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Het was in der tyd onder leiding van MULTATULI, dat ik dit
bundeltje by elkaer zocht. Waar de titels boven de hoofdstukken
geestig zyn of pikant, en my komen sommige zoo voor, daar zyn
ze van zyn vinding. Hy keurde het goed den bundel te openen
met „Chresos" de in fabel gebrachte geschiedenis van MULTATULI
zelf, hem te besluiten met „Nationale Eerlykheid" — dat door
dezen titel nog duidelyker werd gestempeld tot verwyt — en
„De Graankorrel". De Graankorrel, die opwekking tot waardeering by 't beschouwen van een kunstwerk, daad of gedachte,
die ik zoo gaarne als laatste woord hier plaats gaf, in de hoop

dat men ze mocht toepassen op den Schryver zelf.
Ongaarne zou ik daarom thans iets aan dit boekje veranderen.
Al kon het by verandering winnen, zóó als het nu is heeft Hy
het goedgekeurd.
M. DOUWES DEKKER—
AMSTERDAM.
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CHRESOS.

CHRESOS woonde in Beotie. Van beroep was hy burgemeester
van 'n dorpje welks naam ik niet weet. Ook kan ik u niet zeggen hoe hij verdwaald raakte in Beotie, daar z'n familie thuis
hoorde in Athene ... ja, ik meen zelfs dat hy verwant was aan
ALCIBIADES, een te vroeg geboren Franschman. CHRESOS was 'n
goed mensch, en leefde tevreden. Hy zorgde voor z'n dorpje zoo
goed hy kon en vermaakte zich in ledige oogenblikken met
spelen op de luit. Maar dit deed hy alleen in huis, en nooit
viel hy iemand lastig met z'n muziek.
En zie, daar kwamen roovers die geweld-deden aan de bewoners van 't dorpje. waar CHRESOS gezag had. By legde z n luit
neer, en trachtte de roovers te verjagen. Men zeide hem dat hy
.dit niet had moeten doen, omdat de roovers onder de bescherming stonden van den magistraat in de hoofdstad.
Maar CHRESOS geloofde dit niet, omdat hy 't al te erg vond.
Hy ging voort met het bestryden van de roovers, en daar zy
overmacht hadden, zond hy 'n bode naar Thebe, om hulp te vragen.
In-stee van de gevraagde hulp te zenden, antwoordde men hem
dat hy 'n onwaardig burgemeester was, en volstrekt niet geschikt
om 'n ambt te bekleeden in Beotie. Dit laatste sprak hy niet
tegen. Maar na z'n dorpelingen te hebben vermaand tot geduld,
begaf by zich met vrouw en kinderen op weg, niets meenemende
1
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dan z'n luit. Z'n huis werd ingenomen door 'n ander burgemeester,
die zeker minder t onwaardig was in de oogen van den Thebaanschen magistraat, en ook zeer bevriend scheen met de roovers die
de domme CHRESOS had willen uitroeien. Althans men hoorde niet
meer klagen over de roovers, schoon de roovers in 't land bleven.
Met moeite verschafte CHRESOS zich toegang tot den Areopagus,
en verhaalde wat geschied was. Hy wees op z'n gezin, dat omkwam van ellende door 't misverstand van den magistraat.
Want nog altyd hield hy de zaak voor misverstand. Ik heb u
reeds gezegd dat hy eigenlyk niet thuis hoorde in Beotie. Daarom
oordeelde hy zoo verkeerd.
Maar de Areopagus antwoordde niet. CHRESOS vermaande z'n
vrouw tot geduld — wat niet noodig was — en troostte zich met
spelen op de luit, dat 'n behoefte voor hem scheen. De tonen
die hy aansloeg, waren in harmonie met z'n gewaarwordingen.
Eigenlijk was hij geen groot muzikant, maar er is wat bijzonders
in 't luitspel van 'n vader die z'n kinderen ziet derven. Dáárom,
en niet omdat CHRESOS goed speelde, luisterde men naar hem.
Er was iets snydends in z'n spel, dat grove ooren kittelde. En
er waren grove ooren in Beotie.
Als men zeide : „fraai gespeeld, CHRESOS, ga voort !" dan viel
z'n hand slap neder, en er blonk hem 'n traan in 't oog, by
de gedachte dat die onbegeerde lof de prys was van den honger
zijner kinderen. Liever had hij nog slechter gespeeld, of in 't
geheel niet, dan zóó ! En hy vergeleek z'n ziel bij de snaren
zyner luit, die gespannen moesten zijn om klank te geven .. .
ja, gerekt op 't breken af, vóór de hoorders tevreden waren!
„Zouden die snaren daarvan gevoel hebben als ik ?" dacht hy.
Maar toch speelde hy van-tyd tot-tyd, omdat hy niet anders
ken. En z'n gezin hongerde met geduld.
Telkens weder beriep by zich op den Areopagus. Eindelyk
ontving hy 't volgende vonnis :
De Areopagus enz.
„Gehoord de klachten van den oud-burgemeester CHRESOS over
de rooveryen in 't dorp ... enz.
» Gehoord zyn verzoek om uitspraak te doen, tusschen hem
en den Thebaanschen magistraat ... enz.
„Gelet op de verklaring van gezegden CHRESOS, dat hy en de
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zynen verkeeren in zeer dringenden nood, tengevolge van een
misverstand, dat dien magistraat zou hebben bewogen party te
trekken voor de roovers die 't dorp afloopen, waar gezegde
CHRESOS vroeger burgemeester was.
„Gelet op de verklaring van vele getuigen, die gezegden
CHRESOS hebben hooren spelen op de luit.
Recht doende. enz.

,Veroordeelt meergenoemden
van 't proces."

CHRESOS

tot de luit en de kosten

Die Areopagus was omgekocht en heette NEDERLAND.
1861.
Minnebrieven.

EEN MENUET OP DE LANDKAART.
De Moezel is prachtig, lieve mede-millionnairs ! Bezoekt haar
eens, die lieve MOSELLA, en zegt of 't niet waar is, wat AUSONIUS - ik meen in de 3de eeuw, maar ik kan 't niet naslaan,
want ik verheug me hartelyk in 'n kalmtegevende absentie van
alle boeken — ja, onderzoekt eens of 't overdreven is, wat die
heidensche schryver van de bevallige jonkvrouw zegt, die na
zooveel minzieke meanders sedert hare kindsheid by Trier,
eindelyk zich kwasi besiegt, maar inderdaad zegevierend in de
armen werpt van den flinken mannelyken Ryn by Coblentz .. .
By Con fluentes ! Hoort ge, taalkenners en standgenooten :
confluentes ! Daar vloeien ze in één, de Schicksale — ik weet
niet of 't woord 'n meervoud toelaat, maar wat geven millionnairs
om taal ! de verdere lotgevallen dan, van den bruigom uit
Helvetie en de Luxemburgsche verloofde. Schuchter was ze .. .
maar begeerig. Telkens schynt ze te vlieden ... telkens blykt
er dat haar vlucht gemaakt was, liefelyk valsch, aanhaligvrouwelyk, fatsoenlyk, eerbaar en dartel, wellustig en kuisch.
Welzeker zag ze den Ryn van verre aankomen ! Wel wis en
waarachtig wist ze dat hy voor haar, zy voor hem bestemd was . .
En de oeverbewoners van her) water, het groote water van
*) Ryn, eigenlijk Rhyn of Hryn k beduidt, als Rhoer, Rhón,
Rhoon, Rhóne. Arno, Aar en vele riviernamen meer, de stroom.
Het woord is 'n onomatopee die men by alle volken vindt.
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den Germaanschen MASCHASCHABE ... als bezorgde ouders vraagden zy zich af, of hun forsche lieveling paren zou.
— Hy is te jong, zeiden de Zwitsers. Zie, ter-nauwernood
draagt hy den kahn op z'n rug, dien 'n gems zou doen kantelen. Maar sterk voor z'n jaren is hy.
— Sterk ? Nogal ! zei 'n ander. Maar wild en onrustig. Il
faut que jeunesse passe. 't Zal wel beteren voor .. .
Voor wat ? vraag ik. Vóór z'n dood ? Vóór Emmerik en Lobith, waar nog altyd, in 1870 — ik kan 't heusch met getuigen
staven ! — kantoren zyn met uniformlui die koffers en valiezen
doorsnuffelen ? Vóór hy philisterig laag en plat wordt ? Vóór
de modder ? Vóór Katwyk ?
0 HELMERS ! Eigenlyk houd ik niet van u, maar toch vind ik
het lief dat ge 't bejammert — al zy 't dan in rympjes — die
jeugd en zulke manbaarheid te zien ondergaan in zóó'n ouderdom.
Maar dat wisten ze niet, de Elzassers en Badensers die den
forschen kaap zagen opgroeien tot jongeling, en waarlyk niet
klagen konden over gebrek aan kracht, al werd er wat gecommereerd over de wyze waarop hy nu-en-dan die kracht verspilde naar jongelui's manier .
Alle mooie meisjes myn ! zei de Ryn, en gaf er niet om of
er leelyke waren onder die mooie.
Zooals jongelui gewoon zyn, alweer ! Appetyt geld voor smaak,
in die jaren. Later wordt men keuriger. Nog later blasé. Eindelyk dégoute. En die ouwemannige toestand wordt aan fynheid
van smaak toegeschreven. Maar ik geloof er niets van. Nous
ne quittons jamais nos vices, ce sopt eux qui nous quittent. Nu,
als ik 'n Vice was, deed ik dat ook. 't Moet 'n ondankbaar
werk zyn, menschen te regeeren, en Koning Vice wordt voor
al z'n moeite nog uitgescholden toe, door alle moralisten.
— Alle mooie meisjes myn ! zei de Ryn en speelde den DON
JUAN. „In jedem Stddtchen Eind ich mein Mádchen .. .
Eên ? Honderd, duizend . millioenen.
-- Kom maar mee, lief Anna-bronnetje. Hier, Mariechen-bach!
Wo bleibt denn mein allerliebstes Waldquellchen ! Ach, was 't je
zoo benauwd daar in die Schlucht ? Arm kind -- ik aanbid je,
dat spreekt vanzelf -- om uwent-wille heb ik de reis uit de
hooglanden gemaakt ... kom mee naar Holland!
.
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En Waldquellchen valt in den strik, en merkt al gauw dat
ze niet gehuwd is, maar slechts nummer 1001 geworden in
den harem van haar ondeugenden minnaar.

Als 'n tamme wyfjes-olifant helpt ze andere olifanten vangen, al zyn 't dan geen mannetjes als op Ceylon.
Elk straaltje, elke bron, elke beek — eerst jammerend als
de bedrogen ELVIRA — zingt weldra mee in 't algemeen koor :
Reich mir die Hand, mein Leben,
Komm in mein Schloss mit mir .. .
0, die koppelaarsters!
En jonkvrouw MOSELLA wacht!
Zou hy komen ?
— Ik zal me houden alsof ik hem niet ontmoeten wil...
En ze wendt rechts.
— Toch zou ik graag weten of hy nadert?
En ze kykt om.
— Hy moet niet denken dat ik om hem verlegen ben ...
Rechtsom !
— Waar blyft hy toch ? 't Is niet uittehouden
Linksom !
.. .

