van den
kruisweg geplaatst zijn. In de kerk vindt men een prachtige trap van wit mariner, geheel vervaardigd als de be1) Handel. XII : 21-23.
2) Baronius, anno 518.
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kende trap van Pilatus, die zich te Rome bevindt. In
elke trede liggen relieken van heiligen, en bovenaan
hangt een reusachtige schilderij, voorstellende den landvoogd Pilatus, zich de handen wasschende. Door den
gewonen bezoeker wordt eene hulptrap gebezigd, want
de marmeren trap wordt slechts bij zekere gelegenheden
gebruikt, en de geloovigen zetten er nooit een voet op,
rnaar gaan geknield naar boven.
Tijdens de Fransche overheersching nu had daar een
voorval plaats, dat nog altijd blijft voortleven en getuigt,
dat de vermetelen, die het wagen heiligschennende handen naar het heiligdom uit te steken, soms nog het lot
van Heliodorus ondergaan. Luister !
Op een dag dat daar de kruisweg werd gehouden en
gansche scharen van geloovigen geknield de marmeren
trap bestegen, barstte een Fransch officier van de cavalerie in een schaterlach uit. Hij vloekte en raasde over
zooveel bijgeloof en zou den dwepers eens eene les gaan
geven. Onder luid gemompel over de ontheiliging, die
zou plaats hebben, besteeg hij te paard de trap, doch....
nauwelijks was hij eenige treden hoog, toen het dier
geweldig begon te steigeren en den ruiter afwierp, die
reeds den geest had gegeven, toen men bij hem kwam.
Een . paar van de onderste treden hebben veel geleclen
door de hoeven van het paard : ze zijn als eene herinnering aan dat feit, nog altijd te zien 1).
In welk een afgrond van zedeloosheid de aanhoudende
dronkenschap iemand storten kan, bewijst de volgende
geschiedenis.
Twee drinkebroers zaten samen in eene herberg en
1) Zie Plantenga's De Rijn, en Banning Ann de Oevers van de
Rijn, blz 252.
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hadden elkander zoo lief, o zoo lief! Zij dronken op elkanders gezondheid, op de gezondheid hunner meisjes, hunner
zusters, hunner bloedverwanten en vrienden, levenden en
overledenen, en nog hadden zij Borst. Zij hadden wel reeds te
veel, maar nog niet genoeg gedronken. Toen vroeg de een :
— Op wiens gezondheid zal ik nu nog drinken, ik
weet niemand meer.
— Drink die van God ! — antwoordde de andere.
Nu stond er goede oude en slechte nieuwe wijn op
tafel. De zatlap nam nu een glas slechten wijn en zeide :
— 1k drink op uwe gezondheid, God; maar met dezen
slechten wijn : deze toch schijnt U het best te smaken,
anders hadt gij wel beteren laten groeien.
Z66 sprak hij ; maar nauwelijks had hij deze vermetele
en godslasterende woorden uitgebracht, of onmiddellijk
trof hem Gods straffende hand; hij verstijfde over heel
zijn lichaam, en joeg door zijn ontzettend uiterlijk zijn
drinkgezel op de vlucht 1)
De Unita Cattolica van Turijn berichtte eenigen tijd
geleden de volgende treffende gebeurtenissen :
In eene gemeente der Romagna, waar in een oude
kapel een vereerd beeld van den heiligen Sebastiaan bestond, besloten de gemeenteraadsleden, zonder eenig nut
of eenige noodzakelijkheid, maar louter door hun ongeloovige plaagzucht gedreven, de kapel of te breken. Op
de verwijten der geloovigen, die hen met Gods toorn
bedreigden, antwoordden zij, dat zij lien niet vreesden
en alles voor hunne rekening namen. Hunne goddeloosheid ging zelfs zoover, dat Brie leden van den gemeenteraad in hoog eigen persoon de verwoesting begonnen.
Maar het zou hun duur te staan komen!
7aarb. VI, blz 84.
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Reeds was het beeld van het altaar weggenomen, toen
,een der raadsleden, die er de hand vol ijver aansloeg,
een hevige pijn aan die hand voelde ; de pijn slaat weldra
op geheel zijn lichaam over ; hij valt bewusteloos neer
en sterft zonder tot het bewustzijn terug te komen. Bijna
op hetzelfde oogenblik wordt een zijner medeplichtigen
door eene beroerte getroffen ; terwij1 de derde sedert dien
stond met lamheid geslagen is, zoodat hij God niet meer
lasteren kan
Dit maakte zulk een diepen indruk, dat het afbreken
der kapel onmiddellijk gestaakt en het beeld van den
heiligen Sebastiaan op het altaar herplaatst werd 1).
De heeren vrijdenkers mogen trachten deze feiten zonder Gods straffende tusschenkomst te verklaren; wat mij
betreft, ik vermeen dat ik dit ernstig artikeltje niet treffender sluiten kan dan door de volgende zeer ernstige
woorden van den heiligen kerkvader Chrysostomus :
„Wilt gij niet gelooven aan Gods straffende rechtvaardigheid, omdat die straffen dikwerf eerst in de toekomst
volgen, — zoo geloof dan ten minste om die straffen,
welke reeds zijn toegedeeld."
„Wie heeft in Noe's tijden de geheele aarde onder
water begraven en den ondergang van heel het menschelijk geslacht bewerkt? Wie heeft later het gebied van
Sodoma aan de vlammen prijsgegeven? Wie heeft geheel
het Egyptiesch leger in de zee laten verdrinken ? Wie
heeft de bende van Abiron door het vuur vernietigd?
Wie beval de aarde zich te openen, en Core en Dathan
met hunne bondgenooten te verzwelgen ? Wie heeft de
zeventig duizend man onder Davids regeering in een
oogenblik gedood?"
Maasbode num. 3655. anno 1888.
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„Moet ik nog spreken van personen, die afzonderlijk
ten gronde gingen ? Van Kain, wien de wraak Gods steeds
op den voet volgde ? Van Charmi's zoon, die met geheel
zijn huffs werd gesteenigd ? Van lien mensch, die gestee
nigd werd, omdat hij op Sabbath hout sprokkelde ? Van
de twee en veertig knapen, die, ten tijde van Eliseus,
zonder dat hun jeugdige jaren in aanmerking kwamen,
door roofdieren verscheurd werden ?"
„Wilt gij dergelijke bestraffingen in de tijden des
Christendoms zien, beschouwt slechts welke rampen de
Joden troffen, hoe de vrouwen heur eigen kinderen verslon den : hoe zij prijs gegeven waren aan den schrikkelijksten honger, en herhaaldelijk door den oorlog in nood
gebracht. Welke straf Ananias en Saphira ondergaan hebben, omdat zij eenige goudstukken achterhielden, weet
gij alien. Ziet gij niet, welke ongelukken er dagelijks
gebeuren ? Ziet .gij niet, hoeveel menschen er nu nog
door honger omkomen ? Ziet gij niet, hoevelen er aan
de akeligste ziekten lijden ? .... Zegt mij, waarom zoudt
gij geen straf verdienen, wanneer gij zondigt ? Heeft God
u niet alles voorspeld ? Heeft Hij niet gedreigd ? Heeft
Hij u geen schrik aangejaagd ; niet oneindig veel voor
uw heil gedaan ? . ...''
„God is voorzeker goed, oneindig goed, maar Hij is
ook oneindig rechtvaardig en laat niet met zieh spotten.
Daarom is het beter geloovig den dreigenden God te
vreezen en op zijne wegen te wandelen, dan ongeloovig
zijn straffende hand te gevoelen."

QUAAD EI, QUAAD KIEKEN.

,i it spreekwoord — zegt Tuinman II, 69, — is
c (a4
gevormd van het Latijnsche : Mali corvi malum
\.._..,
,(.,,J ovum, d. i. Van een kwaa'e raaf komt een kwaad
.j
'h ei; hetgeen dan op zijn Nederduitsch aldus inspreek1 woord wordt weergegeven : Kwaad ei, kwaad kieken,
of: Zoo het ei is, is het kieken.
Bij wijze van vergelijking nu wordt dit spreekwoord
toegepast op den mensch en wil dan beduiden, dat van
slechte ouders in den regel ook slechte kinderen komen:
Zou het ei beter wezen dan het hoen?
dat zou de drommel doen!

Dit nu geschiedt in de eerste plaats reeds hierdoor,
omdat het kinderen zijn van slechte ouders ; want evenals
de kinderen veelal de gelaatstrekken en andere lichamelijke hoedanigheden van hunne ouders overnemen; —
zoo wordt hun ook zeer dikwijls de neiging tot zekere
ondeugden, die de ouders zelven zeer sterk bezaten, reeds
als aangeboren.
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De ziel van het kind worth' wel is waar onmiddellijk
door God geschapen, maar het leven van het kind staat
in zulk een nauw verband met het leven zijner ouders,
dat hun zedelijke geaardheid daarop niet zonder grooten
invloed blijven kan. En zoo gebeurt het dan, dat die
kinderen, behalve de algemeene smet der erfzonde, nog
een ander bijzonder geboortegeschenk van' hunne ouders
ontvangen, namelijk : een sterke neiging tot bepaalde
ondeugden, waarin hnnne ouders meesters waren.
Het yolk zelf denkt daar niet anders over, en gebruikt
nu en dan uitdrukkingen, die de waarheid hiervan bevestigen.
Toen ik eens op straat een aantal menschen bijeen
zag loopen, maar niet wist waarom, vroeg ik iemand,
die den hoop verliet en mij te gemoet kwam :
— Wat is &A t- te doen ?
— Och ! — werd mij geantwoord — daar staat een
dronken kerel te zwetsen en te vloeken.
— Het is toch wat ,te zeggen, en dat nog zoo vroeg:
— Ja, mijnheer, het is juist wat te zeggen, — maar
hij heeft het van Been vreemde, het zit hem in het bloed,
zijn vader dronk ook zoo!

In den geest van dit antwoord redeneert het vdlk in
vele gevallen, bijzonder van dronkenschap, drift en los•
bandigheid. Hoe dikwijls, bij voorbeeld, hoort men niet
zeggen : Zijn Vader was ook zoo'n driftkop! zoo'n stiffkop ! zoo'n doordraaier of — hare moeder was ook zoo'n
kwaads.preekster ! zoo'n vuilpoes en dergelijke uitdrukkin-

gen meer.
Het ligt zeer zeker voor de hand, dat herleven dier
ouderlijke ondeugden aan den invloed ;van de opvoeding
en het voorbeeld der ouders toe te schrijven, maar deze
verklaring gaat altijd niet op. Onkuische menschen, dronk-
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cards, twistzoekers, luiaards, hoovaardigen hebben toch
niet zelden kinderen, van dezelfde ondeugden behept,
zelfs ook dan, wanneer de ouders z66 vroeg sterven, dat
hunne kinderen niet door de opvoeding en ouderlijke
voorbeelden kunnen bedorven zijn.
Hebt gij, lieve lezer of lezeres, wel eens de aardigheid
uitgehaald om eenden-eieren door eene kip te laten uitbroeden ? zoo ja, dan zult gij bemerkt hebben, dat de
jonge eendjes niet willen en doen wat en zoo als stiefmoeder de kip wil en doet, namelijk : op het drooge
blijven, — maar ze gaan te water, ze gaan zwemmen,
en laten de kip kakelen en angst uitstaan zooveel zij
maar wil. En waarom gaan ze .te water? Om geen andere
reden dan omdat de aard en het bloed van de oude
eend er in zit.
Zie, dit is nu zoo eene soort van vergelijking; want zoo
ook volgen vele kinderen, ofschoon reeds zeer vroegtijdig
weezen geworden en onder vreemden invloed geplaatst,
niet den aard en het voorbeeld der stiefouders, maar der
overledene ouders.
Deze ervaring wordt veelvuldig opgedaan in de weeshuizen en in andere gestichten van opvoeding.
1k heb een weesjongen gekend, ter nauwernood den
kinderschoenen ontwassen, die al zijne centen aan den
drank versnoepte, en in dezelfde kroeg, waar zijn dronken varier zooveel geld verkwist had, al een borrel vragen
Borst, toen hij er nog nauwelijks een betalen kon !
Ook weet ik van een weesmeisje, dat een onbegrijpelijke
liefhebberij had in babbelen, kwaadspreken en lasteren,
en waarvan bij onderzoek bleek, dat zij die ondeugd
van geen vreemde maar van haar eigen moed& had, die
bekend had gestaan als zeer ervaren in zwetserij, oorblazerij en dergelijke duivelskunstenarijen meer.
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„Ja, zelfs dan wanneer voorbeeld en opvoeding van
de ouders niet vreemd zijn gebleven om het karakter van
het kind te vormen, laat zich dikwijls een vroegtijdig
sterke gewoonte van zekere deugd of ondeugd slechts
hierdoor grondig verklaren, dat het kind dien aard met
zich op de wereld heeft gebracht.
Men verhaalt van een vader, die er zeer goed inzat,
maar zoo gierig was, dat hij zich, toen hij eens ziek te
bed lag, den hals wilde afsnijden, ten eerste, omdat hij
te bed niets verdienen kon, en ten tweede, omdat de
ziekte geld kostte. Op zekeren dag nu werd de vader
door zijn eigen kind, dat nog school ging, in het aangezicht geslagen ! En waarom sloeg het kind den zieken
vader in het bed ? De vader had een vreemden man,
die zaken met hem wilde doen, des middags ten eten
gevraagd. Die vreemde man at daar nu mede — voor
niets mede van spek en zuurkool, en dat kon er niet door !
Hoe nu vraag ik, kwam het, dat de ziel van dat kind,
zoo jong het was, reeds van top tot teen zoo vol hebzucht en gierigheid zat? — De vader had dien hartstocht
in deszelfs ziel gelegd, en daar het kind tot de vroegrijpen behoorde, was die neiging al spoedig opgewassen.
Sommige ouders, wanneer zij op hun ouden dag geregeld leven, vragen zich weleens af, hoe het toch wel
komen mag, dat hunne kinderen zoo ongeregeld leven
en haast niet te beteugelen zijn, daar zij hun toch later
goede lessen en voorbeelden gegeven hebben. Ook hiervoor nu vindt men eene oplossing in hetgeen reeds gezegd is: het kan namelijk hiervan komen, dat vader of
moeder, of beiden te gader, vroeger een verkeerd leven
hebben geleid; dat verkeerde leven is met dat verkeerde
bloed als bij erfenis op de kinderen overgegaan.
Dus leert de ondervinding in tallooze familien en op
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-verschillende plaatsen, dat, afgezien van woord en voorbeeld, den kinderen dikwijls een overhellende neiging tot
zekere ondeugden, waarin de ouders meesters waren,
reeds als aangeboren wordt ; — welke waarheid, dunkt
mij, zeer juist wordt weergegeven door bovenvermeld
spreekwoord : kwaad ei, kwaad kieken.
Het gaat hiermede echter, gelijk het gaat met de licharnelijke gelijkenis. Gelijk een kind dikwerf lichamelijk
op zijne ouders gelijkt, zoo gelijkt het dikwijls ook zedelijk op hen. Gelijk, echter, het lichamelijk uiterlijk, bij
voorbeeld : het roode haar van den vader of van de
moeder, niet altijd gelijkerwijze op alle kinderen overgag ,' maar het eene kind soms op vader, het andere op
moeder of op een der grootouders gelijkt; — zoo ook
gaan de goede en de kwade manieren der ouders niet
altijd gelijkerwijze op alle kinderen over. Hierdoor is het
te verklaren, hoe kinderen van dezelfde ouders onderling
soms zooveel kunnen verschillen. De regel echter is en
blijft, dat een sterke deugdzame of ondeugdzame geaardheid zich lichtelijk aan de nakomelingen mededeelt ; des
te lichter, als vader en moeder beiden dezelfde geaardheid bezitten.
Het is ons echter een groote troost te weten, dat al
zijn de ouders nog zoo slecht, de kinderen toch goed en
braaf kunnen worden , als zij maar willen. Wanneer
plus soms ondeugende menschen, zooals : driftigen, dronkaards, losbandigen en anderen, hunne zonden zoeken te
verontschuldigen met te zeggen : .1k ben zoo van aard!
ik kan het niet helpen! — dan is dit een ijdele en nietige verontschuldiging. Ook aan kinderen van ondeugdzame ouders blijft immer de vrije wil over, zoodat zij
met de genade Gods, weerstand kunnen bieden aan de
bekoringen en neigingen tot het kwaad.
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1k verheug mij zeer vele kinderen te kennen, die ofschoon zij van slechte ouders afstammen, zich toch imrner zeer vroom en godsdienstig gedragen. Het is mij
dan ook aan het einde van dit artikeltje eene behoefte
des harten aan die goede kinderen verschooning te vragen, zoo ik hen soms door de herinnering aan hunne
ouders mocht hebben bedroefd. Hoe beter zij zich gedragen, hoe verder zij zich verwijderen van de dwaalwegen, die hunne ouders hebben bewandeld, — des te
achtenswaardiger zijn zij, des te grooter zijn hunne verdiensten, des te heerlijker zal hun toekomst zijn !
Want waar is het, dat dergelijke kinderen wegens die
aangeboren neiging een meer aanhoudenden en harderen strijd tegen de bekoringen moeten voeren, dan andere
kinderen, die van deugdzame ouders afstammen. En
daar nu helaas ! velen lien strijd verzuimen en aan slechte
neigingen toegeven, -,-- zoo is dit verzuim en dat toegeven de oorzaak dat velen in de ondeugden der ouders
verzinken.
Gij, die dit leest, zijt misschien gehuwd of wilt eenmaal in het huwelijk treden ; welnu bedenk het dus wel,
hoeveel er van uwe geaardheid afhangt en van hoeveel
belang het is uwe hartstochten uit te roeien, en goede
zeden in uw levenswandel over te brengen ; — vermits
gij door die hartstochten niet alleen u zelven vergiftigt,
maar ook uw kinderen en kindskinderen een besmet en
boosaardig bloed in de aderen stort. Daarom straft God,
zooals de heilige Schrift zich uitdrukt, de zonden der
ouders nog in het derde en vierde geslacht, omdat de
kinderen in den regel de zonden nog voortzetten, die de
overgrootvader of de oude grootmoeder heeft begonnen.
Van geslacht gaan ze over tot geslacht, en in het derde
en vierde wordt de zonde eerst goed rijp. In de prille
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jeugd derhalve, als men nog op de katechismus gaat,
moet men al zorg dragen, dat men op lateren leeftijd geen hartzeer hebbe van koppige zoons en brutale
dochters 1).
1)