— Wat verbeeldt hy zich wel ! Meent hy dat ik den weg
naar zee niet zou kunnen vinden zonder hem?
Rechts weer, links weer, terug, vooruit, schuins, krom, scheef,
oost, west ... och, die arme verliefde jonkvrouw MOSELLA !
Dan hoopt ze alles, dan niets meer. Opgetogen is ze.... hy
zal komen ... snel nu, niet gevreesd, hem in de armen!
Helaas!
Daar heeft zich de ondeugd geëncanailleerd met die vuile
Main ! Is 't geen schande?
Dit hadden booze tongen haar overgebracht, en ze was wel
drie kilometers lang wanhopig.
Het baatte niet, dat een der voorouders myner kinderen -een WINNEBERG-BEILSTEIN, naar ik meen — haar moed insprak
— Hy is jong, lieve Moezel. Ik ben zeken dat de Main je niet
schaden zal, ze heeft Frankforter beursmanieren, en dat bevalt

:
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niet op-den-duur. Houd moed en blyf mooi, dan is er nog altyd
kans...
De Moezel wou zich verdrinken. Maar 'n rivier komt daar
zelden toe. En ook anderen doen 't niet spoedig. Er zyn weinig ongelukkige liefden ... tenzy men — en zoo behoort het
misschien — de vervelende niet-ongelukkige meerekene.
maar om 's hemelswil, vertel 't niet verder —
MOSELLA
wreekte zich door wat koketteeren met háár buurtjes.
Ze moest toch zorgen niet uittedrogen vóór de ware bruigom
kwam, niet waar ?
-

Weer een bericht ! Die Frau Schneidermeisterinn had „am Brunnen" — daar is de beurs, het corso, het forum der duitsche
bakers — aan Frau ... Wat anders-inn verteld dat de lang
verwachte LOVELACE zich verloopen had met de Lahn .. .
Ja, ja, lieve MOSELLA :
Res est solliciti plena timoris amor.
Eindelyk was er feest te Coblenz, en by 't vallen van de
gordyn, zei de oude brave voogd die de jongelui zegende: „(zich
tot het publiek keerende) zoo ziet men dat trouwe liefde altyd
bekroond wordt."
Millioenen-Studien.
1870.

IN DEN BEGINNE!
Vanwaar komt het, dat we redelyk wel geslaagd zyn in 't
ontleden van den zin der meeste grieks-mythologische vertellingen, en onzen eigen JEHOVAH nog altyd zoo plat-letterlyk
opvatten!
Elke schooljongen weet dat de stryd tusschen POSEID0ON en
PALLAS-ATHENE de zinnebeeldige voorstelling is van de voordeelen des vredes. De olijftak werd gekozen boven 't oorlogspaard.
Het verleiden van DANAE met behulp van gouden regen, is ons
duidelyker dan de goede zeden gedooggin. By de aardige vertelling van de onaangenaamheden op de bruiloft der ouders van
ACHILLES, weet ieder dat hier geen spraak is van 'n eigenlyk
gezegden appel. Het doordringen in den zin dezer parabel was
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zoo gemakkelyk, dat we dien twistappel hebben overgenomen
in ons spraakgebruik, ook waar niet het minste ooft in de buurt
onzer bedoeling ligt. De keus van PARIS, den lichtzinnig jongen
man by-uitnemendheid, die aan 't zinnelyk-schoone de voorkeur
geeft boven Wysheid en Macht, heeft waarlyk geen commentaar noodig, en ook de moraal van al de ongelukken die 't gevolg
zyn van die zeer jeugdige en niet zeer ongemeene fout, ligt voorde-hand. Een KRONOS die z'n kinderen verslindt, gaat ons verstand volstrekt niet te-bovèn. Ook begrypen wy zonder groote
inspanning de beteekenis van zandlooper en zeis. Wyzelf spreken
van den „tand des tyds ' zonder daarby aan 't gebit van 'n ouden
God te denken. Met wat goeden wil verstaan wy de beteekenis van ACTAEON'S dood. De arme jongen, verrast door 't noodlottig geluk DIANA naakt te zien, werd verscheurd door onbeteugelde dierlyke drift: „door z'n eigen honden." Zeker, zóó is
het ! Uit lust om deze waarheid forsch uittedrukken, misteekent
de dichter het karakter van de godin, die — vrouw immers ? —
geen oorzaak had tot zoo fellen wrok, tenzy ze mager was als
onze ADÈL]4; uit de likdoornhistorie.
We zyn alzoo wakker genoeg om 'n zeer groot deel der zoogenaamd-profane mythologie te begrypen. Waarom gebruiken
we niet 'n gelyke maat van gezond verstand tot het ontkleeden
van den bybelschen God, van de bybelsche parabelen ? Het zou
de moeite waard zyn ! De hebreeuwsche dichters, een weinig
nader staande aan de uR-sprooken, leveren meer stof tot nadenken dan de Grieken en Romeinen, vooral dan de laatsten. By
het toenemen van litterarische handigheid, ging de breedte van
trekken verloren. Fyne penseelbehandeling nam de plaats in van
den oorspronkelyken eenvoud, die naïf was en majestetisch
te-gelyk.
Wie dit begrypen wil, legge de eerste verzen van onzen Genesis naast de Metamorphozen van ovIDIUS .... twee litterarische prachtstukken ! Met moeite bestryd ik den lust ze te kommentarieeren als zoodanig, en misschien doe ik 't later. Voor
heden mag ik niet verder gaan dan te onderzoeken welk antwoord 'n onderwyzer moet geven aan den knaap die naar 't
subjekt vraagt van 't woord dixere waarmee oviDIUS z'n vyfden
regel begint ?
De dichter namelyk verhaalt dat er eenmaal, vóór er zee of
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land bestond (ante mare et terras) 'n ruwe verwarde klomp
was (rudis indigestaque moles) waarin alle grondstoffen dooreengemengd lagen. Van dezen klomp geeft hy 'n beschryving —
die almede aanleiding geeft tot allerlei vragen — na alvorens
gezegd te hebben : quem dixere CHAOS. Dat noemden ze, dat
noemde men, de BAJERT ... .
Wie noemde ?
Er was zee noch land. Geen zon, geen maan, geen licht ... .

Nullus adhuc mando praebebat lumina Titan,
Nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe.
De door elkander wervelende elementen bestreden hun tegenstanders ter wederzydsche vernietiging. Ze verloren hun eigenschappen, of zagen de werking daarvan veronzydigd door eindelooze botsing. Elke hoedanigheid ging in het tegenovergestelde
op. Alles was .... er bestond niet ! Beweging werd door stilstand
verboden, maar eeuwige warreling verbrak de onbewegelykheid.
Hitte bekampte de kou. Gloed werd door kilheid gedoofd. Vocht
verwon droogte. Dorheid zoog 't vocht op. Tegenstand werd
door 't weeke verdrongen, en weekheid door 't harde. Het
zware had geen gewicht, en 't lichte geen ylheid ... .

Frigida pugnabant calidis humentia siccis,
Mollia cum disris, sine pondere habentia pondus.
ALLES was

zyn •

•

te-zaam genomen

NIETS,

omdat niets zichzelf kon

•

En van dien loggen klomp zegt de dichter : quem dixere ... .
Wie zeiden ? wie noemden ? mag en moet eigenlyk de leerling
vragen ?
0, ik weet dat hy 't niet vraagt. Reeds voorlang verging
hem de lust tot onderzoek. Gelyk die boetganger die erwten
meedraagt in z'n schoenen, wordt hy beheerscht door geheel
andere indrukken dan begeerte naar de bloem die zich vertoont
langs z'n weg. De latynsche schryver is hem door partes en
scansie zoo onsmakelyk gemaakt, dat zelfs 't besef van mogelyk
genot verloren is gegaan. OvIDIus schynt z'n genesis geschreven
te hebben om hèm modellen te leveren van dactylen en spondaeën.
Maar, al blykt by reeds te verschoold, om nu eons by-uitzondering te willen weten wie tegenwoordig was by zoo'n warboel,
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en nuchter genoeg om dien waartenemen met voldoende koelbloedigheid om daaraan 'n naam te geven, toch heeft-i als
leerling in taal, aanleiding om te vragen naar de tertia persona
pluralis waardoor dat dixere geregeerd wordt ?
De onderwyzer vindt de vraag zelf nuchter, en zegt iets
van niet letterlyk opvatten, van dichterlyke vryheid, van de
vlucht der verbeelding, van de dramatische noodzakelykheid
om al de vermakelyke geschiedenissen die nu volgen zullen,
te voorzien van 'n passend begin ..
By zeer weinig nadenken — doch den jongen die reeds bedorven werd, nog te veel — komt deze tot de overtuiging dat
hy veel vragen zou kunnen doen, waarop 'n gelyk antwoord
te verwachten is. Ook zonder ander onderwys in natuurkunde
dan hem gegeven werd door de praktyk, ziet hy in, dat koude
en warmte te-zamen lauwheid moeten voortbrengen, al ware
het dat de eerste eigenschap iets anders wezen kon dan 't betrekkelyk gemis van de laatste. Lichtheid zal mindere zwaarte
moeten beduiden, enz.
Hy begrypt alzoo dat oVIDIUS niet optreedt en niet mag
worden aangenomen als Historieschryver in wording, en is met
deze ontdekking volkomen tevreden. Ze baart hem geen angstige
droomen van verdoemenis. Hy vreest niet, dezen of genen
God te hebben beleedigd. Zyn ongeloof of onverschilligheid drukt
z'n geweten niet, en zonder grooten schok keert hy tot partes
en scansie terug. Het eenig verlies dat-i lydt, is maar 'n soort
van winstderving. Men heeft hem niet gewezen op de letterkundige
schoonheid der Ovidische ,,Schepping" wat dan ook
A
onnoodig zou geweest zyn, indien men hem niet door overmaat van
taalkunde onbekwaam had gemaakt die te ontdekken zonder hulp
.

Maar .... daar slaat het uur der kathechizatie. Er wacht hem 'n
nieuwe moles. Zonder de minste taalkunde verneemt hy nu :
„dat de aarde woest en ledig was." Dat er duisternis lag op de
wateren." „Dat God het licht schiep, en -- daarna!
scheiding
maakte tusschen dat licht en de duisternis . , . .
—

„En God noemde het licht, dag. En de duisternis noemde by
nacht ... .
Onze leerling herinnert zich dat er onder de vragen die by
zoo-even over z'n ovIDIts te doen had — maar terughield ! —
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ook deze was : vanwaar de God kwam, die in den 21eri versregel
met 'n machtwoord orde bracht in de zonderlinge verwarring ?
Hanc DE US et melior litem natura diremit,
Nam coelo terras, et terras abscidit undas,
Et l iquidum spisso secrevit ab acre coelo ... ,
» En hy maakte scheiding tusschen de wateren die onder het uitspansel zyn, en tusschen de wateren die boven het uitspansel zyn.
„En God zeide : dat de wateren van onder den Hemel in
ééne plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde.
En het was alzoo."
Circumfluus humor
Ultima possedit, solidumque coercuit orbem.
» En God noemde het droge, aarde. En de vergadering der
wateren noemde hy zee."
„ Quem dixere" alweer ! Wie noemden, wie noemde ?