Stolz. Menschengewdchs.

8 s. 7-9.

R.
RAAD NA DAAD: DE KAARS ONDER
DE KORENMAAT.

4 en rijke boerenweduwe gaf Naar bouwknecht

, -Plit 049,

Jan den raad, ook jets op te zetten tot ont4 vangst der St. Nicolaas geschenken.
— Hm ! — vroeg Jan — wat ze'k opzetten,
vrouw ?
— Och ! — antwoordde de weduwe — zet je klompen maar op, vent.
De vent volgde dien raad en vond den volgenden
morgen zijne meesteres in zijne klompen staan. Dankbaar
aanvaardde hij zijn Sint Nicolaas-present, en er werd
besloten om er nu ook maar geen gras over te laten
groeien en spoedig samen te trouwen. Dies ging de
boerin, als zij zeide, bij den pastoor om raad.
— Ik ben nog jong genoeg om trouwen, — zeide zij.
— Trouw dan, — antwoordde Heeroom.
— Maar men zal misschien zeggen, dat mijn aanstaande
veel te jong voor mij is.
— Trouw dan niet.
— 1k heb echter eene hulp noodig, en hij verstaat het
boerenwerk.
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— Trouw dan.
— Maar ik ben bang, dat hij mij verwaarloozen zal.
— Trouw dan niet.
— Van een anderen kant, een arme weduwvrouw
wordt door iedereen misleid en bedrogen, als zij geen
steun heeft.
— Trouw dan.
— 1k ben bang, dat hij gekheid maakt met de meiden.
— Trouw dan niet.
Op deze manier ging het gesprek voort en de vrouw
klaagde, dat zij even wijs bleef als zij gekomen was,
waarop de pastoor, die geen trek had in een zoo teedere
zaak een bepaald advies te geven, haar raadde naar de
klokken te luisteren, die juist zouden beginnen te luiden,
en zich te regelen naar den raad, dien deze haar geven
zouden. De vrouw deed het en meende duidelijk uit het
klokgebrom te verstaan: Trouw uw boswknecht, fan! -Zoo deed zij ; doch weldra had zij er bitter berouw van
en ging zich bij den pastoor beklagen, dat die haar naar
een zoo bedriegelijk orakel, als de klokken waren, verwezen had. De geestelijke antwoordde :
— Dan heb je niet goed verstaan, wat zij zeiden; ga
er nog eens naar luisteren. Wel wat zeggen zij ?
— Och, Heeroom ! — riep zij uit — zij hebben groot
gelijk. Had ik den vorigen keer maar beter geluisterd. Zij
zeggen heel duidelijk : Tronw uw bouwknecht niet!
Aan deze boerin vervulde zich het spreekwoord : Raad
na daad, de kaars onder de korenmaat. Want even onnut als een licht is, dat men onder de korenmaat verbergt, even onnut is een goede raad, wanneer het besluit
reeds genomen of de daad reeds volbracht is.
Van de honderd echter, die raad gaan vragen, zijn er
-- zoo merkt een scherpzinnig schrijver op -- wel negen
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en negentig, die gelijk deze boerin, reeds vooraf hun besluit genomen hebben, en eigenlijk alleen daarom bij een
leidsman gaan, omdat zij hopen en verwachten, dat die
zal instemmen met hunne zienswijze, en zij zich, als de
zaak tegenslaat, op hem zullen kunnen beroepen.
Een raad, die niet overeenstemt met het verlangen van
den vrager, wordt dan ook maar zeldzaam nagekomen ;
en is er in dien raad jets twijfelachtigs gelegen, dan worth
de twijfel altijd op zoodanige wijze uitgelegd als met dat
verlangen overeenkomt.
Hiertegen waarschuwt het spreekwoord, dat ik voor
opschrift koos ; want dit wil ons inscherpen, in belangrijke zaken geen besluit te nemen, zonder eersi den raad
van anderen te hebben ingewonnen, want : Het gat-a zelden goed, wal zonder raad word/ aang,evangen.

Dit raadvragen nu — zoo schrijft Dr. A. Stolz — wordt
ons door den waren geest des Christendoms geleerd en
aangeprezen.
Zijt gij een waar Christen, dan zult gij gaarne en dikwijls aan anderen raad vragen, en niets belangrijks slechts
naar eigen inzicht afdoen. Want als gij een waar Christen zijt, dan zijt gij bescheiden en nauwgezet van geweten. Evenmin als de kracht van een sterken man toereikend is om een groot huis te bouwen, evenmin is zelfs
het verstand. van den bekwaarnsten mensch alleen in
staat, overal en altijd het ware en het beste te ontdekken.
Bovendien wordt niet zelden het helderst verstand door
eigenliefde en zelfzucht verblind ; en dus zal een onpartijdige over het ware en goede eener zaak gemakkelijker
een fielder oordeel kunnen vellen dan de partijdige, die
zich zoo gemakkelijk door voor- of tegeningenomenheid
laat leiden. Om die reden vordert de bescheidenheid ook
van den wijsten en geleerdsten man, dikwijls anderen
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naar hun gevoelen te vragen en dit naar omstandigheden
ook op te volgen.
Professer Broere, de geniale schrijver, die zich als godgel eerde, wijsgeer en dichter in tal van heerlijke schriften
met de hoogste onderscheiding heeft doen kennen, —
achtte het niet beneden zich zelfs bij zijne leerlingen te
racle te gaan. Zoo ook Levert de geschiedenis tal van
voorbeelden van heilige Pausen, die te rade gingen bij
eenvoudige monniken en van uitstekende koningen
en keizers, die den raad hunner dienaren niet versmaadden. — Zoo doet een waar Christen : hij is nederig en
bescheiden.
Maar dezelfde wet eischt ook de nauwgezetheid van
geweten. Dikwijls toch hangt er zeer veel van een besluit
of van eene daad af, en hoe onophoudelijk komt niet de
spreuk in vervulling : Eerst gedaan en dan bedacht, heel/
menu, een in leed gebracht. En dikwijls brengt dit niet
slechts een alleen, maar ook anderen, ook geheele huisgezinnen, in verdriet. Wanneer, bij voorbeeld, een varier
onvoorzichtig een proces begint, waaraan zijn vermogen
hangt en hij het proces verliest, — dan brengt hij niet
slechts zich zelven alleen, maar ook zijne vrouw en kinderen tot den bedelstaf.
Dat men het goed gemeend heeft, — dit bewaart iemand
nog niet voor de verderfelijke gevolgen. Wanneer, bij
voorbeeld, de geneesheer eene ziekte niet wel ke pt, en
den lijder het verkeerde geneesmiddel voorschrijft, dan
is de zieke een kind des floods, al heeft de geneesheer
het ook nog zoo goed gemeend !
Goede raad is duur. Goede raad is coudwaard. Goede
raad is een leidsman.

Zoo is het in tijdelijke, maar meer nog in geestelijke
zaken. Neem daarom geen besluit in belangrijke zaken --
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bij voorbeeld : wanneer het een aan te gaan huwelijk, of
de keuze van een levensstaat, of de opvoeding, of de
verzorging van een kind betreft — zonder eerst den raad
van anderen te hebben ingewonnen. Geen raad willen
hooren is een teeken van eigenzinnigheid en van hoogmoedig onverstand, en doet vaak in een groot ongeluk
en vaak ook in zonde vallen. Daarom zegt een spreekwoord :
Beraden en raad volgen is wijslijk gedaan;
Maar de zotten willen '1 zoo niet verstaan.

— Maar wien moet ik nu tot mijn raadsman kiezen ?
— Wanneer gij om raad vraagt, vervoeg u dan bij
menschen, die van hetgeen u te doen staat, verstand hebben. Zoo, bij voorbeeld, wanneer gij uw been gebroken
hebt, dan moet gij niet bij een smid of schoenlapper,
maar bij een gepromoveerd dokter te rade gaan ; — en
wanneer gij in twijfel verkeert of iets zonde of geen
zonde is, dan moet gij niet den eersten den besten buurman, maar een geestelijke raadplegen. Af te keuren dus
is dat raadplegen van lichtzinnige menschen. die zich in
alle dingen mengen, hun raad opdringen en meestal onwetende en oppervlakkige snappers zijn. Denzulke geeft
de wijze Sirach's zoon dezen raad : Hebt gij verstand en
doorzicht, zoo Beef uw evennaaste een goeden raad, zoo
niet, houd dan de handen voor den mond. — Eccli V. 14.

Vervolgens, luister gaarne naar den raad van oudere
menschen, oirereenkomstig het spreekwoord : Met jongen
ten krijg, met ouden ten raad; want — zegt Job XII,
12. - Bij de ouden is wijsheid, bij een langerenleeftijd
is doorzicht; en de wijze zoon van Sirach schrijft : Laat
u het woord der ouden niet ontgaan; want zij hebben
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ook van hunne vaders geleerd; van hen kunt gj wijsheid
leeren, en hoe ook gij in tijd van hood spreken moet. —
Eccli. VIII, II, 12.

Maar, wien gij ook tot uw raadsman kiest, kies altijd
iemand, die tevens geweten heeft ; want al moge een
raadsman nog zoo kundig en behendig zijn, — als hij
een slecht Christen is, dan zal hij u aanraden, wat uwe
neigingen en hartstochten streelt, of wat hem zelven voordeel aanbrengt, en in het algemeen er zich weinig om
bekommeren of het eene zonde of geen zonde, of het
uwe ziel nadeelig is of niet. Zoo viel koning Salomon
op zijn ouden dag nog in zonde en schande, omdat hij
naar gewetenlooze raadgevers geluisterd had; en zoo zien
wij nog iederen dag zoovelen hun kostbaarste goederen,
geheel hun levensgeluk verliezen, omdat zij liever de
inblazingen van onbezonnen vrienden en vriendinnen
dan de raadgevingen van in de deugd beproefde vrienden en bloedverwanten willen volgen.
Indien gij dan, lieve lezer of lezeres, zoo gelukkig zijt,
dat gij iemand gevonden hebt, die werkelijk den geest
des raads, die doorzicht en godsvrucht bezit, — vraag
dan ook zijn raad in alle belangrijke en twijfelachtige
Bingen. Leg hem uwe zaken en belangen bloot in voile
oprechtheid, gelijk ze inderdaad zijn, zonder iets to verzwijgen, ook zelfs datgene niet, wat u zelfs soms in een,
minder gunstig daglicht plaatsen zou, want :
Wie voor zijn kwalen raad wil kriAten,
Mod ook haar gronden niet verzwijgen.
Verzwegen kwaad,
Blifft zonder raad.

En zou in het een of ander uw gevoelen soms van
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bet zijne verschillen, bedenk, dat gij uit voor- of tegeningenomenheid moeilijker het ware en goede der zaak beoordeelen kunt dan de onpartijdige, en houd u aan de
woorden van De Navolging van Christus : Veiliger is
het raad to ontvangen dan to geven.

S_
SCHOONHEID ZONDER GOEDHEID DEUGT NIET.

oo algemeen als dit spreekwoord hier staat, is
het ook van toepassing op die boeken, tooneelen en tempels der kunst, die in schoone vormen slechte hartstochten opwekken of de waarheid
in 't aangezicht slaan want waar de harmonie tusschen het schoone en het ware en het goede kwijnt of
sterft, daar is ook geen waarachtige schoonheid.
Al is dus, bij voorbeeld, een boek of tijdschrift nog
zoo sierlijk van stijl : wanneer daarin de waarheid of de
-deugd te kort gedaan of erger nog ! door het slijk gesleurd
wordt, dan moet dat boek en dat tijdschrift onder de
slechte gerekend worden.
Al is eene schilderij nog zoo meesterlijk geschilderd,
,een beeld nog zoo kunstig gelijnd : wanneer ze iets voorstellen strijdig met den godsdienst of de eerbaarheid, dan
deugen ze niet en mogen ze niet onder de waarlijk schoone
worden genoemd.
Men zij dus op zijne hoede voor die zoogenaamde
volksbibliotheken, die overal tot nut van 't algemeen
worden opgericht; want ze wemelen niet zelden van
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slechte Romans, die den . burger en werkman niet veredelen maar verbasteren. Er is Been grooter gauwdief
dan een slecht boek. De boeken zijn voor de ziel, wat
het voedsel is voor het lichaam ; neemt men vergiftigd
of bedorven voedsel, dan ondermijnt' men zijn gestel, —
leest men slechte boeken, dan bederft men zijne verbeelding, vervalscht zijn oordeel en waagt zijne zedelijkheid.
Een slechte schrijver der achttiende eeuw zegt van zijn
eigen werk : Ieder deug-dzaam mei*, die enkelebladzijden
van min roman durft lezen, is verloreni
Ook ligt hierin, eene waarschuwing opgesloten tegen
het bezoeken van sommige musea van schilderijen en
beelden, vooral wanneer dit met kinderen geschiedt; want
menig kind en jongmensch is daar slechter uitgegaan
dan hij er in gekomen is ! Maar zelfs ook voor den volwassen mensch zijn sommige tentoonstellingen niet zonder
gevaar. Ik weet wel, men zegt : 1k bewonder alleen de
kunst, het overzo'cre laat mij koud; maar zij die zoo spreken, zeggen de waarheid niet. Ik weet wel, dat anderen
zich zoeken te dekken, met de machtspreuk : Den reinen
is alles rein! maar zij misbruiken die woorden en verdraaien ze tot hun eigen verderf. De waarheid is, dat
voor de reinen alles rein is, behalve het onreine, en dat
hoe rein men zich ook verbeelden moge te zijn, het
zedelijk gevaar voor hem even zoo goed blijft bestaan
als voor ieder ander. Wij zijn nog niet — zooals een
uitstekend schrijver opmerkte — in Gods heiligen Hemel t
Over dit een en ander zou echter een boek zijn vol
te schrijven, en dus bepaal ik mij in de verdere toepassing van het spreekwoord op den mensch zelf; zoodat
ik het aldus zou kunnen omschrijven : Indien iemand
bij de keuze van een persoon of bij de beoordeeling van
iemands karakter, alleen maar naar uiterlijk mooi ziet,

131

en niet naar innerlijke goedheid vraagt, zal hij zeer
dikwijls bedrogen uitkomen; want Sehoonheid zonder
goedheid deugt niet, of gelijk een ander spreekwoord zegt :
Schoonheid zonder deugd
Verleent maar korte vreugd.

Het spreekwoord veronderstelt dus iemand, die werkelijk schoon is, werkelijk van natuur een schoone gestalte
heeft, en dus iemand Wiens schoonheid niet schijnbaar,
dat is : gemaakt of geleend is.
Deze opmerking schijne niet overbodig ; want maar al
te veel verstaat men de kunst, om wat niet mooi is, mooi
te maken voor den schijn. Een jas met gouden knoopen
heeft menigeen bedrogen, en door een mooi hoedje en
een opgevuld japonnetje is menigeen er in geloopen.
De geschiedenis verhaalt van een rijk meisje, dat verliefde op de uniform van een officier, maar zich, toen
zij hem in zijn burgerpak aanschouwde, zoo afkeerig
van hem gevoelde, dat zij liever rouwgeld betaalde dan
hem trouwde.
Ook weet ik van een man, die als een gek stond te
kijken, en meende zijne vrouw ging zich lid voor lid
ontleden, toen zij zich van haar opgevulde kleedingstukken, van de geleende tanden en de geleende haren ontdeed ! Vandaar . de uitdrukkingen : Wie zich opschikt, is
niet mooi. Het is alles Been goud wat er blink/. Geleende schoonheid duurt niet.

Aangenomen echter dat iemands schoonheid echt is —
hoe lang duurt ze? — Onze schoonheid is als eene bloem,
die verwelkt, als een vallende waterdruppel in den schijn
des regenboogs, waarin de stralen der zon eenige oogenblikken veelkleurig flikkeren. Om de zonde moeten wij
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sterven en zijn wij onderworpen aan vele gebreken. wanneer wij een zekeren leeftijd hebben, takelen wij af dag
aan dag: de tanden vallen uit; het hoofd- en baardhaar
worden grijs, en sommige lichaamsbewegingen minder
gemakkelijk ; het hoofdhaar wordt niet alleen grijs, maar
begint ook uit te vallen, en bij oude vrouwen ontwikkelen zich niet zelden — 't is ijselijk ! -,-- baardharen. Het
lichaam begint voorover te Kellen , en allerlei andere
gebreken en ongesteldheden, aan den ouden dag eigen,
openbaren zich als zoovele voorboden van den aanstaanden
geheelen ondergang van het organisme. Dal wij oud
worden — placht pastoor Siegfried z. g. te zeggen
En wanneer
—isnet,mardlwjzoiken!
zoo iemand dan geen deugd bezit, wordt hij met de
jaren al lastiger, al grommiger en brommiger en zoo ontevreden, dat men bij den besten wil der wereld hem
niets naar den zin kan maken : hij gromt bij ieder woord
dat men zegt, en ook als men niets zegt !
Maar dikwijls behoeven wij niet eens te wachten totdat
wij zekeren leeftijd bereikt hebben of oud worden ; want
een of ander ongeluk is voldoende om van een mooien man
of schoone vrouw een misvorrnde te maken. Denk maar
eens aan de pokken of aan de wolf in de tanden ; en
wanneer iemand zijn neus breekt, draagt dit ook al niet
bij om zijne schoonheid te verhoogen.
1k herinner mij de geschiedenis van een schoone dame,
die op haar neus een paar haartjes zag groeien. Dit stond
natuurlijk niet mooi! zij zou ze dan ook wel voorgoed
onschadelijk maken en in plaats van ze af te knippen,
rukte zij ze met wortel en tak uit. Maar o wee ! door
deze gewelddadige executie begon haar neus te verzweren
en te verkankeren en .... zoo ging op eens het schoone
uiterlij k verloren.
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Maar veronderstel zelfs eens, dat iemand levenslang,
wat het uiterlijke betreft, even mooi bleef; het zou op
u geen indruk meer maken, omdat alles, wat men dagelijks ziet, geen indruk meer maakt en niet meer wordt
opgernerkt. Neem, bij voorbeeld, het licht der zon en
een hemel met sterren bij een helderen avond: wat is
er schooner dan zulk een gezicht? en toch het maakt
geen indruk meer, omdat wij er aan gewoon zijn.
Maar ook zelfs toegegeven, dat het nog eenigen indruk
maken zou, die indrukken zouden toch geheel en al oversternd en uitgewischt worden door de onhebbelijkheden
van een slecht humeur, en weldra zouden afkeer en walging in de plaats treden der vorige zinnelijke aantrekkelijkheid.
Hoe men de zaak dus ook wende of keere, het spreekwoord verliest niets van zijne waarde : Schoonheid zonder
goedheid detigt niet.

Met deugd en goedheid kan men zich beminnelijk
maken, ook al heeft men van natuur geen schoon voorkomen ; maar zonder deugd wordt de schoonste man of
vrouw op den duur onbehagelijk en onverdragelijk.
Indien iemand, al meent hij ook nog zoo mooi te
zijn, zich ieder oogenblik boos, kwaad en nijdig" maakt,
dan wordt hij afzichtelijk te aanschouwen en onverdragelijk lastig in den omgang; — daarentegen wordt iemand,
al is hij ook van natuur zoo schoon niet, toch liefelijk
te aanschouwen en beminnelijk in deli omgang, wanneer
hij vriendelijk, zachtmoedig en nederig is. Zoo verklaart
zich het geheim, hoe sommige menschen, die eerder leelijk dan mooi te noemen zijn, toch lets zoo bevalligs
en aantrekkelijks hebben, dat wij gaarne met hen omgaan
en verkeeren. Het is het bevallige der deugd, dat onwederstaanbaar aantrekt.
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Al is dus iemand uiterlijk nog zoo mooi; al heeft hij
een paar mooie oogen, rozen op de wangen, tanden —
eigen tanden — zoo fraai als paarlemoer in den mond,
en zwarte of blonde haren- eigen haar- dit alles maakt
iemand nog niet beminnelijk; want wanneer daar ook
geen schoone ziel bijkomt, deugt die schoonheid niet,
dat is : ze heeft geen waarde noch voor God, noch voor
de menschen.
Welke waarde, bij voorbeeld, heeft de uiterlijke schoonheid eener vrouw, wanneer die vrouw twistziek en grillig
van humeur en nooit tevreden en aanstonds kwaad is ?
De schoonste vrouw wordt afzichtelijk als zij kwaad en
toornig is, en de Spreuken zeggen : Het is baser le woven
op een hoek van het dak, dan met een kijfachtig wijf in
hetzelfde huis. Een kijfachtig wijf is een dak, dat vs/adig lekt, wie kan daaronder wonen ? — Spreuken van
Salomon: Hoofdst. XXI. 9 en XIX, 13.
En wat hebt gij aan een mooien man, als die man
altijd ontevreden en altijd knorrig is, altijd tiert en scheldt,
of nog erger ! als hij een uitlooper en een drinkebroer
is? De ondeugd zal zijne oogen uitkijken, en slechts met
moeite zal men den afkeer, dien hij verwekt, overwinnen.
De Spreuken zeggen : Beier een stuk droop brood met
vrede en vergenoegen, dan een huis vol vleesch-spijzen met
twist. Die zijn vermaak yin& in drinkgelagen, zal schande
nalaten in zijne woning. Spreuken XVII, 1 en XII, i I.
Bedenk het dus wel, lieve lezer of lezeres, indien gij
iemand kiezen moet, zie dan niet naar een bedriegelijk
en vergankelijk uiterlijk alleen, maar let vooral en boven
alles op een schoone en edele ziel, op een goed en edel
karakter; dit toch is het voornaamste, omdat het altijd blijft.
Heeft God u van natuur een schoone gestalte en een
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innemend gelaat geschonken, herinner u dan dikwerf,
dat de schoonheid des lichaams in korten tijd vergaat,
en dat zij aan wie gij behaagt, evenzeer vergaan zullen :
en zij zullen verouderen en sterven ; maar de schoonheid
der ziel vergaat nooit en blijft bestendig. Zorg dus, dat
ook uw innerlijk aan uw uiterlijk beantwoorde, en tracht
ook uwe ziel met schoone deugden, goede neigingen
en christelijke daden te verfraaien en te veredelen ; dan
zult gij, al vergaat ook de schoonheid des lichaams, toch
altijd lief en beminnelijk blijven.
Zoudt gij echter van natuur niet schoon zijn, gij kunt
u door deugd en godsvrucht, door reinheid, oprechtheid,
en liefde toch bevallig en aangenaam maken aan God,
aan zijne Heiligen en aan uwe omgeving, zoodanig dat
men u gaarne ziet, gaarne in uw bijzijn is en u verre
verkiest boven een ander, die wel schoon, maar niet goed
is, gelijk een spreekwoord zegt : Beier schoon dan goed!
Eindelijk is er wel niemand, die niet liever mooi dan
leelijk is; niemand, bij voorbeeld, wordt gaarne door de
pokken geschonken. Ook hiervoor nu is geen beter
schoonheidsmiddel dan de schoonheid der ziel ; want
bij de opstanding der dooden zal de schoonheid der
ziel door het lichaam heenstralen en het zijne gedaante
geven ; zij zal het lichaam, al was het te voren ook gebrekkig en leelijk, in wonderbare volmaaktheid en schoonheid doen pralen ; zij zal het, zoo het te voren reeds
volmaakt en schoon was, nog oneindig volmaakter en
schooner maken. Wie echter dit schoonheidsmiddel verzuimt, diens lichaam wordt afschuwelijk, en zoo het te
voren reeds leelijk was, nog afschuwelijker ! Dus voor
tijd en eeuwigheid geldt het spreekwoord :
Schoonkei d zonder goedheid deny; t niet.

TIJI)S GENOEG KOMT DIKWIJLS TE LAAT.

lle dingen hebben hun keer, behalve de tijd;
want als die eens voorbij is, zoo komt hij niet
weder.
Op verleden tijd is een verhaal. Daarom : hij is
wijs, wie den tijd neemt, als hij tegenwoordig is.
Nu zijn er echter menschen, die altoos meenen, dat
zij nog tijd genoegs hebben, en immer eene zaak, die zij
heden gemakkelijk doen kunnen, tot morgen en later
uitstellen. Dat dezen zich zeer dikwijls in hun tijd vergissen en verrast worden, leert de dagelijksche ondervinding en drukt ons spreekwoord uit: Tijds genoeg komt
)4

dikze,ijls le laat.