„Hy noemde de wateren : zee." Wie is die hy? Waarom
noemde hy ? Wat viel er te noemen ? Met welk doel ? Ging de
spraak den mensch vooraf ? Moesten de gescheiden grondstoffen 'n naam hebben vóór er wezens bestonden die behoefte
hadden aan die namen, ter onderscheiding? Het licht zou Dag
heeten .... nieuwe naam alweder ! Wie had vóór dien tyd dat
licht : licht genoemd ? „De duisternis rustte op den afgrond." Wat
was duisternis vóór er licht was ? Het licht .... de dag ? De
God die dezen naam gaf, reisde alzoo niet met de wenteling
der aarde, of van de zon .... neen, de zon kwam later. Wat
is, zonder die wenteling, 'n dag ?
De verwarring waarin dit alles den knaap brengen moet, zou
byna doen denken dat OVIDIITS met z'n rudis indigestaque moles
de hersens van 'n leerling bedoeld heeft, die-te-gelykertyd de
Metamorfozen mag verwerpen, en de hebreeuwsche Genesis moet
aannemen als uitgangspunt van de wysheid die ter zaligheid leidt.
„Er was oordeel noch goede smaak. Alle eigenschappen losten
zich in het tegenovergestelde op. Waarheidszin werd vernietigd
door partes, en taalkunde ging verloren in vroomheid. Wie iets
begrypen wilde, voelde zich belemmerd door Geloof en 't genot
van dichterlyke voorstelling stikte onder de drukking van de
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scansie. De majesteit van Genesis kromp in-een door aanraking
met Zondenval en Verlossing, en 't verstand werd gesmoord
door overladingen met duisternissen zonder naam, die men
gemakshalve licht noemt. Twyfel werd verjaagd door angst, en
zucht tot onderzoek door gewisheid van 't onware. De kerk at
de school op. De school verwoestte de Rede. En de Natuurkunde . .
Ja, zy is de dea ex machina die geroepen is alles in orde te
brengen. En dit zal ze !
Ideen.
1870.

EEN HUISPREEK VAN BATAVUS
DROOGSTOPPEL.
Ge moet weten dat ik myn plichten als vader stipt vervul,
en dat de zedelyke opleiding myner kinderen me zeer na aan
het hart ligt. Daar nu FRITS sedert eenigen tyd in toon en
manieren iets heeft aangenomen, dat me niet bevalt — 't komt
alles uit dat verwenschte pak van SJAALMAN heb ik hem eens
goed onderhanden genomen, en gezegd :
FRITS, ik ben niet over je tevreden ! Ik heb je altyd het
goede voorgehouden, en toch wyk je van den rechten weg af.
Je bent pedant en lastig, en maakt verzen, en je hebt BETSY
ROSEMEYER een zoen gegeven. De vreeze des Heeren is de bron
van alle wysheid, je moet dus de ROSEMEYERS niet zoenen, en
niet zoo pedant wezen. Zedeloosheid brengt ten-verderve, lees
in de Schrift en let eens op dien SJAALMAN. Hy heeft de
wegen van den Heer verlaten, nu is by arm en woont op een
klein kamertje . .. ziedaar de gevolgen van . onzedelykheid en
slecht gedrag ! Hy heeft verkeerde artikels in de Indépendance
geschreven, en de Aglaia laten vallen ... zoo gaat het, als
men wys is in zyn eigen oogen ! Hy weet nu niet eens hoe
laat het is, en zyn jongetje heeft maar een half broekjen aan.
Bedenk dat je lichaam een tempel Gods is en dat je vader
altyd hard heeft moeten werken voor den kost — 't is de
waarheid ! — sla dus 't oog naar boven, en tracht optegroeien
tot een fatsoenlyk makelaar, als ik naar Driebergen ga. En let
toch op al de menschen die niet hooren willen naar goeden
raad, die godsdienst en zedelykheid met voeten trappen, en
spiegel je aan die menschen. En stel je niet gelyk met STERN,
!
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wiens vader zoo ryk is en die dus altyd geld genoeg zal hebben, al wil hy geen makelaar worden, en al doet hy nu-en-dan
eens wat verkeerds. Bedenk toch dat al het kwade gestraft
wordt : zie maar weer dien SJAALMAN, die geen winterjas heeft,
en er uitziet als een komediespeler. Luister toch goed in de kerk,
en zit daar niet zoo heen-en-weer te draaien op je bank, alsof
het je verveelde, jongen, want wat moet God daarvan denken ?
De kerk is Zyn heiligdom, zie je ? En wacht geen jonge meisjes op
als 't uit is, want dit neemt de stichting weg. Maak ook MARIE
niet aan 't lachen als ik by 't onbyt uit de Schrift lees. Dat
alles komt in een fatsoenlyk huishouden niet te-pas Ook heb
je poppetjes geteekend op het legblad van BASTIAANS, toen hy
weer niet binnen was — omdat hy telkens de jicht heeft —
dat houdt de menschen op 't kantoor van hun werk af, en er
staat in Gods Woord dat zulke dwaasheden ten verderve leiden.
Die SJAALMAN deed ook verkeerde dingen toen hy jong was. Hy
heeft als kind op de Westermarkt een Griek geslagen, weetje. Nu
is hy lui, pedant en ziekelyk, ziedaar ! Maak dus niet zoo altyd
grappen met STERN, jongen, en bedenk dat zijn vader ryk is.
Houd je maar alsof je 't niet zag, als by gezichten trekt tegen
den boekhouder. En als hy buiten het kantoor met verzen bezig
is, zeg hem dan zoo-eens, dat hy liever aan z'n vader moest
schryven, dat hy 't hier by ons zoo goed heeft en dat MARIE
pantoffels voor hem geborduurd heeft met echte floszy. Vraag
hem — zoo-eens uit jezelf, weetje ? — of hy gelooft dat zyn
vader by BUSSELINCK & WATERMAN gaan zal, en zeg hem dat
het knoeiers zyn. Zieje, zoo breng je hem op den goeden weg,
dit is men zyn naaste schuldig, en al dat verzenmaken is gekheid. Wees toch braaf en gehoorzaam, FRITS, en trek de meid
niet aan de rokken, als ze thee brengt op 't kantoor, en maak
me niet te-schande, want dan stort ze, en Paulus zegt dat nooit
een zoon verdriet moet doen aan zyn vader. Ik bezoek twintig
jaar de beurs, en durf zeggen, dat ik geacht ben by myn pilaar.
Hoor dus naar myn vermaningen, FRITS, en haal je hoed, en
trek je jas aan, en ga mee naar den bidstond, dat zal je goed
doen !"
Max Havelaar.
1859.
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Er is slechts één mysterie: HET ZYN. De rest volgt vanzelf
uit de eigenschappen van het zyn.
En nog is die mysterie niet zóó diep als het tegendeel wezen
zou. Denk eens na over de ongerymdheid van: NIET ZYN.
1862.

Ideen.

Het ZYN. Ziehier alzoo 't woord bij uitnemendheid, de Logos:
Is. Ik meen hierin den besten grondslag voor wysbegeerte
te vinden, den stevigsten, den eenigen.
Dat de overgang tot myn stelsel, onrust en bekommering
teweegbrengt, stem ik toe. Doch het stelsel zelf, eenmaal aangenomen met den eerlyken moed die 'n gevolg is van liefde tot
waarheid, voldoet aan de eigenlyke roeping der wysbegeerte:
het werkt verzoenend, het bevredigt. Wat my aangaat, het is
te betreuren dat myn plicht me zoo vaak dryft tot bitter verwyt. Mocht ik toegeven in de stemming van myn gemoed, ik
zou, religieuse lofliederen zingen ter verheerlyking van de zielerust na 't verdryven van alle spokery. De armen van geest
die gedurig in angst zitten voor de kuren van een nooit verzadigden, kleingeestigen, vitzieken god, kunnen zich geen denkbeeld vormen van de kalme berusting, die 't loon is van den
moed dóórtedenken tot de uiterste konsekwentie toe. Halvekwart-atheïsten zyn zeken te beklagen. Maar kan men niet
hetzelfde zeggen van halve of kwartgeloovers ? En heele geloovers ... zyn er niet ! Ze schipperen en passen en meten, en
transigeeren ... dat behoef ik met myn god niet te doen : tweemaal twee is vier. Wat daar buiten gaat, is uit den onmogelyke, uit den ongerymde, en alzoo voor 'n dienaar van den
Logos uit den booze.
ER

1871.

Ideen.

Wie de natuur bestudeert zonder vóóroordeel, zonder pasgeknipt vooruit bestemd resultaat, met den vasten wil om vry
studeerende, de waarheid te vinden, waarlyk hy zal niet weedryven ! De stroom moge hier-en-daar afbreuk doen aan z'n
streven ... niet alle afgelegde mylen verheid mogen immer zoovele mylen vooruitgang wezen ... hy zal naderen, naderen, altyd
naderen ! En dit naderen tot waarheid is het ware gulden-vlies
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dat er voor ons van Colchis te halen valt. Altyd zal er iets
nieuws te veroveren vallen, want het getal vyanden — wanbegrippen is eindeloos. Maar by elke overwinning, op dwaling
in onszelf of anderen behaald, zal onze kracht stygen. Onze
eerzucht groeit aan, naarmate zy meer wordt bevredigd ... elke
nieuwe prikkel zal aanvuren tot nieuwen stryd tot nieuwe verovering ... en voorzeker zal hy ten-slotte de rykste zyn, de tevredenste, de gelukkigste, die het grootste aantal minotauren in
den doolhof van ons maatschappelyk Kreta zal verslagen hebben.
Studie der Natuur, als hulpmiddel tot veyheid van studie ?
Ja. Het zYN liegt niet. Wie de wetten van het zyn nagaat — ik
gebruik hier 't woord : wetten by-benadering : er is geen : opdat,
alles is : omdat ! — zeilt den stroom der vooroordeelen dood.
Het voortdurend opsporen van de oorzaak der dingen — het
rerum cognoscere causas, waarin de latynsche dichter het geluk
zocht — maakt ons van lieverlede ontoegankelyk .voor préconceptien der would be geleerde fakulteiten, en geeft ons weldra zekere
hebbelykheid om te onderscheiden wat inderdaad is, geweest is
en blyven zal, en wat in de termen valt van gelegenheidswaarheid, volksvooroordeel, modegeloof en biologie.
De mensheid, en blote genomen, is minder goed — in redelyken
of zedelyken zin, zooals men 't nemen wil, en waarschynlyk
is dit één — de mensheid is minder goed dan de mensch. Misschien wel omdat ze langer leeft, en dus, zonder veel gelegenheid tot Vrye Studie, meer tyd heeft tot afdwalen. Nooit stapelde één persoon zoo veel zotterny of misdaad — hetzelfde alweer — op elkander, als ons genus. We hebben heksen verbrand
— ik meen u niet, myne heeren — we hebben den toren van
Babel gebouwd, of wat nog zotter was, we hebben dien willen
bouwen. We hebben oorlog gevoerd. We hebben keurslyven,
beloonde deugd en Inkomende-rechten uitgevonden. Wy liegen
dagelyks. We verstaan elkander niet ... een natuurlyk gevolg
van 't niet afwerken van dien toren. We zoeken deugd in gewoonte en maken van gewoonten onze deugd. We verdraaien
ons verstand, en pochen er op tegen-over de andere dieren, die
te bescheiden zyn om ons tegentespreken. We verachten ons
eigen ras, zoodra wy exemplaren ontmoeten, die anders dwalen
dan wy. We zyn verkwistend met de duurste zaak der wereld,
daar wy onze rede weggeven om-niet en gierig zyn we met
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het goedkoopste, wij die ten-eeuwigen•dage de waarheid in 'n
put verbergen. We hebben „de rechten," malle boeken, staatkundige partyen, cylinderhoeden en theologie uitgevonden, en
nog veel zotterny meer.
Welk individu heeft zoo'n zondenregister ? Welnu, al die
pekelzondjes had de inensch kunnen vermyden, indien hy zich
op Vrye Studie had toegelegd, door het indringen in de wetten
van het ZYN.
Fysica — om-der-liefde wil geen metafysica, geen bovennatuurkunde, geen buitenissigheid ! — fysica is 't ware geneesmiddel tegen het verbranden van oude vrouwtjes en het bouwen
van malle torens. Fysica is de ware vredestichtster. De soldaat die
ARCHIMEDES doodsloeg, zou den man geen kwaad hebben gedaan, indien hy eenig besef had gehad van 's mans hartelyk :
Ef pptet ! Fysica leert waarheid spreken, want leugen wordt 'n
gruwel voor iemand die dagelyks verkeert in den tempel der
Natuur, waar alles wáár en 't onware onmogelyk is. Fysica
leert ons korrekt .00rdeelen, en beschermt tegen onzedelykheid
die wel beschouwd, nederkomt op begripsverwarring. Fysica
gymnastizeert het verstand, en leert ons hoe we ons vasthouden
aan stut, balk of boord van 'n onbetwistbaar, door onszelf deugdelyk bevonden gegeven, om 'n onwraakbare konklusie op 't juiste
oogenblik op hare voeten te doen neerkomen. Fysica leert ons
— in een van haar onderdeelen : fysiologie — zacht oordeelend over
onzen naaste, want : begrypen is vergeven. Fysica bewaart ons
voor verkwisting en gierigheid : door háár leeren wy de dingen
op de juiste waarde schatten. Fysica verdryft de begeerte naar
kunstspys voor den geest. Ze leert ons de rechten minachten,
meestal op fiktien gegrond, en alzoo vaak 'n bespotting van het
Recht. Ze bewaart ons voor smaak in zinledige litteratuur die
het horror vacui in 't aangezicht slaat. Voor staatkundige partyen .... naamlooze vennootschappen ter verspreiding van twee
waarheden tegen elkander in. Voor theologie .... die hysterische
beschouwing van dingen die er niet zyn, en die dan ook, volgens
het getuigenis der adepten zelf, juist hieraan hare waarde ontleenen, dat niemand ze begrypen kan.
Fysica in één woord, is de ware eenige godsdienst ! In het
onbelemmerd bestudeeren van de ryke Natuur, ligt het middel
om de mensheid optevoeren tot de grootst mogelyke mate van
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byzonder geluk en algemeene verbroedering. Indien deze of gene
donderaar op den Olymp met dit program niet tevreden is ... .
dan verklaar ik hem voor zeer exigent, en, als JOB, noodig ik
hem uit eens beneden te komen en 'n proef te nemen of hyzelf,
ontdaan van z'n olympische hoogheid, in-staat wezen zou iets
beters te leveren of te betoogen ?
Indien my de betrekking van Voorzitter op den Olymp en
wereld-wetgever ware opgedragen, zou ik m'n toevlucht nemen tot
'n citaat uit CICERO, en wel tot het gewone slot zyner brieven: Cura
ut valeas. Curate ut valeatis : menschjes, zorgt dat het u goed ga!
Dat zou voorwaar een korte bybel zyn. En voor schriftuitleggers zou er weinig te verdienen vallen ! Als priesters zou
het mensdom wèl doen zich te voorzien van leeraren in de din
gen die er zyn, tot op het oogenblik dat ieder-voor-zich 'n geordend priester ware geworden in den grooten tempel der Natuur.