Deze vergissing nu is, wanneer het tijdelijke en herstelbare zaken geldt, nog zoo erg niet; maar zij wordt
een waar ongeluk, wanneer het hoogst ernstige en niet
weder to herstellen zaken betreft. Dat, bij voorbeeld, een
treuzelaar den hond in den pot vindt, of den spoortrein
voor zijne neus ziet weggaan, is dikwijls nog zoo erg
niet; maar erger is het, wanneer hij voor een aankomenden trein niet bijtijds uit den weg gaat, want dan
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schiet hij er zijn tijdelijk leven bij in, wat niet meer te
repareeren is.
Onder alle zaken nu, die wij hier op aarde te behartigen hebben, is zeker wel de zorg voor onze ziel en
zaligheid de voornaamste ; bij deze vergeleken zijn alle
andere zaken slechts beuzelarijen en kinderspel; want
gaat de ziel verloren, dan is alles onherstelbaar verloren
voor de gansche eeuwigheid. Geen grooter dwaasheid
dus, dan daarin niet bijtijds te voorzien en de zorg daarvoor van dag tot dag en later nit te stellen ; want hier
voornamelijk leert de dagelijksche ondervinding, dat men
zich zoo dikwijls in zijn tijd vergist, en dat onze tijd er
geweest is, wanneer men meent nog tijds genoeg te
hebben.
Men zegt: Ik ben nog jong ! Ik ben op het best van
mijn leven ! Ik ben nog lang geen negentig jaar ! Later !
wanneer ik getrouwd ben; — Later! als ik het zoo druk
niet meer heb — dan zal ik er eens ernstig aan gaan
denken en de zaken van mijn geweten in orde brengen.
In ieder geval : ik hoop toch een ziekbedje te hebben
en voor mijn dood nog eens goed te biechten en de heilige sakramenten te ontvangen !
Ik vraag u, lieve lezer of lezeres, of zulk eene taal en
handelwijze niet met den naam van krankzinnigheid
mag bestempeld worden. Immers, waarop bouwt zich de
geheele redeneering van zulk een mensch ? Op een enkel
misschien! Het kan zijn, dat hij nog eenigen tijd leeft;
het is mogelijk, dat hij een ziekbed heeft en v6Or zijn
dood oprecht biechten en de heilige sakramenten ontvangen kan; — maar het is ook even goed gebeurlijk,
dat hij niet lang meer leeft; even goed mogelijk, dat hij
plotseling sterft; even goed mogelijk, dat, al heeft hij een
ziekbed, de priester te laat komt of te laat geroepen
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wordt, en hem de laatste heilige Sakramenten worden
toegediend, terwijl hij geen bewustzijn meer heeft van
hetgeen er voorvalt. Zulke dingen zien wij dagelijks gebeuren, en duizenden, die de zaken hunner ziel niet wilden in orde brengen, toen zij daartoe vermaand werden,
daartoe tijd en gelegenheid hadden, hebben daarvoor later geen tijd en gelegenheid meer gevonden.
Weinige jaren geleden — zoo verhaalt een aalmoezeflier bezocht ik in de gevangenis een jongeling van
achttien jaren en van bloeiende gezondheid. Daar het in
den Paaschtijd was, vermaande ik hem zich met God te
verzoenen en te biechten ; maar hij wees mij beslist af,
zeggende : Nu niet, later ! het volgende jaar I Toen ik
den volgenden dag den jongeling nogmaals wenschte toe
te spreken, in de hoop hem tot betere gedachten te
brengen, vond ik slechts een lijk ; hij was den eigen
nacht reeds gestorven; en met vrees beschouwde ik die
nog geopende lippen, die God hadden teruggestooten en
gezegd: Nu niet, later !
Een bejaarde dame — zoo verhaalt Mgr. De Segur —
die geregeld leefde, maar niet te biechten ging, had dikwijls aan haar pastoor gezegd, dat zij voor niets ter wereld zonder de heilige Sakramenten sterven wilde. Zij
had er zulke vrees voor, dat, wanneer de pastoor haar
bezocht en weder verliet, zij hem telkens dringend verzocht zoo spoedig mogelijk terug te komen. Hare woning
was naast die des pastoors, en hij sprak haar dikwijls;
maar het was altoos te vergeefs als hij er op aandrong,
dat zij niet tot het laatste oogenblik zou wachten : zij
stelde altijd uit. Eens toen zich de pastoor des avonds
gereed maakte om naar bed te gaan, werd hij bij haar
geroepen. Hij haast zich en gaat zoo spoedig mogelijk...
maar juist had de ongelukkige dame den geest gegeven !
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Een jongeling was tot zijn vier- of vijf-en-twintigste
jaar zeer braaf van leven geweest; allengskens echter was
hij verflauwd en volbracht ten laatste zijne plichten als
Christen in het geheel niet meer. Toen hij ernstig ziek
werd, vergisten zich de geneesheeren en begrepen het
gevaar niet; de ouders, te veel menschelijke voorzichtigheid gebruikende, aarzelden den zieke, te waarschuwen.
De ziekte bereikte intusschen haar hoogste punt, en de
in haast geroepen priester kwam te laat en vond een
ontstelde familie.
Onlangs werd een gezond en krachtvol werkman door
een rijtuig zwaar gewond. Hij had in twintig jaar niet
gebiecht en zich voorgesteld, eer hij ging sterven, tot
God terug te keeren. Ten gevolge van een misverstand
kende de geestelijke het ernstige niet van het ongeval ;
de toestand verergerde, en de ongelukkige werkman stierf
zooals hij geleefd had, zonder verzoening met God, zonder vergiffenis !
Men zou deze feiten, de treurige feiten van dezen
aard ontelbaar kunnen vermeerderen; gij zelve, lieve
lezer of lezeres, zult er verscheidene kennen; dagelijks hoort men ze, dagelijks leest men ze ; maar alien
bevestigen de waarheid van het spreekwoord : Tifis
genneg komi veelal le laat en leeren ons, dat het
een verschrikkelijke dwaasheid is zijne eeuwigheid van
een onzekere toekomst, van een missehien te laten afhangen.
De raad nu, dien ik u na dit geschrevene mij veroorloof u te geven, vindt gij in de volgende geschiedenis.
Er was eens een arme leerjongen, die eenige maanden geleden zijn eerste heilige Communie had gedaan.
Hij had slechts een enkel voornemen gemaakt, maar
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het was diep ernstig en oprecht gemeend : Indien
ik — zoo had hij beloofd — het ongeluk heb van
eene doodzonde te bedrijven, dan zal ik, zoo mogrelijk,
nog den eigen dag biechten, vddrdat ik naar bed ga.
Dat ongeluk had hij. Het was een Zaterdag en zeer
ongunstig weder, en de priester woonde veraf, op grooten afstand. Hij zeide eerst tot zich zelven : lk zal de
volgende week wel gaan biechten, dat heeft zoo'n haast
niet; maar zijne belofte kwam hem weder in de gedachte,

en hij meende een inwendige stem te hooren, die hem
zeide : Doe hetgeen gij beloofd hebt; ga biechten !
Hij aarzelde. In dien inwendigen strijd, te midden van
die bekoring, zooals ik dit noemen mag, knielt hij neder en bidt een bees gegroet om de genade te verkrijgen van Gods wil te kennen .... Het gebed is het
heil der ziel ....
Hij staat op en gaat biechten.
Terugkomende , ontmoet hij een zijner bekenden ,
die hem vraagt, van waar hij komt. Hij vertelt het
hem en met vreugde op het gelaat zegt hij : Ik ga
gerust slapen, want ik ben weder in Gods vriendschap
aangenomen.

Zijne moeder had de gewoonte hem des Zondags
iets langer te bed te laten liggen ; en dus riep zij
hem eerst te zeven uur, op zijne kamerdeur kloppende.
Toen echter een kwartier later Paulus nog niet opgestaan was, riep zij hem weder, en ongeduldig, omdat
zij geen antwoord kreeg, treedt zij de kamer binnen,
zeggende : Kom, luie jongen, het is bijna half acht,
schaam u wat!

Het kind echter antwoordde niet, noch verroerde
zich.... zij gaat naar zijn bed; zij vat zijne hand, die
hand is ijskoud .... zij verschrikt . . . . zij kijkt .... en
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valt onder het slaken van een vervaarlijken kreet bewusteloos ter aarde .... Haar kind was flood en zijn lijk
reeds koud !
Gelukkig dat hij zijne biecht niet tot later, zelfs niet
tot den volgenden dag, had uitgesteld !
Gij, die dit leest, moget gij u immer zoo verstandig
gedragen gelijk deze jongeling ; want : Tijds genoet kwam
le laat maar :
Bij tijds een zaak voorzien,
Is '1 werk van wijze lien.

IT,
UILEN EN VLEERMUIZEN SCHUWEN
HET DAGLICHT.

1,
°9

1,1

. ilen en vleermuizen schuwen het daglicht en
houden den nacht of de schemering voor den
,
"., cs:verlichten en besten tijd ; als zij spreken konden,
r
zouden zij de vogels, die zich in het lieve zonlicht
= verheugen, dompers of duisterlingen noemen.
bij wijze van vergelijking nu — het zij zonder eenige
minachting gezegd — kan deze uilen — en vleermuizengeschiedenis toegepast worden op een zeker soort van
menschen, die een grooten afkeer hebben van den godsdienst en zich deswege het verlichte deel der menschheid
wanen, terwijl zij anderen, die den godsdienst liefhebben
en beoefenen, voor dompers, duisterlingen schelden. Wie,
bij voorbeeld, slechts zelden naar de kerk gaat, is in
hunne oogen tamelijk verlicht; wie niet meer in Christus
gelooft, maar Hem slechts voor een voortreffelijk mensch
laat gelden, is zeer verlicht; en hij die beweert, dat met
den flood alles uit is, is geheel verlicht!
Het oordeel dezer zoogenaamde verlichten doet onwillekeurig denken aan de label van den aap, die de tooj ■\'4;,-
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verlantaarn van zijn meester had weten machtig te worden. Hij riep alle dieren uit den omtrek bij elkaar, sloot
de luiken dicht en . schreeuwde zoo hard als een aap
maar schreeuwen kan : flier ziet ge de zon ! dddr ziet ge
de maan! — maar het geeerde publiek zat in het donker,
en hoe het zich de oogen ook uitwreef, het zag niets!
Waar schortte het dan ? — 0 het was maar eene kleinigheid : de aap had per abuis het licht in zijne lantaarn
vergeten !
Zie, zoo handelen ook die verlichte koppen; zij hebben het licht in hunne lantaarns vergeten, dat wil zeggen:
in zake vans godsdienst zijn zij weetnieten en tasten zij
in het duister rond ; en dus heeft ook hun oordeel over
den godsdienst geen waarde, even weinig waarde als het
oordeel van den aap over een tooverlantaarn, of van een
uil over het licht der zon.
Dit oordeel is, in het algemeen genomen, niet te hard ;
want wanneer men hoort en leest, hoe de ongeloovigen,
zelfs zij, die in de ongeloovige wereld als sterren van de
eerste grootte gelden, zich uitlaten over katholieke toestanden, personen en leeringen, — dan staat men verbaasd over de dwalingen, vooroordeelen en smaadredenen,
die zij uitbraken, en men kan ze niet zonder hoofdschudden lezen. — Hiervan nu is slechts een van beiden
te zeggen : of wel zij spreken en schrijven niet als alle
overige eerlijke lieden, — of zij zijn de uitgemaaktste
weetnieten, die over dingen schrijven, waarvan zij niets
verstaan
Mijn eigen ondervinding — schrijft de geleerde Ravignan 1) — heeft mij overtuigd, dat meestal onwelendheid
met den godsdienst de oorzaak is van zijne bestrijding.
1)

Ravignan, Confer. 55.
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Bij mijn verschillende bedieningen was ik meermalen in
de gelegenheid met mannen to verkeeren, die zich een
grooten naam en veel roem verworven hadden ; ik las,
naar hun eigen zeggen, op den bodem hunner ziel; maar
immer vond ik bij die mannen de wonderlijkste onwetendheid in het godsdienstige. Neen ! geen geloofskennis,
geen diep gaande studie is het, die zoovelen van het
Christendom verwijderd houdt, maar integendeel een ongehoorde lichtzinnigheid! Overtuiging heeft daaraan niet
in het minste deel!
Een sprekend bewijs daarvan deed onlangs de rondte
door de nieuwsbiaden. — Een even verstandig en geleerd
als braaf priester ontmoette op refs een vreemden heer,
die zich door zijn beschaafde manieren als een voornaam
man onderscheidde. Tusschen beiden werd spoedig een
gesprek gevoerd, waarin de priester op ongedwongen
wijze over geloofszaken sprak, in de meening, dat hij
een oprecht katholiek voorhad. Weldra echter verklaarde
de andere, dat hij in zake van godsdienst geheel ongeloovig was.
— Gelooft u ook niet aan het bestaan van God ?
vroeg de priester.
— 0 jawel ! maar ik geloof niet aan de hel.
- Gelooft u aan de Openbaring?
- Neen ! daar hecht ik niets aan.
— Heeft u de bewijsstukken voor de Openbaring wel
eens gelezen ?
— Volstrekt niet.
— Heeft u dan de werken van kardinaal La Luzerne,
of die van Frayssinous, Pere Felix en Perrone gelezen?
- Ook al niet.
— Kent u dan soms de geschriften van Bossuet, van
Fenelon, van Balmes, van Nicolas en van andere schrij-
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vers, die in wiisgeerigen trant de grootste waarheden van
den godsdienst hebben besproken ?
— 0 neen ! ik moet u bekennen, dat ik ze niet gelezen heb.
— Maar de heilige Schrift en de Evangelieen, die
zult gij dan toch zeker wel kennen ?
— Ook niet !
— Nu, mijn goede heer, dan bedriegt gij u zelven :
gij zijt geen ongeloovige, maar — vergun mij het u te
zeggen — gij zijt een onwelende!
Inderdaad, zoo is het ! het is alles geen goud wat er
blinkt ; dikwijls zelfs niet eens koper of tin ! Menig heertje,
die er uitwendig zeer aanzienlijk en netjes uitziet, is veeltijds gelijk aan een fraaie geldbeurs, die niets bevat, en
zou ellendig beschaamd staan, indien hem slechts zooveel
gevraagd werd, als er in een kinder-katechismus staat.
Velen hunner ontvangen de kiem dezer onverschilligheid reeds op de openbare lagere en hoogere scholen en
universiteiten. Daar toch leeren zij alles, wat de Regeering wil, wat de meester wil, wat de natuur wil, van alles
wat — behalve wat God wil; daarover mag niet gesproken worden, en als er — zooals bij voorbeeld op onze
universiteiten — nog over gesproken wordt, dan is ook
flit nog maar zeer weinig geschikt om de jeugd liefde
en belangstelling voor den godsdienst in te boezemen.
De meesten der zoogenaamde verlichten kennen den
godsdienst niet anders dan uit de couranten, romans, en
uit datgene, wat de vijanden van den godsdienst over
den godsdienst believen te zeggen. Daarentegen wordt
van alles, wat door katholieken over katholieke zaken
en over godsdienstige twistpunten in het licht gegeven is
en nog dagelijks in grootere of kleinere verhandelingen, in
dagbladen en gelegenheidsgeschriften geschreven wordt —
I0
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zoo goed als geen notitie genomen. Men behoeft hun
slechts te zeggen : dit of dat boek is Katholiek, — dit
is reeds genoeg om het als der lezing onwaardig niet
eenmaal in de handen te nemen.
Men verhaalt van de vleermuis, dat zij aan een stinkende olielamp verre de voorkeur geeft boven het licht
der zon ; — zoo ook is den zoogenaamden verlichten
een boek of courant door een ongeloovigen jood ofafvalligen Christen geschreven, heel wat aangenamer dan.
de Bijbel of katechismus of ander godsdienstig boek.
Dus, omdat die zoogenaamde verlichten geen of slechts
een zeer oppervlakkige kennis van den godsdienst hebben, — heeft hun oordeel daarover ook geen waarde;.
het zijn lichtzinnige rechters, die uitspraak doen over
eene zaak, die zij niet kennen : Elden en vleermuizen
schuwen het daglichl /

Laat het echter eens Belden, dat er onder de ongeloovigen enkelen gevonden worden, die er zich ernstig op
hebben toegelegd om den godsdienst te kennen, — wanneer zij tevens geen achtbaar en zedig gedrag houden,
' heeft hun afkeurend oordeel over den godsdienst toch
nog niet de minste waarde. Immers wanneer zij een
leven leiden, dat door het heilig Evangelie veroordeeld
wordt, is het ook niet te verwonderen, dat zij het Evangelie veroordeelen.
Zonder twijfel — zoo schrijft Mgr. Martin — zal ook
in de toekomst nog Belden, wat voor tweehonderd jaar
de grondlegger der nieuwe natuurwetenschappelijke methode, Baco van Verulam, zeide : De welenschap, oppervlakkzo'cr beoef end, lei& van God af ; dock grondig beoefend,
voert zij tot God. En wanneer men dieper in de weten-

schap doordringt en evenwel niet tevens nailer komt tot
God, dan ligt de schuld niet aan de wetenschap, maar
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aan, andere dingen, waarmede de wetenschap eigenlijk
niets heeft te maken, maar waarvoor haar schoone naam
slechts als dekmantel wordt gebruikt. Want zoo waar
het is : Gij moet steeds zoo leven, dal g-ij het bestaan van
God en de onsterfelijkheid der ziel zoudt wenschen, en
gij zult nimmer aan een van beiden twijfelen ; — even

waar is ook het tegenovergestelde. Alle godsdienstige
twijfels hebben hun diepen grondslag in het bederf des
verstands. Wat men niet gaarne wenscht, gelooft men
ook niet gaarne. Bet hart — zegt Pascal — heel/ zijn
diepe gronden waarvan het verstand niet wed, of gelijk het Evangelie zich uitdrukt : Zij beminden de
duisternissen meer dan het licht, want hunne werken
waren boos! 1)

En inderdaad zoo is het, zoo leert het de geschiedenis,
zoo leert de dagelijksche ervaring : maar al te dikwijls
zijn de redenen waarom men niet gelooven wil, in de
driften van den ongeloovige te vinden. De een is ongeloovig nit hoogmoed: hij wil — zoo zegt hij — niet gedwongen worden ; een ander is ongeloovig uit bedorvenheid:
hij zoekt bij het ongeloof een geneesmiddel voor de
wroeging van zijn geweten ; een derde is ongeloovig uit
weekelijkheid: hij is te lam en te verwijfd om aan zijne
lusten en grillen weerstand te bieden, enz.
Reeds koning David zeide van de ongeloovigen van
zijn tijd : De goddelooze zegt in zijn hart: er is geen
God! — Let wel op ! de goddelooze zegt het niet met
zijn verstand, want dit bewijst te duidelijk, dat er een
God bestaan moet; maar hij zegt het in zijn hart, omdat
hij wenscht en verlangt, dat er geen God bestaan zal.
En waarom wil hij niet, dat er een God bestaan zal ?
1) mgr. Martin Twistpinten d. II blz. 184.
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Waarom wil hij God vernietigen ? — Omdat — antwoordt David — hun hart slant en bedorven is: abo
minabiles facti sunt in studiis suis !
In het algemeen mag men zeggen van alle vijanden
des christendoms, wat La Bruyere meer in het bijzonder
van alle godloochenaars gezegd heeft : „ik zou wel eens
een matio., eerbaar, bescheiden, billijk man willen zien,
die verklaarde, dal er geen God is; deze zou ten minste
zonder ezo'crenbelang spreken: maar die man is nergens le
vinden I" Slechts uilen en vleermuizen schuwen het daglichl.

VLEIERIJ IS VALSCHE MUNT.

i-i

_

tIl- iet iedere lof, welken men iemand geeft, mag
,....,_ ;;
\s°
t,
• i ,,,--- met den naam van vleierij bestempeld worden ;
-, •J-). °' want wanneer die lof een wezenlijk goed of edel
ir
; ,,,i werk betreft, met een goed inzicht gegeven en niet
overdreven wordt, — mag hij onder de verdienstelijke werken gerekend worden, daar hij veel kan bijdragen om iemand in 't goede te versterken, en anderen
aansporen 't goede voorbeeld te volgen. Eerst clan wanneer die lof overdreven of ook onwaar is, of zaken betreft, die het niet verdienen, of uit louter behaagzucht
en eigenbelang gegeven wordt, — verandert de lof in
lage vleierij en wordt zonde.
Zulk een voorbeeld van vleierij geeft ons het volgende
verhaal, dat ik eens — het is nu al jaren geleden —
onder 't motto : Zoo de man is, is de worst, in zeker
weekblad gelezen heb.
De stager B. te W. had een noon, die het beroep zijns
vaders niet verkoos te leeren en, nadat hij allerlei kromme
sprongen gemaakt had, eindelijk een engagement als tooneelspeler aan den schouwburg te H. aannam, waar hij
i
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echter alleen of in stomme of in andere ondergeschikte
rollen optrad, waarbij zich de gansche dialoog tot eenige
woorden bepaalde. Zijn varier was er evenwel zeer trots
op, dat een zijner zonen. de eervolle kunstenaars loopbaan
betreden had. Hij kon geen woorden vinden om er zijn
innige vreugde over te openbaren, en wie bij hem in
een goed blaadje wilde staan, behoefde slechts het gesprek op dezen zoon te brengen en met lof van hem
te spreken. Deze zwakheid van den ouden man was in
H. algemeen bekend. Eens trail een bedaagde vrouw
zijn winkel binnen en verzocht voor zestien centen worst.
De slager. nam een lange en dikke worst van een spijker,
legde ze op de toonbank, nam een mes en mat daarmede het stukje voor den geringen prijs van zestien centen af. Toen hij er echter merle bezig was, vroeg de vrouw :
— Waarde Heer B., is de tooneelspeler B. uw zoon ?
— Dat zou ik denken ! — antwoordde de slager.
— 1k heb hem onlangs zien spelen.
— Zoo ? — vroeg de slager en schoof het mes bij*
deze vraag iets hooger op.
— 0, hij speelt allerprachtigst ?
Bij dit antwoord van de vrouw ging het mes nog
jets verder.
— De overleden Dawison was een groot tooneelspeler; maar uw zoon overtreft hem nog!
Nu schoof de slager het mes tot halverwege de worst.
— Men maakte zooveel drukte over Devrient, toen
deze nog leefde. Het is waar, deze speelde verscheiden
rollen voorbeeldig, maar uw zoon zal Devrient achter
zich laten !
De snede bleef achterwege, en de slager gaf nog een
plakkie toe.
-- Nu maakt men zich zoo druk met den beer Rossi,
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hij speelt zijne rollen uitnemend, maar met uw zoon kan
hij zich niet meten!
De slager wierp bij dit laatste gezegde vol blijdschap
het mes weg en gaf de koopster voor Naar zestien centen de geheele worst met de woorden : Daar goede vrouw,
neem de worst maar hselemaal.

Zoo doen de vleiers ! het is hun maar te doen om te
behagen en er voor zich zelven voordeel van te trekken;
daarom prijzen zij alles, waarin zij maar denken, dat
men gaarne geprezen wordt, het moge goed of kwaad,
waar of gelogen zijn.
Wil men daarvan nog een ander voorbeeld, dan volg
mij eens met uwe verbeelding in de eene of andere herberg. Daar komt een jonge lichtzinnige borst pruttelend
de gelagkomer binnen en bestelt een borrel. Men kan 't
hem aanzien, dat hij ontevreden is. Een oude klant, die
dagelijks naar de herberg getrokken wordt, evenals een
hert naar de bron, is ook juist daar, maar zijne centen
zijn op en zijn dorst is nog groot. Die ouwe lap sluit
zich aanstonds bij den jongen aan en heeft weldra afgegeloerd, waar de schoen hem drukt, bij voorbeeld : dat
hij met zijn vader of zijne moeder, of mocht hij gehuwd
zijn, met zijne vrouw niet goed harmonieeren kan. Daarop
valt de oude looze vos hem in de rede en begint ook
op den vader of de moeder of op de vrouw van den
jongen drinkebroer te schelden.
— 1k zeg u, Toon, gij zijt te beklagen, dat men u
aldus behandelt en u als onder de plak wil houden. Als
ik in uwe plaats was, hoor, zou ik hun de kool wel antlers stoven en me niet als een kwajongen laten behandelen. 1k zeg u, het is eene schande voor zulk een knappen kerel als gij zijt aldus getrakteerd en gekoeionneerd
te worden I
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De borst slaat met de vuist op de tafel, zoodat de
glazen bijna omvallen, laat een vloek hooren en zegt :
— Frans, gij hebt groot gelijk ! van u hoort men nog
eens een verstandig woord ! ik kan met mijne zaken handelen zooals ik wil, ik ben geen schooljongen meer ! —
en dit zeggende tikt hij aan het glas en roept : He, Griet
nog twee borrels voor ons beiden !
Waarom nu voegt die oude lap zich bij den jongen
en praat hij hem naar den mond ? — Aileen daarom,
opdat het jonge mensch behagen in zijne redeneering
vinden en zijn gelag voor hem betalen zou.
De vleiers behooren dus tot het gilde der leugenaars,
bedriegers en oplichters, en worden dus te recht met
valsche munters vergeleken ; want gelijk dezen valsch
geld maken of geld vervalschen en in omloop brengen
om zich op onrtchtvaardige wijze te verrijken, — zoo
maken genen allerlei valsche, overdreven en onware cornplimenten om zich in iemands gunst te dringen en zich
te bevoordeelen.
Dat de vleierij een zeer gevaarlijke zonde is, hebben
reeds de oude heidenen begrepen; want toen men eens
aan een heidensch wijsgeer, met name Bias, vroeg, welk
dier hij wel voor het gevaarlijkste hield, gaf hij dit veel
beteekenend antwoord : Onder de Wilde dieren is het
gevaarlijkste de tijger, en onder de tamme de vleier.
De vleier is voor niemand zonder gevaar; want daar
de mensch van natuur tot hoogmoed geneigd is, wordt
daaraan door den vleier op onbeschaamde wijze voedsel
gegeven. Hij zal u prijzen wegens zaken, waarin op zich
niets prijzenswaardig gelegen is, bij voorbeeld : wegens
uwe geboorte, uw geld, uw schoon uiterlijk en dergelijke
dingen. Ik weet wel, dat een oprecht Christen dergelijke
vleitaal met verachting en walging bejegent; riiaar ook

153
hoevelen zijn er niet, die zich daardaor tot stinkenden
hoogmoed laten verleiden en zich gaan inbeelden, dat zij
inderdaad meer zijn en van beter gehalte dan een arme
meid of knecht, die geen geld en geen mooie kleeren
heeft ! Ook zou het hart van menige jonge dochter onschuldig gebleven zijn, zoo het niet door het zoet vergif
der vleitaal ware bedorven. Heel! men slechts eenmaal —
zegt zeker schrijver — lot eene vrouw gezegd, dat zij
schoon is, dan herhaalt de duivel haar dit geregeld iederen morgen en avond. Aan de behaagzucht, die eene

hoofdoorzaak van zoovele zonden is, behoeft waarlijk geen
voedsel te worden gegeven , zij is sterk genoeg zonder dat.
Hierin nu — hetzij slechts terloops opgemerkt — ligt
een gewichtige les opgesloten voor ouders en anderen,
die met kinderen omgaan. Want heeft men slechts eenmaal tot een kind gezegd: Wel, wel, wat ben je mooi.,
en wat een mooie kleeren heb je aan! en het kind dan
opgetild en in den spiegel laten kijken hoe mooi het
is — dan zal men rasch bemerken, dat het kind geen
spiegel meer voorbijgaat zonder er in te zien. Op deze
en dergelijke wijzen plant men in de nog nederige ziel
van , het kind den hoogmoed, die later zoo gemakkelijk
eene bron kan worden van veel ontevredenheid en
zonde. —
Maar ook, al prijst de vleier iets, dat werkelijk goed,
edel en groot is, geeft hij toch nog ergernis : want daar
hij alles overdrijft en den mensch als eigen verdienste
toerekent, wat slecht6gaven Gods zijn, — brengt hij hem
in gevaar de nederigheid en hiermede voor God de verdiensten van zijn goed werk te verliezen. Den vleier
moest men eigenlijk evenals een vervelenden liedjeszanger
aan de deur een cent toewerpen, met verzoek zijn mond
te houden en voorbij te gaan. --
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De gevaarlijkste en gemeenste vleiers zijn zij, die iemand
prijzen en lof toezwaaien om hetgeen hij misdoet of misdaan heeft; want daardoor stijven zij hem in 't kwaad,
werken het berouw en de boetvaardigheid tegen en moedigen hem en anderen aan om dat kwaad te herhalen.
Wie nu die niet weet, dat dit soort van vleierij bijzonder in onze dagen een schrikwekkende hoogte bereikt
heeft. Iederen dag hooren wij een zedelooze pers, gemeene romanschrijvers en volksopruiers hun lof toezwaaien aan ieder, die zich tegen God en zijne geboden, tegen de Kerk en hare priesters, tegen orde en wet verzet.
Waarom zij dit do' en ? Ik antwoord: deels uit vuig winstbejag, en deels uit eigen gemeenheid. Immers zij weten
wel, dat zeer velen, die zich door hun kwade hartstochten laten beheerschen, den godsdienst niet bijzonder genegen zijn, maar toch nog meer dan hun lief is, door
den godsdienst in hun geweten verontrust en gepijnigd
worden. Daarom denken zij : „Wacht, ik zal wel zorgen,
dat zij mijn geschrijf gaarne lezen en betalen ; ik schrijf
tegen — en spot met den godsdienst en de Kerk ; dit
zal hun het hart wat verlichten en hen wat vroolijker
maken." Dies wordt alles, wat heilig is, door het slijk
gesleurd ; de godsvrucht wordt domperij en huichelarij
gescholden ; ongeloof prijzen zij als de ware verlichting;
het kerkgaan wordt goed voor oude vrouwen; losbandigheid en zedeloosheid als ware vrijheid geroemd ; in een
woord, zij verstaan meesterlijk de kunst om zwart wit
te noemen en hebben — zooals de heilige Gregorius
zegt — voor alle zonden schoone namen : den verkwister noemen zij mild; den gierigaard zuinig; den losbol
levenslustig; den eigenzinnige vast van karakter; den
wederspannige vastberaden ; den babbelaar welsprekend ;
den hoogmoedige diepdenkend, enz.
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Helaas ! dat er zoovelen zijn, wien dergelijke vleitaal
als liefelijke en streelende muziek in de ooren klinkt I die
er meer geloof aan slaan dan aan hun eigen bewustzijn,
en wier hart er door gesloten wordt voor waarheid en
deugd !
Toen Karel VIII, koning van Frankrijk, eens zwaar
ziek lag, vroeg hij op zekeren dag aan zijn kamerdienaar, Bernardus genaamd :
— Vanwaar komt het, dat er zoo weinig koningen onder het getal der Heiligen te vinden zijn?
Bernardus trok verlegen de schouders op en bleef uit
eerbiedige vrees het antwoord schuldig. Toen nam de
koning het woord en zeide :
— Mijn beminde Bernard, ik zal het u zeggen : het
komt, omdat zij zooveel vleiers om zich hebben, maar
daarentegen zoo weinigen of niemand, die hen om hunne
gebreken bestraft of hun de waarheid zegt !
Indien men dus zijn eigen geluk en dat van anderen
lief heeft, onthoude men zich van alle vleierij en prijze
slechts datgene, wat waarlijk prijzenswaardig is, zonder
overdrijving of verkeerde bijoogmerken ; wanneer echter
uw evennaaste iets misdoet of misdaan heeft, dan mag
de liefde vorderen, dat gij hem verontschuldigt ; maar
hem deswege prijzen moogt gij nooit, noch in zijne tegenwoordigheid, noch in zijne afwezigheid. Is hij uw mindere, vermaan hem en zoek hem te verbeteren; is hij
uws gelijke, doe hetzelfde, indien gij meent dat het baten zal; is hij uw meerdere, dan zwijg, en spreek slechts
dan wanneer hij naar uw gevoelen vraagt ; maar zeg dan
ook vrijmoedig en bescheiden, dat gij kwaad geen goed
kunt noemen.
En wat u persoonlijk betreft, lieve lezer of lezeres, acht
een vriend hoog, die u de waarheid zegt, ook al valt het
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u soms hard ze to moeten hooren ; want hij meent het
goed met u en heeft u lief; maar mijd hen als de pest,
die u naar den mond praten en uwe gebreken vergoelijken of als deugden opvijzelen ; want beter nog zijn de
beten van een vijand dan de kussen van een vleier. Denk
voortdurend aan het spreekwoord : Vleierij is valsche,
munt, of aan het volgende versje wat hetzelfde beteekent :
Geloof een vleier niel le licht,
1-11/ heeft een dubbel aangezicht.