-

Het spreekt vanzelf, dat ik 't woord Natuurkunde heb genomen in den allerwydsten zin. Onze leerlingachtige verdeelwoede
heeft van-lieverlede onderscheid gemaakt tusschen de verschillende logiën, die allen nederkomen op dit eene : onderzoek naar
den aard der dingen. SIRIUS gehoorzaamt aan dezelfde wetten
als de knikker van het kind. Warmte, barnsteenkracht, aantrekking, alles werkt overal gelyk. Ik heb 'n treffende overeenstemming ontdekt tusschen de zoogenaamde kansrekening
— aanschouwelyk voorgesteld — en de koraalvorming. De dwaas
die te Wiesbaden verongelukt op 'n serie van rood, had 'n
vyand te bestryden van gelyke soort, als de schipper die op 'n
onlangs geworden klip stoot. De Geschiedenis — niet m'n blauwe
boekje met den krul op 't schutblad — de Geschiedenis werkt
op dezelfde wyze als koralen, polypen en infuziedieren. Talen
en dialekten gehoorzamen aan de noodzakelykheid die de bazis
uitmaakt van 't Darwinsche stelsel.... de eenvoudigste zaak
der wereld, en hierom zoo laat bekend geworden. Steden — ik
zeide dit reeds — kristallizeeren zich als stalaktiten, bevriezende vensterruiten of kandysuiker. Staatsregeeringen houden
zich staande door 'n soort van capillaire attractie. Wie de theorie
van de haarbuisjes goed bestudeert — en overigens past in 't lystje
van 'n party, natuurlyk — is 'n bruikbaar minister van financiën.
Het veroveren van 'n vrouwenhart eischt dezelfde gegevens van
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willen en kunnen, als 't ontdekken van 'n werelddeel. De botanist zal begrypen hoe zich ons beenstelsel uit kalk vormt, en
'n zo6loog of vetweider zal inzien waarom de uit Brazilië naar
Buitenzorg overgeplaatste vanille-orchidee hulp noodig had om
peulen voorttebrengen ..
Voor de 100ste maal : alles is in alles, en wanneer ik als
hulpmiddel tot Vrye Studie Fysica in het algemeen aanbeval,
verzoek ik — en niet het minst! — achtteslaan op dat gedeelte
der natuurkunde, dat onszelf tot onderwerp heeft. Ofschoon 't
slechts een verzenmaker was, die 't gezegd heeft, wáár is het:
.

the proper study of mankind is man.
1868.

Ideen.

Het is onze plicht de kluisters van de biologie te verbreken.
Als hulpmiddel raad ik aan : onderzoek naar den aard der dingen.
Niets klinkt eenvoudiger, en toch .... niets wordt meer verwaarloosd.
Wie des-nachts, uit benauwden droom half ontwaakt, zich
inspant om volkomen wakker te worden, zoekt wryving met
de werkelykheid, en eischt daarom rekenschap van wat-i in of
buiten zich waarneemt. Hy vraagt : wie ben ik ? Wat deed ik
gister ? Wat is morgen myn taak ? De klok die daar slaat .... ik
ken dat geluid .... twee, drie .... ik kan tellen. Dat meubelstuk
is de tafel. Ginds staat 'n stoel. Ik weet dit alles : ik ben wakker .... ik begryp, ik oordeel. Wat me zoo-even beangstigde,
bestaat niet. 't Was 'n droom. Het scheen my of ik beklemd
zat tusschen vier wanden die op me toeschoven. De ruimte
werd al nauwer en nauwer .... en ... .
Daar begint het weer !
Niet indommelen ! 't Was heden Vrydag. Overmorgen houdt
heel Duitschland dank- en biddag .... WATERLOO en SEDAN in
één klap .... dat zal God pleizier doen ! De kerken zyn vol ... .
de menigte verdringt zich .... Drutni min .... scalc din ... .
zie hoe de wand nadert .... straks zal-i ... .
Niet indommelen ! Ik wil wakker zyn. Waarom brandt de
nachtlamp zoo flauw ? Ze heeft te veel lucht verteerd, en ik
ook .... 't is benauwd hier .... dat is de reden van m'n gedroom : fl uks 't venster open !"
Wie zich reden geeft van wat hy waarneemt, of zelfs wie zich
2
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inspant om die reden te vinden, kan niet gebiologeerd blyven.
Een tafel op vier pooten, neemt geen duizend pooten aan,
om zich te schikken naar 'n droom vol monsters. De onbewegelyke wand treedt niet dreigend op ons toe, omdat wy ons
iets akeligs voorstelden. Wie 's avends een ledige porte-monnaie
op z'n nachttafel legde, zal dien 's morgens niet gevuld vinden,
omdat-i droomde van schatten. De werkelykheid vleit niet, en
dreigt niet. Zy is oprecht. Zy is onomkoopbaar. Zy is wáár.
Zy — en zy alleen ! — is ! Zy is wat is en was en wezen zal,
de konjugatie van het werkwoord zyn = JEHOVAH !
Van dezen JAO der Feniciërs heeft men onzen God gemaakt.
Wetgevers en Volksleiders verwrongen den wysgeerigen zin van
dit woord tot den naam eener kinderachtige persoonlykheid. Is
't niet jammer ? Wie weten wil hoe dit geschiedde, en waarom,
leze de parabels over 't „kindermeisje" en den „strikken-leverenden kluizenaar" in de Minnebrieven.