WELDADEN MAKEN ONDANKBAREN.
,■
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ndankbaar is hij, die voor een ontvangen wel,ce
--,-- Y--l-` daad niet dankt. Nu zijn er van die weldaden,
die omdat men ze dagelijks geniet, maar weinig
3 indruk meer maken en waarvoor men dan ook dikwijls maar weinig of geen dankbaarheid betoont.
Zulk eene weldaad is, bij voorbeeld, de spijs en de drank,
die wij dagelijks genieten.
1k weet niet hoe oud gij zijt, lieve lezer of lezeres ,
maar veronderstel, gij zijt nog jong, eerst twintig jaar
oud, — dan is dit Loch reeds meer dan zeven duizend
dagen ! Onderioek nu eens of er onder die zeven duizend
dagen ook maar een enkele geweest is, waarop gij volstrekt niets hebt te eten gehad. Wellicht zult gij moeten
bekennen, dat gij elken dag meer dan eens te eten hebt
gehad, misschien wel driemaal daags. Dit maakt dus reeds
meer dan twintig duizend malen, en dus heeft God u
reeds twintig duizendmaal reden gegeven om Hem te
bedanken, hartelijk en innig te danken, — al hadt gij
ook maar enkel brood en water gehad!
Want gij moet u niet verbeelden, dat dit niet anders
ej

:
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zijn, niet anders komen kan. Er zijn in de geschiedenis
der wereld tijden en dagen geweest, waarop vorsten en
koningen duizenden guldens en de gouden kronen van
hunne hoofden zouden gegeven hebben voor eene bete
broods en een frisch glas water.
Meermalen heeft er oorlog en hongersnood gewoed,
waarin de menschen honden, katten en ratten voor grof
geld moesten koopen en eten; tijden, waarin men om
den honger te stillen aan het leer van oude schoenen
zoog, oud hoof en zaagsel slikte !
Nog erger is gebeurd ! het is gebeurd, dat men uit
gebrek aan water het deeg met bloed moest aanmengen ;
het is gebeurd, dat men aarde at en zelfs menschenvleesch ;
ja, nog erger ! dat men de graven op de kerkhoven openbrak en van de haifverrotte lichamen stukken afsneed
om ze op te eten!
De hongersnood van het jaar 1125 kostte aan Duitschland de hell? zijner inwoners.
In 1505 heerschte er in Hongarije een hongersnood, die
zoo verschrikkelijk was, dat uitgehongerde ouders hunne
kinderen slachtten en °paten !
In 1772 stierven er in Keur-Saksen honderd vijfk0duizend menschen uit gebrek aan voedsel.
— Wilt gij voorbeelden uit onzen tijd ?
— In 1870-1872 verloor Perzie door hongersnood anderhalf millioen zielen. In sommige provincien was nagenoeg geen enkel kind overgebleven !
In 1873-1875 werden de binnenlandsche provincien
van Angora in klein-Azie door hongersnood bezocht :
daar bezweken twee en een half millioen runderen en
paarden, meer dan een half millioen geiten en — duizenden menschen van den honger.
In 1876-1878 heerschte er in Britsch Indic, bepaalde-
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lijk in de presidentschappen Bombay, Madras en Maissore, een hongersnood, die aan een millioen, driemaat
honderd duizend menschen het leven kostte. — Encycl. i. v.
Gedurende de laatste vijftig jaren zijn er in Terland
een millioen, tweemaal hona'erd vijf en twintig duizend
menschen van gebrek, ellende en honger omgekomen.

13 Mei 1887.
—DeTijd
In den jare 1887 zijn er in Londen, volgens een officieele opgave van de lijkschouwers, twee en dertig menschen overleden ten gevolge van honger en gebrek.
Nog niet lang geleden las ik, hoe een Iersche vrouw
zoodanig door den honger werd gekweld, dat zij, een
hond ziende die op een mesthoop een been gevonden
had, -- dat Bier naliep om hem het been te ontnemen
en er zelve aan te knabbelen! ..... en toch is Ierland
zulk een schoon land !
Al hadt gij dus iederen dag maar droop brood en
frisch water gehad, dan is dit reeds reden genoeg om
God daar hartelijk voor te danken. Nu hebt gij echter
veel meer gehad — mag ik u dan niet vragen : Zijt gij
daarvoor wel dankbaar geweest, en hebt gij God dien
dank oak getoond door ,altijd geregeld en eerbiedig voor
en na den eten te bidden ?
Want ach ! de menschen zijn somtijds zoo vreemd en
zoo raar, zoodat het schijnt alsof de dankbaarheid, de
hartelijke, innige dankbaarheid jegens God als uitgestoryen is.
Hoeveel Christenen, soms zelfs goede Christenen, piegen zich met slordigheid van dien plicht te kwijten !
Hoevelen, die ik weet niet om welke nietige redenen —
uit schaamte of uit menschelijk opzicht — het bidden
nalaten!
Hoevelen, die nooit bidden, noch v6Or noch na het
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eten, zelfs dan niet, wanneer zij alleen zijn ! ja, zoo diep
is de hedendaagsche wereld gezonken en van God vervreemd, dat het bidden aan een openbare tafel zelfs niet
meer gebruikelijk is !
Het is gebeurd, dat een eenvoudige, brave boer, die
in de stad zaken te doen had, daar ook zijn landheer
bezocht en door dezen ten eten werd gevraagd, wat ons
boertje, zeer vereerd, ook gaarne aannam. Nu zou die
boer wel een laffe vleier moeten geweest zijn, wanneer
hij voor een paar gepoetste laarsen meer eerbied had
gehad dan voor God. 1)us bad hij voor het eten, gelijk
hij dit te huis gewoon was.
Terwijl de goede Landman bad, trok de landheer zeer
voornaam aan zijn bokkebaard, haalde zijn neus heel
deftig op en zei toen medelijdend :
— Dat bidden, wat gij daar doet, vriend, is ouderwets ! Dat doet men tegenwoordig in verlichte kringen
niet meer.
— Het is wel mogelijk, — antwoordde het boertje —
maar bij ons is dat nog zoo gebruikelijk — ofschoon
er toch in mijn huis ook wel zijn, die op dat punt nieuwmodisch handelen, en nooit bidden, noch v66r, noch na
het eten.
— Dan hebben zij zeker meer geleerd dan gij en zijn
beschaafder : wie zijn dat ?
— Dat zijn mijne zwijnen ! die eten en knorren, die
brommen en vreten .... maar danken .... doen ze nooit.
Zie, dat was goed betaald ! maar toch beging de boer
eene onrechtvaardigheid met dien landheer en die zwijnen op hetzelfde stroo te leggen; hij beging eene onrechtvaardigheid — niet tegenover dien beer — maar
tegenover die zwijnen; want zwijnen zijn, volgens algemeen gevoelen, beesten, en dat ze dus niet danken, is
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bun niet kwalijk te nemen : ze kunnen niet; — maar
,die beer kan God danken, maar hij wil niet, en dat is
heel wat erger !
Een huffs, waarin niet gebeden wordt, het moge nog
zoo schoon zijn gemeubileerd, — is slechts een versierd
varkenskot ; en een maaltijd, waarbij God niet gedankt
wordt, hij moge zoo uitgezocht zijn als hij wil, — is
slechts eene voedering van menschdieren.
Ik ben er zeker van, dat gij, lieve lezer of lezeres, dit
boertje, wanneer het noodig is, gaarne zult navolgen en
nimmer uit laffe schaamte of menschenvrees het bidden
v66r en na het eten zult nalaten. -Ik raad u zelfs aan,
dit ook aan een openbare tafel niet achterwege te laten ;
Been mensch, die aanspraak maakt op den naam van
fatsoenlijk, zal u daarover lastig vallen, maar integendeel
zal uw goed voorbeeld dikwijls anderen aansporen dit
te volgen, zooals ik dit zelf meermalen ondervonden heb.
Mocht het echter gebeuren, dat iemand onfatsoenlijk
genoeg is, u over uw bidden lastig te vallen, dan antwoord
den spotter met generaal Marceau : Gij zijl vrij om le
elen als een beesl; ik wil het doen als een Chrislenmensek !

I1

XANTIPPES WORDEN NOG WEL GEBOREN.

,fc v ',antippe was de vrouw van den grooten wijsgeer
P-0. Socrates, en ofschoon de geschiedschrijvers den
juisten tijd niet weten aan te geven, noch wanneer
(bjLs,
zij geboren, noch wanneer zij gestorven is, —
zijn zij het hieromtrent toch tamelijk wel eens,
dat zij geen katje was om zonder handschoenen
aan te pakken, maar een kwaadaardige, booze vrouw, die
in een altijddurend twisten, kijven en schelden haar genoegen vond ; hetgeen zeer zeker op een vechten en
slaan met haar man ware uitgeloopen, ware Socrates niet
z66 wijs en daarom z66 lijdzaam en geduldig geweest.
Van het pleizierige humeur van deze Xantippe staan
o. a. de volgende staaltjes geboekt.
Toen Socrates op zekeren keer van een zijner leerlingen, Alcibiades, een koek of taart ten geschenke ontvangen had, rukte zij dit geschenk uit de mand, waarin
het gebracht werd, trad het met voeten, en ergerde zich
nog over de bedaardheid van haar man, die glimlachend
zeide : Nu zult gij er niet van kunnen den.
Een andermaal, toen zij, na geweldig gekeven te hebben,
•
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haar man onder het venster zag voorbijgaan, goat zij
hem op den koop toe een emmer water op het lijf. De
goede Socrates merkte hierop aan, wel gedacht le hebben,
dat na zulk eene donderbui regen volgen moest.

Daar ik echter in het minst geen kwaad van de vrouwen
spreken, en dus ook Xantippe niet zwarter maken wil
dan zij is, moet ik haar ter eere opmerken, dat zij een
zuinige huishoudster en het voor haar dus niet prettig
was, dat Socrates zijn beroep — hij was beeldhouwer —
in den steek liet om voor niemendal op de openbare
plaatsen zijne wijsheid te gaan verkondigen. Echter, — en
dit pleit weer tegen Xantippe — gaf dit haar nog geen
recht om haar man zoo te plagen en te schelden, zijne
geschenken te vertrappen en hem emmers water over het
lijf te gieten ; want Socrates was de goedheid zelf en
zijne vrouw en kinderen hadden, al was het zuinig,
genoeg om fatsoenlijk te leven.
Ook zag men bij Xantippe, wat men meer bij dergelijke vrouwen aantreft : toen haar man, wien zij het leven
zoo zuur en zoo bitter gemaakt had, den giftbeker drinken en den dood sterven moest, huilde zij tranen met
tuiten, en gaf zij zich aan zulk een hartstochtelijke droefheid over, dat men vreesde, dat ook zij er het leven onder
verliezen zou.
Xantippe, de vrouw van Socrates, is al jarenlang dood:
want Socrates leefde omstreeks 600 jaar voor de geboorte
van Christus; maar de booze vrouwen zijn met Xantippe
niet uitgestorven ; daarom zegt het spreekwoord : Xantippes worden nog wel geboren.

Dat er onder de Hollandsche vrouwen van de zestiende
en zeventiende eeuw nog meer dan een Xantippe gevonden werd, bewijst Dr. G. D. Schotel in zijn Vaa'erlana'sche
Volksboeken en Volkssprookjes. Zoo o. a. herinnert hij aan
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de kluchtige geschiedenis van de schilderij De Laarzenman
genoemd, welke schilderij haar ontstaan te danken had
aan de volgende curieuse geschiedenis.
De heerschzucht van de vrouwen over hare mannen
was namelijk in die dagen z66 groot en z66 algemeen,
dat een zekere P. C. Diephorst, notaris en procureur te
Gouda, in 1597 om liet roepen, dat hij twee met goud
gevulde laarzen wilde schenken aan den man, die bewijzen kon, dat hij niet onder de plak zijner vrouw
stond. Toen niemand zulks kon, liet hij zijne beeltenis
vervaardigen met de laarzen aan den arm, de bel in de
hand en dit onderschrift:
Dit pa er laersen wil ik vroolick schijncken,
de man die zijn ?vijf niet en oniziet.
V erre heb ick mijn belle doen klincken, roepen en wincken,
maar noch en heb ick hem gevona'en niet;
aldus coem ick om weten also men mij ziet,
of hij math sijn in Goudse dal,
die mij dese laersen afhalen zal. 1)

Deze schilderij, De Laarzenman genoemd, liet hij in
Den Doele te Gouda ophangen. Of dit schilderij nog
bestaat en nog in Den Doele hangt, is mij onbekend ;
misschien weet de een of andere lezer of lezeres daaromtrent wel eenige inlichting te geven.
Het is ook van algemeene bekendheid, dat onze groote
zeeheld, de beroemde Admiraal Tromp, een zeer lastige
vrouw had, die hem vaak meer dan de zucht naar veroveringen, naar zee deed verlangen. Tromp kon met alle
1)

Vaderlandsche Volksboeken en Volkssfirookjes door Dr. G. D.