Het is zeer eigenaardig, dat in den bybel zelf op zooveel
plaatsen, ja byna overal, de ware beteekenis van 't symbool
JEHOVAH is bewaard gebleven, of althans overal doorschemert,
waarschynlyk zonder dat de priesters die zich tot steun van
hun gezag op dezen klank beriepen, daarvan besef hadden. Men
zou 'n lange lyst kunnen maken van al de eigenschappen die
aan 'n persoonlyken God worden toegeschreven, en die volkomen van toepassing zyn op de vervoeging van het werkwoord
ZYN. Eeuwigheid, Onkreukbaarheid, Rechtvaardigheid, Alomtegenwoordigheid, Waarheid, Almacht, Alwetendheid .... we
vinden dat alles in den aard der dingen, in het ne v, het alles
waarmee de Grieken de Natuur trachtten aanteduiden.
En, by Joden en Christenen zoowel als by Grieken, hebben
Priesters en Volk dien PAN verknoeid tot 'n godje met bokspooten en zonderlinge attributen.
Had misschien het voorschrift : „gij zult u geen gesneden beelden maken !" strekking om zoodanige wanbegrippen te voorkomen ? Ik wilde dit gaarne gelooven, maar 't valt moeielyk.
Een weinigje opheldering van dit verbod zou de zaak aannemelyk gemaakt hebben, en deze opheldering werd niet gegeven.
In den mond van den priester die belang had by 't bestaan van
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'n persoonlyken god, zou ze dan ook hebben gelyk gestaan met
zelfmoord. MOZES, die hoogst waarschynlyk was ingewyd in de
Egyptische mysterien, zag geen kans z'n oproeping als Volksleider
te volbrengen, zonder dat volk te bedriegen met 'n „Heer" die
zich aan hem alleen openbaarde, en allerlei voorschriften gaf.
De Volkeren zyn nóg zoo. Ze willen bedrogen zyn. Ze willen
dienen, goddienen ..
Waarom dan niet den ryken grooten machtigen JEHOVAH
aangebeden, HEM gediend in geest en in waarheid ?
Hy regeert. Hy geeft regen, zonneschyn, wasdom, aan wie
„onder opzien tot Hem." ploegen, zaaien en wieden. Hy is 't die
in den donder spreekt, en niet minder in 't geruis van de vlietende beek. Niet minder vooral ook in de stilte, vaak duidelyker te verstaan „voor wie noren heeft om te hooren" dan 't gesproken woord. Hy is de Schepper, de Onderhouder, de Meester
van 't Heelal waarin geen muschje ter-aarde valt tegen ZYN wil."
HEM is de aarde 'n „een voetenbank ZYNER voeten." ZYN heerlykheid
wordt door de Hemelen verkondigd. Hy is 't die „machtigen verlaagt, en nederigen hoogstelt." Hy troont .... wy knielen ... .
Wie de eigenschappen van het ZYN zou willen beschryven,
kan daartoe een byna onbepaald gebruik maken van de terminologie des bybels. Byna overal zal men overdrachtelyke waarheid vinden. Zoodra echter schilders of beeldhouwers hun kunst
daarop toepasten, waren ze uit armoed van middelen ter uitdrukking genoodzaakt die beeldspraak te bederven.
Toch zeg ik niet : ge zult u geen beelden maken. Maar wel
dring ik aan, op voortdurende waarschuwing : dat het zichtbare slechts 'n onvolkomen voorstelling is van wat de dichter
met zyn beelden bedoelde. Niet alleen vergaten telkens de priesters — voor-zoo-ver zy eerlyk waren — dat het Volk dom is,
maar byna zonder uitzondering maakten zy zichzelf tot Volk.
En de oneerlyken kweekten uit eigenbelang die domheid aan.
Zoodanig misverstaan vinden wy overal en altyd ! De eigenaardigheid van den dichter, om by-wyze-van-spreken persoonlykheid toetekennen aan zaken of indrukken, verleidde de hoorders
tot het ernstig-personificeeren der behandelde onderwerpen. Waar
'n volksvoorganger aandrong op 't vereeren van cERES, daarmee bedoelende dat men den landbouw niet verwaarloozen zou,
ontwaarde hy weldra dat men z'n raad in den wind sloeg door
.
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't oprichten van tempels waarin poppen geplaatst werden die
zekere godin moesten voorstellen. Er werd meer getimmerd,
gemetseld, gebeeldhouwd — en vooral gebeden ! — doch gewied.
In-plaats van mest en zaadkoorn, schafte men zich wierook
aan, en de os die goeden dienst had kunnen doen voor den
ploeg, werd geslacht in den tempel waar altyd priesters gereed
stonden daarvan 't beste te nemen.
Dit is alzoo gebleven tot op dezen dag !
Het knielen voor den JEHOVAH, wiens dienst ik zeer hartelyk
aanbeveel, bestaat in 't navorschen van ZYN wil, d. i. in 't
onderzoeken van den aard der dingen. De ware dienaar van dezen
God stelt belang in al wat is. Hierin betoont-i z n vroomheid !
Hy haat onmogelykheid, ongerymdheid, leugen. Dit is zyn stryd
des geloofs ! Hy tracht te doorgronden welken weg het bestaande
langs ging om te worden zyn Genesis ! Hy voorspelt uit het
waargenomene, wat worden zal: zyn Zienerschap !
Naar myn innige overtuiging is het geloof in 'n persoonlyken God niets anders dan een uit misverstaan voortgesproten
misverstand.
Ideen.
1870.
Het Evangelie van Johannes I vs. 1, luidt naar myne overzetting.
In den beginne was de REDE, en de REDE was bij God, en de
REDE was God.
Daar valt geen kogeltje van ivoor in Benig nummervak, zonder den wil van LOGOS die van den beginne af alle seriën, alle
intermittences geteld heeft, en niet wil dat één nummer verloren ga. Hy laat zyn kansen opgaan over vyven en zessen,
openbaart zich in rechterkwadrant en linkerzy, aan hoogen en
aan lagen. Hy schenkt z'n gunst aan ieder, naar 't wiskunstig
bescheiden deel. Wat zich scheef voordoet, is recht. Wat onregelmatig scheen, is stipte opvolging der wet. LOGOS bouwt
overeenstemming uit eindelooze afwyking, en schept uit onderlinge vernietiging van verwarring, één rezultante van
harmonie.
Al dwaalt onze denkkracht in 't wilde, by 't zoeken naar
de oorzaak van een gebrekkig waargenomen feit, en al zyn de
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pogingen vergeefs, waarmede wy trachten de eeuwen optezweren
uit het verledene, om rekenschap afteleggen over 't een-of-ander
dat Ons mysterie schynt .... niet alzoo dwaalt de REDE af, zy
die uit 'n keten van redenen bestaat. Zy, LOGOS, de logiek, het
zyn, de feitelyke uitdrukking der gevolgen van al wat was, en
DUS van al wat is, vergist zich niet. Zy moet wel weten waar
't kogeltje vallen zal, omdat die val een noodzakelyk gevolg is
van alles wat voorafging.
Weten ? Neen. De behoefte aan weten — de heerlyke onvolkomenheid die ons prikkelt tot volmaking — is, als honger,
groei, vreugd, smart en onafgebroken ontbinding, 'n menschelyke
eigenschap, en tevens de voorwaarde van ons bestaan. LOGOS
heeft geen weten noodig: hy drukt uit. Zyn slotsommen moorden in feiten verkondigd.

„Men moet z'n „bekommernissen op den Heere werpen." En
„een vaste burcht is onze God." Van de waarheid dezer beide
stellingen ben ik innig doordrongen, en 't is de vraag of ooit
'n asceet die voorschriften zoo getrouw naleefde — of althans,
na afwyking, met zoo penitente volharding daartoe terugkeerde
_. als ik.
Wy allen zyn min of meer krankzinnig. Even als men in de
rykste schoonste hoofdstad, achterbuurten vindt, waar armoed
zich op afzichtelyke wyze vertoont, zouden wy, goed zoekend,
in onze hersenen 'n ongezonde plek vinden, en misschien méér
dan een. Men kan er zeken van zyn, dat zoo'n fout in ons
organisme heerschzuchtig is, en naar uitbreiding streeft. Het is
onze plicht haar te leeren kennen, en ons tegen overweldiging
te verzetten. De hulp van God is hiertoe noodig. Zonder hem
zyn wy niets, weten wy niets, kunnen wy niets. Wie de wonde
plek in z'n denkvermogen laat doorkankeren — en dit wordt
onmisbaar 't geval, wanneer we Gods hulp versmaden — maakt
zich schuldig aan zelfmoord. Stipt gezegd is ieder krankzinnige
goddeloos. Hy diende z'n God niet.
Die god heet LOGOS, de REDE. Hy is wys, goed, eeuwig,
almachtig, trouw. Zyn bestaan berust op de waarheid der feiten
of, juister nog: hyzelf is die waarheid.
Hoe dienen wy hem? Door hem, d. i. de waarheid, te zoeken
.
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Hoe beleedigen wy Hem ? Door waarheid te versmaden. Door
't bederven der middelen die ons gegeven zyn om de waarheid te benaderen. Welke ritus is de geschikste om den godsdienstigen zin levendig te houden ? Denken, overdenken. redeneeren. Wie redeneert, dient de REDE, en de REDE „zal u vry
maken."
Als onderwerp van denken kieze men eenvoudige grondwaarheden. In majesteit van symmetrische logiek staan ze op gelyken trap met de meest ingewikkelde vraagstukken, die allen
en altyd uit zulke eenvoudige gegevens zyn samengesteld. De
gnoompjes hadden gelyk : twee en twee is vier. Wie zich schrap
zet om 't geloof hieraan, en de toepassing daarvan op alles
wat bestaat, in 't oog te houden, kan niet verloren gaan. Waarde
lezer, als ge bedroefd zyt, angstig door 't afnemen uwer zedelyke kracht, als gy gebukt gaat onder zorgen : denk ! En kunt
ge 't niet, leer denken. Kies ter oefening, onderwerpen die op
de meest in 't oog vallende wyze de macht der logiek openbaren : de verhouding van cyfers en lynen, de elementaire katechismus van het zyn. Dwing uzelf tot de stiptheid van het
twee maal twee, en gy zult weldra erkennen dat God zich niet
onbetuigd laat aan wie hem dienen in geest en in waarheid.
Millioenen-Studien.
1872.

PRINS WOUTER.
WOUTER zat met de beide elbogen op de tafel, en liet daarop
't hoofd rusten. Hy scheen verdiept in 't over'shandsche naadje
dat LEENTJE bezighield, maar we zullen terstond zien dat z'n
gedachten elders waren, en wel zeer ver van Burgerstand, III,
7, b 1 , (Pr).
Men had haar verboden te spreken met „dien kwajongen" en
slechts van-tyd tot-tyd, als juffrouw PIETERSE de kamer verliet, vond LEENTJE gelegenheid hem eenige troostwoorden toetevoegen, schoon 't haar in 't oog viel, dat WOUTER niet zoo bedroefd was als men vooronderstellen zou van iemand die benepen zat tusschen de kastyding van gister, en den huisdominee
van morgen. Want morgen zou de man komen om die zaak aftedoen.
— Maar, WOUTER, hoe kon je spreken van brandstichten ?
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— Och, ik meende ... sjt !
— En die graaf ? Wat was dat weer met dien graaf?
— 't Was een markgraaf ... sjt
— Wat is dat voor 'n graaf ? Zeker weer uit 'n ander huis ?
— Ja ... 't was de vader van AMALIA ... maar dat is de zaak
niet ... ik heb je wat te zeggen, LEENTJE . . sjt !
,

-

AMALIA ? Wie is AMALIA ?

— Dat was m'n bruid ... maar ... LEENTJE, ik wou je
zeggen ... sjt !
— Je bruid ... ben je gek WOUTER ? Je bruid ?
— Ja, dat was ze ... maar nu niet meer ... ik wou 'r helpen,
en dreef daarheen ... toen kwam er 'n eend ... maar, LEENTJE,
dat is de zaak niet ! Ik begryp nu alles, ... sjt ! Ik ben voorbygedreven ... sjt !
— Wie ... waar ... wat benje voorbygedreven ?
— AMALIA ... ze zat in 't kroos ... ik begryp nu alles ! Ik
ben ... sjt !
— Ik begryp er niets van, WOUTER. Maar die vrouwen ... .
waarom wou je die vrouwen ... .
Arme LEENTJE ... zij was nog nooit gehoond. Och, ze had 'r
zooveel voor over gehad !
— Die vrouwen stonden in 't boek, maar ... hoor eens, ik
ben ... sjt !
— En dat klooster ?
— Dat doet er niet toe .... ik weet nu alles ! Luister,
LEENTJE , ... Sjt !

— M'n god,
bent!

WOUTER, wat

mankeert je ... je kykt of je gek

WOUTER was opgestaan. Hy hief zich hoog op, richtte 'n fieren
blik naar de balken, legde de rechterhand op 't hart, stak de
linker uit, als om 'n spaanschen mantel te drapeeren ... .
Men bedenke dat WOUTER nooit in den schouwburg geweest
was...

.... en zeide :
LEENTJE, ik

ben een prins !

Daarop kwam de moeder binnen, en verwyderde hem met 'n
paar oorvegen uit LEENTJE'S tegenwoordigheid.
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Het prinsdom van WOUTER lag in de maan . '... neen, veel
verder !
Ziehier hoe hy tot die nieuwe waardigheid gekomen was.
Lang vóór 't begin dezer geschiedenis — ja, zéér lang geleden was er 'n koningin der geesten, juist als in „Hans Heiling"
Ze heette A-00.
Ze bewoonde geen hol, zooals in „Hans" maar hield haar
hof ver boven de wolken, wat luchtiger is, en dan ook beter
past voor 'n koningin.
Ze droeg 'n halssnoer van sterren, en er was 'n zon gezet
in haar zegelring.
Als ze uitging, stoven de nevelvlekken op als stof, en met
'n waaierslag verjaagde zy de firmamenten.
Haar kinderen speelden met planeten als knikkers, en klaagden dat die zoo moeielyk waren weertevinden, na 't wegrollen
tusschen het huisraad.
Het zoontje van de koningin, prins UPSILON, was verdrietig
daarover, en verlangde gedurig ander speelgoed.
De koningin liet hem 'n doosje siriussen geven, maar binnen
weinig tyds waren ook deze weer verloren. Doch 't was UPSILON'S
eigen schuld. Hy had maar beter moeten achtgeven op z'n
speelgoed. •
Men stelde hem zoo goed mogelyk tevreden. Maar wat men
hem ook gaf, gedurig vroeg-i wat anders, wat grooters en méér.
Dit was 'n fout in 't karakter van den kleinen prins.
De moeder, die als koningin der geesten 'n zeer verstandige
vrouw was . .
Daar is tusschen verstand en geest geen 'zoo wyde kloof, als
beweerd wordt door sommigen die gebrek hebben aan beide.
.... de moeder begreep dat het voor den kleine nuttig wezen
zou zich 'n beetje te gewennen aan ontbering.
Daarom gelastte zy dat men UPSILON eenigen tyd geheel
zonder speelgoed laten zou.
Dit geschiedde.