J. Schotel. Tweede deel, blz. 179. Haarlem Kruseman en Tjeenk
Willink. 1874.
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schepen zeilen, maar met zijne vrouw had hij altijd
tegenwind. De gevierde en geestige schrijver H. A, Banning verhaalt daarvan het volgende voorval, waarvan
velen wellicht nooit gehoord hebben.
Toen onze groote admiraal, na zijn schitterende overwinning op de Spaansche vloot in het jaar 1639 overal
met de grootste toejuichingen ontvangen was, besloot hij
den officieren der vloot op zijn nabij 's Gravenhage gelegen landgoed, den Trompenberg, een feestmaal aan te
bieden, doch zijn voornemen stuitte af op den onwil
zijner vrouw. Het baatte niet of hij al van verplichtingen
sprak, of hij zoete broodjes bakte, — zij bleef onverzettelijk en bewilligde eerst toen hij dreigde haar te zullen opsluiten op den dag, dat hij zijne krijgsmakkers wilde
ontvangen.
De vrouw scheen in te zien, dat de man het hoofd
was, zij gaf toe en maakte schijnbaar alle toebereidselen
voor de ontvangst der gasten.
In den ochtend van den dag voor het feestmaal bestemd, scheen zij vol bedrijvigheid en verzocht den admiraal, dat hij zich op zijne kamer zou afzonderen, dewijl
hij haar anders hinderde in hare toebereidselen. Tromp
voldeed aan dat verzoek; want hij had zijne echtgenoote
nog zelden in zulk een goed humeur gezien.
In den loop van den morgen kwam zij hijgend naar
boven en zeide met buitengewone vriendelijkheid :
— Lieve Tromp, wilt gij wel zoo goed zijn in den
kelder den wijn uit te zetten, dien wij vandaag noodig
hebben ? Gij ke pt de soorten het best en ik zal dan
straks den knecht zenden om de flesschen naar boven te
brengen.
Wat kon de admiraal daartegen hebben ! Hij daalde
onmiddellijk de trappen af om aan het verlangen zijner
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vrouw te voldoen ; — loch zij was hem op den voet
gevolgd en sloeg de deur achter hem dicht.
— Zie zoo, — sprak zij — nu zullen wij eens zien,
wie opgesloten zal zijn als de gasten komen !
De gasten kwamen natuurlijk, en mevrouw Tromp ontving hen met zeer veel buigingen, maar moest tot haar
leedwezen zeggen, dat haar man onverwacht naar den
Haag opgeroepen was. Zij kregen nog geen dronk water,
en moesten met een ledige maag terugkeeren.
Dat er ook in nog andere plaatsen dergelijke manwijven
gevonden werden, bevestigen de menigte kluchten, blijspelen en verhalen, waarin aan het yolk de vaak onbegrensde heerschzucht der vrouwen levendig werd voorgesteld , en uit het bekende spreekwoord, dat Fokke
Simons aan het hoofd van een zijner luimige verhandelingen plaatste : De vrouw is de baas.
Een kwaad huwelijk is een hel op aarde — zei
Jochem — en hij kreeg een& baffetoenen van zijn wig
tot een morgengroet. Maar al zou Jochem dit niet gezegd

hebben, zou het toch wel waar zijn en, al geeft eene
vrouw nu juist geen baffetoenen tot morgengroet, kan
zij daarom toch nog plagerig en lastig en heerschzuchtig
genoeg zijn. Een oprecht Christelijke vrouw zal zich
echter nimmer tot zulke dingen verlagen : zij is verstandig
en braaf genoeg om te begrijpen, dat de man de broek
aan moet houden.
Rechtvaardigheidshalve client hier echter opgemerkt te
worden, dat niet iedere vrouw, die in .huffs de baas is of,
gelijk men dat zegt : De broek aan heeft, met eene Xantippe mag worden gelijkgesteld. Er zijn omstandigheden,
(lie eene vrouw als noodzaken aan het roer van het schip
te staan. Wanneer, bij voorbeeld, de man te uithuizig, te
lichtzinnig, te verkwistend, te lui of te liederlijk is om
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aan her roer te staan, dan is het zeer in den regel, en
een geluk voor den man en het geheele huisgezin, dat
de vrouw het roer in handen heeft. Reeds menig man
zou met zijn geheele hnishouding jammerlijk zijn ten
gronde gegaan, had de vrouw zich niet dapper geweerd
en het gevaar afgewend. In zulke omstandigheden is het
dan ook voor eene vrouw geen aanmatiging of schande,
dat zij den man speelt, maar het is voor een gezonden
man eene schande, dat hij zich als een kwajongen gedraagt, die door zijne vrouw geregeerd moet worden, wil
het goed gaan.
Intusschen zal het spreekwoord toch wel waar blijven,
dat er ook nu nog Xantippes geboren worden ; maar dat
zij zeldzaam, zeer zeldzaam zijn, bijzonder onder de
Hollandsche vrouwen, wil ik gaarne tot eer van mijn
vaderland veronderstellen. In ieder geval is het aantal
goede, voorkomende, eerbiedige, zachtmoedige, geduldige
en gehoorzame vrouwen legio, en tegenwoordig verreweg
grooter dan dat der Xantippes; zoodat, wanneer een
man met eene Xantippe is getrouwd, het zijn eigen
schuld is : dan had hij maar voorzichtiger in zijne keuze
moeten zijn en beter uit zijne oogen kijken.
Dat echter menschelijke wijsheid alleen hierin gemakkelijk te kort schiet, ziet men in den grooten en wijzen
Socrates : hij toch heeft zich met al zijne wijsheid in
zijn vrouwtje bitter vergist. Daarom moet een jongeling,
die aan trouwen denkt, reeds vroegtijdig beginnen met
zijne toevlucht tot God te nemen, Hem te smeeken om
zijne voorlichting en leiding in de keuze, die hij doen
wil; want: ,,Aardsche goederen verkrijgt men van zijne
ouders of door arbeid, maar een brave, deugdzame huisvrouw komt van God."

LT.
I JDELHEID DER IJDELHEDEN ! ALLES
IS IJDELHEID !

eder mensch wil gelukkig zijn, en het is hem
volstrekt onmogelijk dit niet of het tegendeel
-e , wel te willen ; eer zal men hem het leven ontnemen
dan het verlangen en den dorst naar geluk.
— Waar nu is het geluk te vinden ?
— De mensch zoekt het bij de gekroonde hoofden,
maar de gekroonden antwoorden : Het is . bij ons niet t
Lang genoeg kan hun verhaal zijn, als zij ons mededeeling doen van de slapelooze nachten, de vrees voor
vergif- en sluipmoord, de samenzweringen en opstanden,
die hun leven met schrik en onrust vervulden. Vraag
het aan den zeer rijken keizer Abderahman, den derden,
en hij zal u antwoorden : „Meer dan vijftig jaren heb ik
geheerscht ; ik had . rijkdom, macht, eer, genoegen in
overvloed ; geen aardsch goed ontbrak mij. Indien ik
evenwel de dagen opteI, welke ik in ongestoord geluk
heb doorgebracht, dan vind ik er nauwelijks

veertien

in

geheel mijn leven !" Vraag het aan de George's, aan de
Henry's, aan de Alexanders, aan de Maria's, aan de
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Louiza's, aan de Catharina's, of zij den troon een aangenamen zetel, en de kroon een veilig hoofddeksel gevonden hebben ? Vraag het aan Frankrijks guillotine, nu in
een Engelsch museum bewaard, wat vorsten en rijksgrooten tegenover haar hebben gevoeld ! Hetzelfde kan u
Londen's Tower en het blok en de bijl, die bij zoo menige onthoofding dienst deden, leeren. De Tuillerien van
Parijs, Londens paleizen hebben een eigen getuigenis
aangaande de heerlijkheid deter wereld. Wanneer de
dooden uit lien kring konden opstaan, zij zouden op
ons vragen : Heeft de wereld u gelukkig gemaakt? antwoorden : I jdelheid der Ildelheden I Alles is Iidelheid!
De mensch zoekt het bij den rijkdom, mar ook deze
antwoordt : Het is bij ons niet !
Wel is het iets groots bezitter te worden van een spoorweg, het hoofd eener bank te zijn, al de huizen eener
straat in eigendom te bezitten, renten te trekken van
zooveel beteekenis, dat men zonder een vinger te verroeren, dag aan dag zijne schatten grooter ziet worden.
Zoo schijnt het, toch is het in waarheid zoo niet. William B. Astor was nog weinige dagen voor zijn flood tot
ziek wordens toe spijtig, omdat zijne renten eene voor
hem niets beteekenende daling hadden ondergaan. A. T.
Stewart zag bij al zijn rijkdom zijn laatste dagen vergald door innerlijke onrust en door de vreeze des floods.
Toen een zijner bekenden, een geloovig Christen, met
hem spreken wilde over zijn eeuwige belangen, riep hij.
uit : „Ga weg, ga weg!" en hij kwarn niet tot bedaren
voor hij wilt, dat de man, die hem belangstellend vermaand had, het huis had verlaten.
Als 't huis gemaakt is naar '1 behoort,
Dan komt de lijkkoets voor de poori..
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De mensch zoekt het in zinnelijke genoegens, van
welke hij verzadiging wenscht; maar ook deze antwoorden:: Het is bij ons niet !
Ik laat nu geheel buiten aanmerking de menschen,
die slechts in gewonen zin voor hun genoegen leefden.
Hen bedoel ik, die onbeperkt aan hunne begeerten den
teugel vieren konden. Rijst op, gij gunstellingen des
genots; gij wie de fijnste wijnen drenkten; wien de nitgelezenste zangen het oor streelden; gij, die den beker
der wellust in zijn uiterste verfijning hebt gesmaakt, zoodat geen geheim van zinnelijk genot u verborgen bleef.
Rijst op uit uwe graven, Alcibiades, Lodewijk de vijftiende, Hendrik de achtste, Elisabeth van Engeland, Lord
Byron, en zegt ons, hoe gij nu oordeelt over uw nachtelijke zwelgerijen en uw baden in wellust ! Als to midden van de verwarring en vernieling, die het einde
zijn eener woeste brooddronkenheid, klinkt ons hunne
verzuchting toe : Lang is de zucht, Kort is de
klucht/ Udelheid der IJdelheid der Udelheden I Alles is
Iidelheid!
De mensch zoekt het bij een ongeloovige wetenschap;
maar ook Naar antwoord is : Het is bij mij niet !
Welkom in een lichtzinnige wereld, die hunkert naar
verlossing van de vrees voor dood en oordeel, vinden
de geschriften der ongeloovigen allerwege eene markt,
en wordt hun openbaar spreken toegejuicht, als waren
zij de weldoeners der menschheid tegenover broeders,
die als boden des levenden Gods alle wereldsche genietingen bederven. De hulde bij hun leven hun gebracht
wordt nog na hun verscheiden in een prachtig grafteeken
of standbeeld voortgezet. Maar zijn zij gelukkig, is hun
het leven een feestmaal, dat hen met het brood des leyens en den wijn der vreugde verzaadt?
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— Wanneer heeft ooit een ongeloovige zich gelukkig
beleden?
— Nooit !
Hoort het getuigenis uit hun eigen mond.
Voltaire riep eens uit : „Onze maatschappij schijnt mij
eer eene verzameling van lijken dan van menschen. Ik
wenschte, dat ik nooit geboren was."
Hume verklaarde : „Ik voel mij als iemand, wiens boot
-op rotsen en drijfzand stiet, en toch leef ik onder den
dwang van op nieuw met hetzelfde lekke en wrakke
vaartuig naar zee te stevenen."
Lord Chesterfield beleed : „Ik was ruimschoots in de
gelegenheid om achter de schermen van het wereldtooneel
te zien en zag daar al de vuile katrollen en touwen,
waarmede de tooneeltoestel bewogen werd. Ook zag en
rook ik de smerige vetkaarsen, die tot verlichting dienden,
en ik walg en voel mij krank van de nietigheid, waarin
de menigte zich bewonderend vergaapt" 1).
— Maar indien het geluk noch bij den rijkdom, noch
bij de wetenschap, noch in de toejuiching der wereld,
noch in zinnelijke genietingen te vinden is : waar is het
dan te vinden ? Of zou het op aarde niet te vinden zijn ?
— Het geluk, waarnaar ieder mensch zoo Borst, is te
vinden en nergens antlers te vinden dan in de Liefde Gods.
Het is een uitgemaakte zaak, dat al wie God hartelijk
bemint, reeds hier op aarde gelukkiger is door Zijne liefde,
dan de gelukkigste mensch naar de wereld. Al is men
nog zoo arm, en al biedt de wereld u nog zoo weinig
troost, in Hem vindt gij alles en veel meer dan de wereld
u geven k an.
wie God liefheeft, hem stort de heilige Geest een
1)

Naar Dr. Talmage's Ontmaskerd deel II blz. 178-181.
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vrede en eene vreugde in het hart, die de wereld met
al hare vreugde en vermaken niet geven kan.
Wie God innig liefheeft, wordt door God gedrenkt uit
den beker zijner wellust en smaakt zoetigheden, waarvan
de wereld geen begrip heeft, en waarbij alle aardsche
zoet bitter is.
Wie God client en liefheeft, hem fluistert de heilige
Geest als in vertrouwen toe, dat hij een lieveling Gods
is, die onder Gods bescherming staat, zoodat zelfs geen
kwaad hem overkomen kan, of het zal hem ten goede
medewerken,
Wie God liefheeft, aan diens geest geeft de heilige
Geest getuigenis, dat hij kind Gods is, en dus ook erfgenaam Gods en medeerfgenaam van Christus.
Maar hoe zou ik u het alles overtreffende geluk der
liefde Gods naar waarde kunnen beschrijven ! Even onbeschrijfelijk als het geluk des Hemels is ook het geluk
der liefde Gods; want wie het gevoel en het bewustzijn
in zich omdraagt, dat hij Gods vaderlijke gunst en liefde
bezit, — heeft het wezenlijke van den Hemel reeds in
dit leven gevonden.
beat is van al het goed der menschen?
Wie God heeft, kan niet hoover wenschen i

De H. Augustinus, die ook veel en lang zijne voldoening in de wereld gezocht en niet gevonden heeft, zeide,
toen hij eindelijk God gevonden had : „De mensch is,
uit God, daarom kent het hart van den mensch nook
eenige rust, totdat het eindelijk tot God terugkeert en
in Hem vrede vindt."
Overheerlijk zijn zijne woorden, die hij na zijne bekeering tot God richtte:
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„0 mijn God ! — zoo riep hij uit — wie was ik voor-heen door mijne losbandigheid, en wie ben ik nu door
iiwe genade ! Ik was in mijne jeugd verre van U afgeweken, omdat ik U niet kende maar in deze verwijdering van U heb ik nooit de rust gevonden, die ik zocht.
Neen, ik heb die niet gevonden noch in de schoonste
schouwspelen, noch aan de best opgedischte tafel, noch
in de aangenaamste verlustingen : Gij alleen waart, zonder dat ik het wist, al mijn vrede, gansch mijn geluk.
Ik zocht zonder U te kennen, wat slechts in U alleen
te vinden is, en dus vond ik niet hetgeen ik zocht. Buiten U zijnde, o mijn God ! was ik ook altijd buiten mij
zelven; ik ging van wellust tot wellust; en als ik de eene
proefde, kreeg ik dorst naar de andere; ik had op hetzelfde oogenblik eene begeerte en eene walg eene begeerte naar hetgeen ik niet had, eene walg van hetgeen
ik had. Deze waren de droevige gesteltenissen van mijn
ellendige ziel, die in haar bitterste aandoeningen van tijd
tot tijd tot zich zelve zeide : Open toch de oogen voor
het licht der waarheid, ken Uw God om Hem te beminnen, en bemin Hem om in Hem alleen te rusten."
Wat Augustinus hier uitspreekt, hetzelfde leert de dagelijksche ondervinding.
Indien men aan iemand, die in zijne. jeugd een christelijk godsdienstig leven geleid heeft, maar later tot ongeloof en een slecht leven vervallen is, vragen zou : wanneer hij gelukkiger , was: nu of in zijne jeugd, dan zal
hij, indien hij oprecht is, bekennen, dat hij vroeger veel
gelukkiger was dan hij thans is. — En indien iemand
na een jarenlang ongodsdienstig leven zich door de genade Gods bekeert, zich met God verzoent en een nieuw
christelijk leven begint, dan behoeft men het lien mensch
Diet te vragen, maar het is hem zelfs uiterlijk duidelijk
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aan te zien, dat hij een ander, gelukkiger mensch geworden is : hij is tevreden, vroolijk, vriendelijk en opgeruimd, terwijl te voren de ontevredenheid en het misnoegen op zijn gelaat te leden stonden.
Zoo getuigt dus nog de ondervinding van iederen dag,
dat een christelijke levenswandel troostvoller en aangenamer is, dan wanneer men zich aan ongeloof en zijn
zinnelijke begeerten overgeeft.
En dit geldt niet slechts van enkele personen, maar
ook van iedere vereeniging van menschen. In ieder gezin waar geloof en deugd huist en de leden goede Chris
tenen zijn, daar is vrede, vreugde en geluk. En zelfs dan
nog wanneer zulk een gezin met ziekte, gebreken of anderen tegenspoed wordt bezocht, zullen die rampen veel
minder drukken dan wanneer een ongodsdienstig gezin
daarmede bezocht wordt, want de godsdienst helpt den
Christen het kruis dragen, hij verzoet het lijden en ver-meerdert de vreugde.
De liefde Gods is dus die schat in den akker, die
kosteliike parel, waarvan het H. Evangelie spreekt, en
gij kunt naar niets streven, om niets bidden, voor niets
offers opdragen, wat van grooter waard,e zou kunnen zijn
dan de liefde Gods.
Daarom lees ik ook in de Navolging van Christus,
in het eerste boek, het eerste hoofdstuk:
IJdelheid der ijdelheden ; alles is ijdelheid, behalve
God te beminnen en Hem alleen te dienen.
Het is de hoogste wijsheid, door de wereld te versmaden zich te spoeden naar het hemelrijk.
IJdelheid dus is bet, vergankelijke rijkdommen te zoeken en op deze zijne hoop te stellen.
IJdelheid ook is het, eerbewijzen na te jagen, en zich
tot hoogen staat te verheffen.
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IJdelheid is het, de begeerten van het vleesch in te
volgen, en dat te begeeren, waarvoor wij naderhand zwaar
moeten boeten.
IJdelheid is het, een lang leven te wenschen, en zich
weinig te bekommeren om een goed leven.
IJdelheid is het, alleen te letten op het tegenwoo'rdige
leven, en niet te denken aan hetgeen daarop volgen zal.
IJdelheid is het, te beminnen wat met snelheid voorbijgaat, en zich niet daarheen te spoeden, waar de vreugde
eeuwig duurt.
Herinner n dikwijls het spreekwoord : Het oog words
niet verzadigd door het zien, noch het oor door het hooren.

Leg u dus toe om uw hart van de liefde der zichtbare dingen los te rukken, en uwe liefde op de onzichtbare goederen over te brengen; want zij die hunne zinnelijkheid volgen, besmeuren hun geweten en verliezen
Gods genade.

Z_
ZACHTZINNIGHEID IS EEN HUISELIJK JUWEEL.

1e heilige Clara, de stichtster van de Orde der
iklr-a
Clarissen, ontving op zekeren dag een bezoek
eig
J
van eene vriendin barer jeugd, die in de meening,
.1.
dat zij in het huwelijk het ware geluk zou yin., ,
I
den, het aanzoek daartoe had aangenomen. Maar
zij had zich jammerlijk bedrogen en een ongodsdienstig
en onhandelbaar rnensch tot echtgenoot gekregen. Thans
kwatn zij dan diegene raadplegen, welke in plaats van
het juk des huwelijks het zoete juk van Christus gekozen had.
Clara troostte haar, dat zij ook in haar toestand hare
ziel nog zou kunnen heiligen en vrede genieten. VOOr
alles echter moest zij het geduld en de zachtmoedigheid
beoefenen ; misschien zoude hare nauwkeurigheid en vlijt
om alle wenschen van haar man te vervullen, en zou
vooral haar voortdurend gebed hem tot verandering brengen. Voorts moest zij bijzonder nauwlettend zijn om hare
kinderen christelijk op te voeden. Zelden weerstaat de
man op den dour het zoo roerend gezicht van een liefderijke echtgenoote en van deugdzame kinderen.
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Deze vrouw volgde den raad der heilige Clara en had
het geluk haar man werkelijk te verbeteren.
De heilige Clara is al lang dood ; zij stierf in den
jare 1253 ; maar dat haar raad ook nu nog met goed
gevolg wordt bekroond, getuigt o. a. de volgende geschiedenis.
Een goedhartige en deugdzame vrouw had een tamelijk goddeloozen en wereldsgezinden man. Fens dat hij
tot laat in den nacht, gelijk hij dat meermalen placht
te doen, in de herberg met zijne makkers zat te zwetsen, zeide hij, dat hij een opperbeste, goede vrouw had,
ja, dat zij het allerbeste mensch der wereld zijn zou, indien zij wat minder bad. Hij wou wedden, dat wanneer
zijne makkers, nu nog, zoo laat in den nacht, met hem
merle naar huis gingen, zijne vrouw uit den slaap wekten, en hij zijne vrouw zou gebieden voor hen een maaltijd gereed te maken, — zij zonder morren, met liefde
en de grootste beleefdheid zou opdisschen.
Zijne makkers schreeuwden en wedden, dat zulks onmogelijk was. Goed ! zij staan op en onder een wild geraas zwalken zij naar het huis der gastvrouw. De man
klopt aan de deur, en gelast haar oogenblikkelijk op te
staan en gauw voor hem en zijne makkers wat eten klaar
te maken.
— Hoe is dat afgeloopen ? — vraagt gij.
— Menige vrouw zou zich misschien liever de haren
uit het hoofd gerukt, hun de deur voor den neus dichtgeworpen hebben en aan het schelden zijn geslagen,'
maar wie bij Christus in de leer gaat, is zachtmoedig en
ootmoedig van harte. Zacht en aanvallig opent zij de
deur en eenige oogenblikken nadat zij het verlangen van
heur man gehoord heeft, staat het eten op tafel.
Dit konden zelfs deze brutale gasten van verbazing
I2
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over deze hemelsche zachtmoedigheid, niet gevoelloos
aanzien. Haar man werd ernstig en stil, een diepe ontroering welde op in zijn droog en steenen hart; hij huilde
vol berouw, liefde en medelijden over zich zelven en
zijne vrouw bitterlijk uit en — hij werd een beter, nieuw
mensch, een waar Christen, overwonnen door de onoverwinnelijke liefde en zachtmoedigheid zijner gale.
Dat nu de deugd van zachtmoedigheid zulke schoone
en lieerlijk uitkomsten oplevert, is geheel overeenkomstig het woord des Heeren ; want de Heer heeft beloofd,
en zijn woord geldt en staat vast in eeuwigheid : Zali;o
-zjndeachtmoig:wzjulendarbit;
zij zullen niet alleen heerschen over hun eigen hart,
maar ook het hart van anderen voor zich winnen ; en
werd deze deugd wat meer beoefend, bijzonderlijk in het
huiselijk ]even, dan zou ieder huisgezin, trots zonde en
allerlei ellende, een paradijs op aarde kunnen zijn. immers hoe komt het, dat er in zooveel huisgezinnen zooveel twist en tweedracht, zooveel haat en nijd, in een
woord zooveel ongenoegen heerscht, waardoor de huisgenooten elkander het leven verbitteren ?
— Dit is in een woord to zeggen : door gebrek aan
zachtmoedigheid.
Er zijn er zoowel onder de mannen als onder de
vrouwen, wier geest zoodanig door den geest der wereld
is aangestoken, dat zij er als eene eer in stellen en het
heel knap vinden, wanneer zij voor niemand een voetstap uit den weg gaan, ieder woord met een wederwoord
en, evenals vechtende bokken, iederen stoat met een wederstoot beantwoorden ; er zijn er, die het manhaftig
vinden, wanneer zij bij een of ander onrecht, bij een of
andere beleediging in gramschap en drift opvliegen, hard
vloeken en zich woest aanstellen ; nog anderen zijn er,
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die, bij gebrek aan persoonlijke waardigheid, ontzag meenen in te boezemen, wanneer zij een trotsch en barsch
gezicht zetten, een rooden of zwarten baard later groeien
en huisgenooten en ondergeschikten norsch toesnauwen.
Ik ben zoo vrij dezen onheuschen Christenen op te
merken, dat toegeefelijkheid niet altijd een teeken van
domheid is; hetgeen bij voorbeeld, blijkt uit de ontmoeting van twee voetgangers op een smal pad. De een liep
den anderen tegen het lijf en zeide : lk wok voor geen
ezel. — 1-k well antwoordde de toegesprokene en trad
op zij. — Wie van die twee was nu de ezel?
Evenmin mag opvliegendheid als een bewijs van moed
gelden ; veeleer is zij een teeken van zwakheid. Men treft
ze het meest aan bij kleine kinderen en zenuwachtige
vrouwen !
En wat nu die norsche en vloekende heeren en dames
betreft, is reeds voorlang de opmerking gemaakt, dat
hooggeplaatste personen, bijzonder wanneer zij van oud
aanzienlijke geboorte zijn, in den regel veel eenvoudiger,
bescheidener en liefderijker in hun omgang met den
minderen man zijn dan kleine of nieuwbakken heeren !
De Spreuken zeggen : Ben langmoetkr mensch is sneer
dan een kriEsheld, en die zich zelven beheerscht overtreft een overwinnaar van sieden. — Spreuk, XVI 32.

Stroom-afwaarts gaat van zelf, maar stroom-opwaarts
vordert kracht ; zich aan zijn zondige driften en hartstochten overgeven, kan een ieder, kan ook een beest 1
maar ze vrijwillig bedwingen, kan slechts de mensch, en de
mensch, die dit doet, liever dan te zondigen, is edel en groot.
Is het geen schande — voegde men Socrates eens
toe — dat gij u zoo laat beleedigen ?
„Schande — antwoordde hij — is het beleedigingen
aan te doen ; geen schande, ze te verdragen !"
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Wanneer nu reeds een heiden met de natuurwet voor
oogen, aldus kon spreken, — vat moet men dan van
die Christenen zeggen, die allerlei onwijze en zondige
voorwendselen zoeken om aan hunne gramschap en
wraakzucht te voldoen? Wat te denken van die Christenen, die voor bijzonder vroom willen doorgaan en toch
zoo wonderlijk zijn, dat zij om iedere kleinigheid vergramd worden, hun huisgenooten het leven verbitteren
en voor wie men zich vooral in acht moet nemen voor
hun booze tong? — Zulke menschen zijn niets anders
dan schijnvromen ; maar geen ware Christenen !
Toen de gelukzalige Herkula nog alles behalve een
volmaakt Christin was, kwam zij eens uit de kerk te
huffs en toonde zich zeer misnoegd ; met een verdrietig
en toornig gelaat stiet en wierp zij de kolen op den
haard heen en weder. Douda, hare meesteres, vroeg haar
op een vriendelijken toon :
— Waar zijt gij geweest, en waar komt gij vandaan
Herkula ?
— Ik ben in de kerk geweest en daar kom ik vandaan!
— Maar dat kan ik moeilijk gelooven, -- hernam
Douda — want zoo gij in de kerk waart geweest en
daar vandaan kwaamt, moest gij toch een liefderijker
vrucht van uw gebed medegebracht hebben.
' Zie, zoo is het en zoo leert het de ondervinding. De
zachtmoedigheid is het kenmerk der ware godsvrucht. Een
waar Christen is zachtmoedig en laat zich door geen tegenspraak, beleediging of ander onrecht ontstellen en tot
zondige gramschap en drift verleiden, maar hij verdraagt
het kalm en tevreden en beantwoordt het met liefde.
Hij is zachtmoedig niet uit vrees of lafheid, niet uit
eigenbelang of eeiaig ander tijdelijk inzicht, — maar
om God, die het aldus wil en bevolen heeft en die tot
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alle menschen heeft gezegd : _Leert van mi j I want ik ben
zachtmoedig- en ootmoedig van harte.

Daarom moeten ook alle menschen, in wie de heilige
Geest is gekomen en zijne woning neemt, vooral zachtmoedig zijn. Ja, men mag vrijelijk zeggen : hoe beter
Christen, hoe zachtmoediger, en werkelijk waren dan
ook alle Heiligen zachtmoedig en ootmoedig van harte.
Een heilige eremiet, die naar ,Alexandria gereisd was
en aldaar door de voorbijgangers bespot en wien o. a.
spotswijze gevraagd werd, — welke wonderen hij van
den zoon des timmermans, gelijk zij den Zaligmaker met
verachting noemden, geleerd had, gaf daarop dit schoone
en ware antwoord : Een zijner wonderen is, dat Hij mij
geleerd heeft om bij my smaden en schimpen niet toormk
le worden!

De zachtmoedigste van , alien was wel de heilige Franciscus van Sales, zoo zachtmoedig, dat zijn vriend de
heilige Vincentius van Paulo, eens uitriep : 0 mijn God:
hoe goed moet gij zijn als de bisschop van Geneve reeds
zoo toed is!

De zachtrnoedigheid dus is en moet de deugd der
ware Christenen, bijzonder die der gehuwden zijn ; zij
toont den mensch in zijn ware grootheid en maakt hem
een evenbeeld van Christus; zij doet hem heerschen
over zijn eigen hart en over het hart van anderen ; zij
is eene bron van vrede, vreugde en geluk niet alleen
voor de gehuwden zelven maar ook voor de kinderen
en alle huisgenooten; in een woord het is, gelijk het
spreekwoord zegt : Zachtmoedekheid is een huiselijk juweel!