Men nam hem alles af. Zelfs de komeet waarmed-i aan 't
kaatsen was met prinses OMIKRON, z'n zusje.
Prins UPSILON war driftig van aard, en vergat zich in z'n uitdrukkingen zóóver, dat by iets oneerbiedigs zeide over z'n moeder.
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Ook prinses OMIKRON, verleid door zyn voorbeeld — want
niets is verderfelyker dan slechte voorbeelden — wierp met
driftig gebaar haar palet tegen 't heelal. En dat staat niet voor
'n meisje.
Nu bestond er in 't ryk der geesten 'n wet, dat wie 't ontzag voor de koningin uit het oog verloor, of iets tegen 't heelal
aangooide, daarvoor zou worden gestraft met tydelyk verlies
van alle waardigheid.
Prins UPSILON werd 'n zandkorl.
Na zich 'n paar honderd eeuwen goed gedragen te hebben,
werd hem de heugelyke tyding meegedeeld, dat-i bevorderd was
tot mosplantje.
I deze hoedanigheid paste hy braaf op, en deed wat 'n goed
mosplantje behoort te doen.
Op zekeren morgen ontwaakte hy als poliep.
Dit geschiedde omstreeks den tyd toen de menschen begonnen hun spyzen te bereiden met vuur.
Hy bouwde 'n paar werelddeelen, en werd 'n eeuw of duizend
daarna tot belooning van zyn yver, veranderd in 'n garnaal.
Ook in deze betrekking had niemand de minste klachte over
zyn gedrag, en weldra ging-i over in de klasse der zeeslangen.
Hy vermaakte zich geheel onschuldig door schuilhokje te
spelen met de zeelui, maar deed niemand kwaad en kreeg daarop
vier pooten, met rang van mastodont, en de vergunning zich
wat te vertreden op het land.
Met wysgeerige gelatenheid schikte hy zich in dien nieuwen
stand, en hield zich bezig met geologische opmerkingen.
Een paar honderd eeuwen later ... .
Als ik zoo van eeuwen spreek, houde men in 't oog dat al
die tyd te-zamen genomen in het ryk der geesten maar 'n klein
kwartiertje was ... of juister ; dat die tyd volstrekt niets was.
Want tyd is uitgevonden tot gemak van de menschen, zooals
wy spelboeken geven aan de kinderen. Voor geesten is toen, nu
en dan volkomen 't zelfde. Zy grypen gisteren, heden en morgen
té zamén met één blik, evenals men zonder spellen 'n woord
leest. Wat was, en wezen zal, is.
Dit wisten de Egyptenaars en de Phoeniciërs heel goed, maar
de Christenen hebben 't vergeten.
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FANCY begreep dat WOUTER niet lezen kon, en daarom spelde
ze hem UPSILONS geschiedenis vóór, zooals ik doe voor den lezer.

Een paar honderd eeuwen later alzoo, klom-i op tot olifant,
en 'n geestminuut of wat dà%rna, dat is dus tien jaren -menschelyke jaren ditmaal — vóór den aanvang van m'n verhaal, werd-i overgeplaatst in de klasse der menschen.
Wat-i als olifant misdaan had, weet ik niet.
Maar, had FANCY gezegd, om nu niet verder teruggezet, en
om binnen weinig tyds hersteld te worden in z'n rang als prins
van den geeste, moest-i nu als mensch braaf oppassen, geen
roofliederen maken, niets verkwanselen, zelfs geen bybel . , . en
dan zou 't wel gaan.
Ook moest-i zich schikken in de slapeloosheid van juffrouw
PIETERSE. „Dit wds nu eenmaal zoo" Zei FANCY.
Die FANCY scheen 'n soort hofdame van WOUTER'S moeder te
wezen, die hem 'n bezoek bracht in z'n ballingschap om hem
wat optebeuren en moed intespreken, opdat-i de tydelyke bestraffing die hem ten deel viel, niet zou opvatten alsof men boos
op hem was.
Ze beloofde hem te bezoeken van-tyd tot-tyd.
— Maar, had WOUTER gevraagd, hoe vaart m'n zusje ?
— Je zusjen is ook gestraft ... je kent de wet. Doch ze is
'n lief kind. Zy schikt zich geduldig in de kastyding, en belooft
beterschap.
In den beginne is ze 'n luchtbolletje geweest, en heeft zich
als zoodanig onberispelyk gedragen. Daarop werd ze 'n maanstraal, en ook in die hoedanigheid was er niets op haar te
zeggen. Ze schéén dat het 'n lust was, en je moeder had geestkracht noodig, om haar straf niet te bekorten.
Zeer spoedig is ze dan ook bevorderd tot geur, en voldeed
byzonder, want ze vulde de heelallen dat we 'r hoofdpyn van
kregen. Dit gebeurde omstreeks den tyd, toen gy begonnen zyt
gras te gebruiken.
Weldra werd ze 'n vlinder. Maar je moeder vond die konditie niet geschikt voor 'n meisje, en liet 'r daarom spoedig
overgaan in 'n sterrebeeld ... zie daar staat ze ... onder ons . .
WOUTER zocht OMIKRON, maar vond haar niet. 't Gebeurt zeer
dikwyls dat we iets niet zien, omdat het te groot is .. .

PRINS WOUTER.27

—Zie goed, zei FANCY, dáár .... rechts ... neen, iets verder ... .
dáár .... dáár .... de noordster ! Dat is haar linkeroog. Het rechter
kunt ge niet zien, omdat ze bukt naar ORION, haar pop, dien
ze op 'r schoot houdt en liefkoost ... .
WOUTER zag het duidelyk en riep:
-- OMIKRON .... OMIKRON !
— Neen, neen sprak de hofdame, dat gaat niet, prins ! Er
staat uitdrukkelyk in den last der koningin, dat je straf cellulair is. 't Is reeds een groote gunst dat gy samen zyt opgesloten in één heelal.
Toen onlangs je broêrtjes den melkweg hadden bemorst met
zondvloeden zyn ze heel ver van elkaar gezet.
WOUTER was daarover zeer bedroefd. Hy had zoo graag 'n
kus gegeven aan al die sterren met 'n pop op den schoot, die
z'n zusjes waren ... .
— Ach, FANCY, riep hy, laat me samenwezen met OMIKRON !
FANCY zei niet : ja, en niet : neen. Ze had iets in haar wezen,
als iemand die nadenkt over de mogelykheid van het tot standbrengen eener hoogst moeielyke zaak. Maar WOUTER, moed
scheppende uit haar weifelen, herhaalde z'n bede:
— Ach, laat me samenwezen met m'n zusjes ! Al moest ik
weer gras eten, of werelddeelen bouwen, ik zal eten en bouwen
met lust en met yver, als ik maar mag samenzyn met OMIKRON.
't Schynt dat FANCY bevreesd was iets toetezeggen dat boven
haar macht stond, en tevens dat het haar smartte die toezegging niet te geven :
— Ik zal 't vragen, fl uisterde zy, en nu ....
WOUTER wreef zich de oogen uit . dáár was 't brugje ... .
dáár de sloot ... .
Hy hoorde de eend, die 'm nog altyd uitschold uit de verte ... .
Hy zag z'n molens weer .... ja, ja, zy waren het !
Maar zy heeten niet meer .... hoe was ook weer die naam ?
Die molens heeten d'MORGENSTOND en den AREND, en ze riepen als houtzaagmolens gewoon zyn :

,, Karre, karre, kra kra .. .
Daarop was WOUTER naar huis gegaan.
1862.
Gesch. v. Wouter in de Ideen.
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GODEN MAKEN.
VOLTAIRE heeft gezegd : „Si Dieu n'existait pas it faudrait l' inventer." Zekerlyk ! Alle macht is uit God. Wie macht wil, wil
God. Wie macht of gezag noodig heeft, maakt zich 'n god. Dit
deed MOZES, CONFUCIUS, ZOrOASTER, NUMA, COLUMBUS, CORTEZ.
Dit deden alle volksleiders, wichelaars, toovenaars, priesters.
Dit doet nog heden-ten-dage ieder die heerschen wil. Het getal
goden is zoo groot als 't getal begeerten. By iedere nieuwe begeerte, een nieuwe god.
HOLLOWAY maakte goden uit onbekende geneesheeren die u
gelasten zyn pillen te koopen. „Alzoo spreekt de Heer" zegt
MOZES, en : alzoo Dr. die" zegt HOLLOWAY. Gehoorzaamt en
koopt. En beiden zeggen er by : „opdat uwe ziel niet verderve."
Een dienstmeisje ging uit met de kinderen van haar meester.
Ze ontving den last die goed te bewaken. Maar zie, de kinderen waren ongehoorzaam, en liepen vèr, zoodat haar opzicht
te-kort schoot, en hare zorg ydel was.
Daarop schiep zij uit „niets" 'n zwarten hond, die elk kind
byten zou, dat niet in haar nabyheid bleef. En de kinderen
waren bevreesd voor dien hond, en werden zeer gehoorzaam,
en bleven by haar. In de overlegging van haar hart beschouwde
zy den god dien ze gemaakt had, en ze zag dat-i bruikbaar was.
Maar de kinderen werden waanzinnig uit vreeze voor dien hond.
En dat zyn ze gebleven tot op dezen dag.
1861.
Minnebrieven.

OVER DEN DON QUICHOT.
Pen, papier en inkt — jazelfs by uitzondering nu-en-dan
denkbeelden — hebben sedert lang de plaats ingenomen van
wat in CERVANTES' tyd nog de moeite van 't gispen waard kon
schynen.
Men vergist zich in de meening dat de Don Quichot" 'n pleidooi is tegen „Dolende Ridderschap." Deze bestond in CERVANTES'
tyd sedert lang niet meer, en was ook vroeger slechts 'n zeer
sporadisch verschynend onderdeel van 't Ridderwezen zelf. Het
aantasten eener lokale of tydelyke verkeerdheid, zou nooit het
boek waarin dit geschiedde, tot 'n klassiek — d. i. voor alle
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tyden bruikbaar — werk gemaakt hebben. En dit is de „Don
Quichot" omdat er in geschetst wordt hoe de wereld zielenadel bestrydt, en wat er geleden wordt door de onnoozelen die
dit niet weten. Het geheel is één kreet van smart, waaraan
we dan ook den humor te danken hebben, die 't doortintelt.
Dat DON QUICHOT niet mag gehouden worden voor 'n ridder
in letterlyken zin, blykt reeds hieruit, dat-i overal met bevreemding en als iets zeer ongewoons wordt aangezien, hetgeen
niet het geval zou geweest zyn, indien de „Dolende Ridderschap" nog bestaan had. Bovendien, de held zelf verklaart dat
hy die prachtige instelling weer in 't leven roepen wilde. Het
kon den auteur onmogelyk in 't hoofd komen iets te bestryden,
dat blykens z'n eigen boek niet meer bestond. Men vergeet gewoonlyk dat het geschreven werd vry lang na den slag by
Lepanto, waar zooveel anti-ridderlyk kruit verschoten werd.
Het is met den • „Don Quichot" als met meer meesterstukken
gegaan : veel geprezen, slecht gelezen. De neiging om zoo'n
prachtige satyre te verlagen tot 'n commonplace-verhandeling
van polemische strekking, is karakteristiek-kranterig. De goede
CERVANTES heeft geen zegen op z'n werk. Nog altyd deelt het
in de wederwaardigheden van den held zelf, d. i. van den auteur,
want hy was het!
1872.

Bruid daarboven, naschrift.

SI OEPI KETEN.*)
Toen ik door het ondergaan van de zon eenigszins genas —
want ontevredenheid is 'n ziekte — bracht juist die ziekte my
den Japanschen Steenhouwer voor den geest, en misschien dacht
ik alleen dáárom die geschiedenis overluid om, mezelf wysmakende dat ik het deed uit welwillendheid voor het kind, ter-sluik
den laatsten druppel intenemen van het drankje dat ik voelde
noodig te hebben. Maar zy, dat kind, genas me — voor 'n dag
of wat althans — beter dan m'n vertelling, die ongeveer aldus
moet geluid maken :
„Oepi, er was een man die steenen hieuw uit de rots. Zyn

*) In 't maleisch van Sumatra : kleine ,jonge juffer.
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arbeid was zeer zwaar. en hy arbeidde veel, doch zijn loon was
gering, en tevreden was hy niet.
Hy zuchtte omdat zyn arbeid zwaar was, en hy riep : och,
dat ik ryk ware, om te rusten op een baleb baleh*) met klamboe t) van roode zyde.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En hy was ryk. En hy rustte op een baleh-baleb, en de
klamboe was van roode zyde.
En de koning des lands toog voorby, met ruiters voor zyn
wagen. En ook achter den wagen waren ruiters, en men hield
den gouden pajong (§) boven het hoofd van den koning.
En toen de ryke man dat zag, verdroot het hem dat er geen
gouden pajong werd gehouden boven zyn hoofd. En tevreden
was hy niet.
Hy zuchtte; en riep : ik wenschte koning te zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide; u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En hy was koning. En vóór zyn wagen reden vele ruiters,
en ook waren er ruiters achter zyn wagen, en boven zyn hoofd
hield men den gouden pajong.
En de zon scheen met heete stralen, en verbrandde het aardryk, zoodat de grasscheut dor werd.
En de koning klaagde dat de zon hem schroeide in het gelaat,
en macht had boven hem. En tevreden was hy niet.
Hy zuchtte, en riep : ik wenschte de zon te zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide, u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En hy was de zon. En hy zond zyn stralen naar boven, en
naar beneden, naar de rechterzyde en naar de linkerzyde, en
-

alom.
En hy verschroeide den grasscheut op de aarde, en het
gelaat der vorsten die op aarde waren.
*) Bamboezen rustbank.

t) Gordyn.
§) Zonnescherm. De kleur der zonneschermen duidt naar landswys
doch volgens officieel vastgestelde bepalingen, den rang van 't Hoofd
aan, wien zoodanige pajong wordt nagedragen. Effen verguld is 't
hoogste.
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En een wolk stelde zich tusschen de aarde en hem, en de
stralen der zon stuitten daarop terug.
En hy werd toornig dat zyner macht weerstaan werd, en hy
klaagde dat die wolk machtig was boven hem. En tevreden
was hy niet.
Hy wilde de wolk zyn, die zoo machtig was.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En hy werd een wolk, en plaatste zich tusschen de zon en de
aarde, en ving de stralen op, zoodat het gras groen werd.
En de wolk regende in groote druppen op het aardryk, en
deed de rivieren zwellen, en banjirs *) voerden de kudden weg.
En zy verwoestte door veel waters het veld.
En ze viel neer op een rots, die niet week. En ze klaterde
in groote stroomen, maar de rots week niet.
En ze werd toornig omdat de rots niet wyken wilde, en
omdat de sterkte van haar stroomen ydel was. En tevreden
was zy niet.
Ze riep : aan die rots is macht gegeven boven my. Ik
wenschte die rots te zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En ze werd rots, en bewoog niet als de zon scheen, en niet
als het regende.
En daar kwam een man met een houweel, en met puntigen
beitel, en met zwaren hamer, die steenen uithieuw uit de rots.
En de rots zeide : wat is dit, dat die man macht heeft boven
my, en steenen houwt uit myn schoot ? En tevreden was
zy niet.
Ze riep : ik ben zwakker dan deze
ik wenschte die man te zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk
gy gezegd hebt.
En hy was steenhouwer. En hy hieuw steenen uit de rots,
met zwaren arbeid, en hy arbeidde zeer zwaar voor weinig
loons, en hy was tevreden.
Toen m'n verhaaltje uit was, vroeg ik :
En jy, Oepi, wat zou jy kiezen, als een engel uit den hemel
...

Overstroomingen.
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je kwam vragen wat je begeerde ?
„Voorzeker, mynheer, ik zou hem bidden my meetenemen naar
den hemel."
— Is dat niet beeldig ? vroeg Tine aan hare gasten, die 't
misschien heel gek vonden .. .
1859.
Max Havelaar.

STRAATSENTIMENT.
— En de muziek speelde weer, zei LEENTJE, maar begryp
nu eens wat, juffrouw ? Zy speelde : mooie meissies, mooie

bloemen.
— Foei, riepen de drie gratien. Zoo'n gemeene straatdeun !
Met uw verlof, SERTRUDE ! Als gyzelf wat hooger stondt,
zoudt ge uw neus minder hoog optrekken. Er is iets liefs in
die chanson de la rue, door 't gemeen volk geimprovizeerd op
noten van MOZART. Gedurende myn kort leven reeds, zyn we
op dit punt zeer achteruitgegaan en wanneer we de Volkspoëzie van tegenwoordig vergelyken by wat er van vroeger
tyden tot ons kwam, is de slotsom treurig. En ... 't beste is
niet tot ons gekomen. Want schryfmenschen zyn ten-alle-tyde
ongelukkige beoordeelaars geweest van wat in hun eigen vak
kunstwaarde had. De oorzaak ligt voor de hand. Ze minachten
alles wat niet beantwoordde aan de schoolmeesterlyke eischen
van 't métier. Kreupele rymen, maatverkrachting, dagelyksche
woorden, straatgeboorte ... hoe kon er poëzie voortkomen uit
zulke Nazareths ?
En 't fatsoen ! Het zinspelen op verboden zaken ... neen 't
verboden zinspelen op die dingen die liefelyker klinken zouden als
men 't maar niet in 't hoofd gekregen had deugd te vervalschen
tot preutsheid. Schryfletterkunde drong de volkslitteratuur van
de baan, en deftigheid smoorde de natuurkapriolen van 't straatminnelied. Kapriolen . , . bokkesprongen, zeker ! De door verzenmakers van beroep vervaardigde „Volksliederen" gelyken al
zoo weinig op den waren geest van 't Volk, als 'n neurenberger speelgoedschaapje op de huppelende jonge geit die teviervoet van den grond springt, zonder zich te bekommeren
over 't neerkomen.
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Die laatste vergelyking moge eenigszins passen wat de tuchteloosheid aangaat, waarmee we in WOUTER'S tyd maat en
rym van straatliederen hoorden mishandelen, voor 't overige
gaat ze byzonder mank. Hoe de stemming van 't Volk in vorige eeuwen moge geweest zyn — vroolyk misschien ? — is
my onbekend, maar in den tyd waarvan ik spreek, was die
stemming melankolisch, en zelfs treurig. Men zoeke daarvan
den weerklank niet in liederboeken. Op zeer weinig uitzondering na, laat 'n Volk zich geen gezangen voorschryven door
deftige personen, die altyd mistrouwd worden. Hoogstens neemt
het wat over van den orgelman. Om in de dagen die ik bedoel,
wèl toegerust te zyn, moest zoo'n erfgenaam der Frauenlobs,
Eschenbachen en Tannhusers een vrouw naast zich hebben met
'n kind op den arm, en die, vier andere wurmen die haai aan
rok en voorschoot hingen. En op 't orgel lag 't vyfde of zesde
dat, te oordeelen náar de gestalte der moeder, straks ophouden zou 't jongste te zyn. De echtgenoote hield 'n pak litteratuur in de hand, en galmde ... .
Waarachtig, de zaak is melankoliek ! Een knip aan 't instrument.... knik, knak, de cylinder schuift, stuift, wentelt, preludeert...
De stalen pinnen tokkelen tegen de tanden van den kam .. .
Maar dat moet presto gespeeld worden ! Prestissimo ! Allegro !
Beste MOZART, gy hebt niet gerekend op de tering van dien
orgelsjouwer I Niet op de vermoeienis der arme vrouw, bezaaid
met kroost I Niet ook op den smaak van 't Volk, dat ... graag
dol vroolyk is, nu ja, hoe doller hoe liever, maar geen grooter
vroolykheid kent dan 't smachtend sentimenteele.
Velen zullen dit vreemd vinden, en meenen dat de straatgalmen getuigenis geven van het tegendeel. Misschien is dit
zoo, maar 't was eenmaal zoo niet, en ik zelf heb die verandering beleefd. Waren 't verdwaalde spranken van de o- en
ach-poëzie ? Lag 't in de politische-tyds-omstandigheden ? Was
het 'n verkooper van de hedendaagsche sociaal-kwestie ? Ik
weet het niet. Maar zeker is 't, dat de ongeleerde muze der
straten de vroolykste melodien omzette in iets weemoedigs. En
dat ook hier alweer 't hysterisch element niet ontbrak .. .
Geen gedachte zonder fosfer ? Eilieve : geen poëzie zonder
wellust. En meer nog, zonder wellust geen schoonheidsgevoel,
geen schepping op 't gebied van geest of gemoed.

3
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't Mag waar zyn dat ondeugende toespelingen niet werden
gespaard by die gelegenheden. Dat was de saus by 't gerecht !
Maar toch .... 't idyllische blonk dOOr niet alleen, maar heerschte
zelfs in den toon waarop men z'n verzen zette.
Of was 't niet idyllisch, het gezang waarin een dwalend meisje haar beminde zocht, en krytend vraagde :
Och lieve schildwacht, heb jy 'm niet gezien?
Twee lippies als een koraal,
Twee oochies als een kristaal
is myn troost en rn'n toevoorlaat!
't Rym is wat verwaarloosd, zou meester PENNEWIP zeggen.
Nu ja, maar overigens ... .
Wel zeker, overigens is 't lief ! Vooral wanneer men zich
de smeltende melodie daarby denkt, die ik nu den lezer niet
kan voorzingen, daar ik te ver van hem at ben. Och, hoe de
groente- mossel- en notenmeiden de sylben lang uithaalden,
om toch zooveel ze vermochten getuigenis te geven van iets als
gevoel ! Dat ze valsch zongen, slecht, onwelluidend, tegen alle
regels van de Kunst .... wat gaver de stumperds om Kunst ?
De bedoeling was maar dat de hoorder innig doordrongen zou
zyn van de hartelykheid waarmee die verdwenen beminde gezocht werd. • Waarlyk, men kreeg lust om meetezoeken en 't
vinden by te wonen, schoon het de vraag is of er grooter genot
te verwachten ware van 't weerzien, dan geleverd werd door
de kittelende smart van 't zoeken.
En hoe kwam de liereman die 't eerst deze minneklacht opdeunde voor 't amsterdamsch straatpubliek, aan een tekst uit
SALOMO'S prachtig Hooglied ? Dit is goden en lieremannen bekend. Treffend blyft het — en 'n aardige bydrage tot de hardnekkigheid, waarmee zekere gegevens den Kampf ums Dasein
voeren ! — hoe zoo'n aandoenlyke type, na veertig eeuwen
doodslaap, zich op-eenmaal weder vertoont, ginds begraven
onder het puin van Jerusalem, hier verryzend onder 't gepeupel van 'n gewezen groote stad.
Maar we waren by MOZART. Wie de muziek leverde op SALOMo's poëzie weet ik niet, en evenmin kan ik zeggen wie de
woorden gedicht heeft op de melodie die LEENTJE zoo bekend
klonk in den muzentempel van JAN GRAS. Maar wel herinner
ik my een deel van die woorden — caetei a desunt, helaas !
-

--
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en ik leg me den moed op, ze in druk te geven. Ziehier wat
zoo afschuwelyk werd gevonden door de dames PIETERSE. Mocht
een myner lezers het schoone gedicht in z'n geheel kennen, hy
zou me verplichten door de mededeeling. Aan aanvulling door
eigen maaksel, waag ik me niet.
Mooie meissies mooie blomme,
Van een mooi meissie ben ik gekomme,
En een mooi meissie is m'n hartedief,
En daarom ....
De konklusie is stout !

En daarom heb ik alle mooie meissies lief!
Hier is, geloof ik, 't kouplet uit. En dit mag wel. Een fl inke
ritournel op 't orgel kan hier ruimte geven, om den hoorder te
doen bekomen van z'n schrik over zoo'n LOVELACE ! Alle ... alle . .
wel verbazend ! Waar blyven hierby de arkadische Mirtyllen
en Meliboeën ? 0, de heele VIRGILIUS zinkt weg, by wat er
volgt ! En TIBULLUS ! En THEOCRITUS ! En CATULLUS ! En JANUS
SECUNDUS met z'n „kusjes !" En JONCTYS met z'n „Rosalyns
Oochies !" En BELLAMY ... .
Kortom, ik eisch 'n hekatombe van minnedichters op 't graf
van den onbekende poëet, die z'n weemoedig-verliefde complainte durfde in de plaats stellen van de woorden waarop MOZART 'n allervroolykst motet komponeerde. Ze vormen de slotaria der eerste akte uit „.Figaro's Hochzeit" waar de aardige
page CHERUBIN die van-honk en naar 't leger wordt gezonden,
omdat-i .... te aardig begon te worden voor dames-page, zoo
grappig door FIGARO wordt geplaagd met z'n nieuwe betrekking
van held.
. In 't straatminnelied is geen spoor van plagery. Zelfs niet
van scherts, al schynt het anders. Ook de tweede regel kan
slechts ondeugend gevonden worden door 'n bedorven smaak.
Ze is maar naïf. En 't vervolg!
Kon ik alle mooie meissies kryge .. .
Ik zon ze .. .
De drie puntjes zyn van my. Niet omdat ik ondeugender
wezen wil dan 't gedicht ik zou er kans toe zien ! -- maar
om den braafsten lezer tyd te geven tot overdenken wat de
—
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zanger zich al zoo voornam te doen — in alle eer en deugd te
doen ! — met al die „mooie meissies."
Met alle! Sapristie!
Ziehier 't naïve weêr, en zeg me of 'n kind aan de borst
onnoozeler met zooveel meisjes zou kunnen omgaan, dan de
larmoyante zanger!
Ik zou ze-n-an 'n touwetje ryge,
Ik zou ze kuipe-n-in 'n vat ...

Vreemd is het! Ongepast is het! Polizeiwidrig is het! Onpraktisch is het! Maar ... onkuisch is 't niet. De heilige ALOYSIUS
van Gonzaga kon de zaak niet delikater behandelen.
Op deze moorddadige, doch overigens hoogst onschuldige kuipery volgt de verzuchting .... ze is 'n gedachtenrym op al 't
vorige:
Och, als ik alle mooie meissies had!

De strenge moralist moge hier zekere te ver gedrevene begeerigheid wraken, en den zanger afvragen of i zich niet zou
kunnen tevreden stellen met de helft .... onzedelyk in gewonen
zin, is de wensch alweer niet ! Dit blykt ten-volle uit het kiesch
gebruik dat' de troubadour van z'n slachtoffertjes maken wil.
Er is nóg 'n kouplet dat me in 't geheugen bleef hangen,
en waarmee 't gedicht waarschynlyk werd besloten. De melankolie waarop ik gewezen heb, straalt er in door. Ze gaat over
in het tragische, en wel op 'n manier die duidelyk aantoont
dat er in de vorige regels geenszins jacht werd gemaakt, noch
op faublasserie, noch op iets koddigs. Waar wy, in-weerwil
hiervan, toch iets meenen te ontdekken dat op farce gelykt,
moeten we denken aan de koddigheid die te-weeg wordt gebracht door 't mislukt-verhevene, volstrekt niet aan opzettelyke grappen.
Als ik dood ben, zullen ze my begraven , . . .
Ze zullen my....

Ze? Wie .... ze?

Wel, al de „mooie meissies !" Is 't grandioos of niet, lezer
zich zóó'n uitvaart te bestellen?
Ze zullen my na 't kerrikhof toe drage,
Ze zullen schryve-n-op m'n graf:
,Hier ligt de jonkman die alle mooie meissies liefhad!"
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Die laatste regel is te lang, meent PENNEWIP. Onnoozele PENzou hem niet te lang gevonden hebben, als men gezongen had : „hier ligt de oude, eerwaardige verzenmaker, wiens
school om de goede zeden beroemd was tot op Wittenburg
toe, en die met behulp van deszelfs echtgenoote, les gaf in naaien,
breien, stoppen, stikken, merken en de godsdienst." Maar zóó
zyn de menschen. Altyd jaloers op alles wat omgaat buiten
hun school...
Neen, jaloers was de brave PENNEWIP niet. Hy was maar
bekrompen. Ook in hem vertoonde zich de tegenstrydigheid in
't verkeerd schatten van hoog en laag, die we zooeven in de
gelegenheid waren optemerken by z'n geestverwanten. Dat het
een-of-ander dier uit 'n gezicht van DANIËL, meer klauwen of
pooten had dan 'n dier betaamt, hinderde hem volstrekt niet.
Maar 'n voet of wat te veel in 'n versregel maakte hem ongelukkig. Had-i er dan nooit op gelet, hoe handig 'n straatkoor
de fouten van den dichter bemantelde ? Wie goed luisterde,
vond het grafschrift van den universeelen jonkman LIEFDESTRIK
nog veel te kort, en uit die dieren van DANIËL kan men met
den besten wil niet wys worden.
Ideen.
1873.

NEWIP ! Hy

ROEPING VAN HOOGGEPLAATSTEN.
De Vorsten kennen 't Volk niet, dat hen voedt,
Ze omringden zich met een kordon van middelmatigheid die door gebrek aan zwaarte
Omhoog viel . . .
Ze hooren wat men hun te hooren geeft,
En zien, wat men hun wil laten zien,
Maar nooit iets anders dan papier, papier !
Ze meenen wonder ingelicht te zyn,
Door nu-en-dan een officieel rapport
Te lezen, dat Of werkelyk leugen spreekt,
Of 't beetje waarheid zoo verdrinkt in frazen,
In deftige gemeenplaats-halfheid, dat
Zoo'n waarheid niet veel beter blykt dan leugen.
Een eerste plicht des Soevereins is : weten.
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Het kunnen, moeder, zal *el volgen. Dat
Staat hier geschreven!
0, geloof niet dat
Ik in het koninkschap een middel zie,
Dat alle kwalen heelt ! 't Arkanum voor
De ziekten onzer Maatschappy, o neen !

Maar, moeder, men kan pogen, stryden .. .
En, als de taak te zwaar is voor z'n schouder,
Die overdragen op wie sterker zyn,
Of ... met het kwynend volk vergaan ! Ik wil
Ja, moeder, ja ! — dat wie er na ons komt,
De sporen einde, of van m'n zegepraal,
Of ... van 't bezwyken in m'n eerlyk pogen !
Ik wil geen dieve zyn van 't halve kussen,
Dat door de logika der feiten op
Den een of anderen troon voor my gereed lag,
Toen ik ter wereld kwam als hertogin !
Men zegt ; de wereld is 'n schouwtooneel .. .
Ik wil myn rol op dit tooneel vervullen , . .
De plaats betalen die het lot my bood !
Ik heb het recht niet, ónberoemd te zyn,
En aan het nageslacht een kleiner naam
Te levren, dan de kunstenaar die 'n pop
Zal beitlen op myn graf. Geboorte .. • oblige !
Der Vorsten plicht — zoolang er Vorsten zyn
Ge weet toch, moeder, wat dit woord beduidt ?
Een Vorst is, in gevaar de voorste, en in
Het goede, de eerste — is hoog te staan ! Hun voegt
De middelmaat zoo min als 't lage. My
Schynt alles wat niet hoog is, àllerlaagst !
Een eerzuil wil ik, ja ... maar niet van steen,
Ik wil 'n eerzuil in het hart des Volks !
En als dat hart niet trilt van liefde, by
't Herdenken aan m'n ... pogen ! — 't slagen staat
In myne macht niet, moeder ! — dan, dan zal
Het myne schuld zyn, myne grootste schuld !
Er is gejuicht toen ik geboren werd .. .
Gejubeld by m'n huw'lyk ... o m'n naam
Bekleedt 'n plaats in d' Almanach de Gotha.
.. .
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Maar ... , ingeschreven in de annalen van
De Mensheid, is die naam nog altyd niet....
En dddr behoort hy !
1867.

Vorstenschool.

AANSPRAAK AAN DE HOOFDEN
VAN LEBAK.
moet nagenoeg aldus gesproken hebben :
„Mynheer de Randen Adhipatti, Regent van Bantan Kidoel *)
en gy, Radhens Dhemang die hoofden zyt der districten in deze
Afdeeling, en gy Radhen Djaksa, die de justitie tot uw ambt
hebt, en ook gy, Radhen Kliwon, die het gezag voert op de
hoofdplaats, en gy Radhens, Mantries, en allen die Hoofden zyt
in de afdeeling Bantan Kidoel, ik groet u !
En ik zeg u dat ik vreugde voel in myn hart, nu ik hier
allen vergaderd zie, luisterende naar de woorden van myn mond.
Ik weet dat er onder ulieden zyn, die uitsteken in kennis
en in braafheid van hart : ik hoop myn kennis door de uwe
te vermeerderen, want zy is niet zoo groot als ik wenschte.
En ik heb wel de braafheid lief, maar dikwyls bespeur ik dat
er in myn gemoed fouten zyn, die de braafheid overschaduwen,
en daaraan den groei ontnemen ... gy allen weet hoe de groote
boom den kleinen verdringt en doodt. Daarom zal ik letten op
degenen onder u, die uitstekend zyn in deugd, om te trachten
beter te worden dan ik ben.
Ik groet u allen zeer.
Toen de Gouverneur-Generaal my gelastte tot u te gaan om
Adsistent-Resident te zyn in deze afdeeling, was myn hart verheugd. Het kan u bekend zyn dat ik nooit Bantan Kidoel be
treden had. Ik liet my dus geschriften geven, die over uwe
afdeeling handelen, en ik heb gezien, dat er veel goeds is in
Bantan Kidoel. Uw volk bezit rystvelden in de dalen, en er
zyn rystvelden op de bergen. En ge wenscht in vrede te leven,
en ge begeert niet te wonen in de landstreken die bewoond
worden door anderen. Ja, ik weet dat er veel goeds is in
Bantan Kidoel!
HAVELAAR

-

-

-

-

-

Zuid -Bantam, zooals Lebak door de Inlanders genoemd wordt.
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Maar niet hierom alleen was myn hart verheugd. Want ook
in andere streken zou ik veel goeds gevonden hebben.
Doch ik ontwaarde dat uw bevolking arm is, en hierover
was ik blyde in het binnenste myner ziel.
Want ik weet dat Allah den arme lief heeft, en dat Hy
rykdom geeft aan wien Hy beproeven wil. Maar tot de armen
zendt Hy wie Zyn woord spreekt, opdat ze zich oprichten in
hun ellende.
Geeft Hy niet regen waar de halm verdort, en een dauwdrup in den bloemkelk die dorst heeft ?
En is het niet schoon, te worden uitgezonden om de vermoeiden te zoeken, die achterbleven na den arbeid, en neerzonken langs den weg, daar hun knieën niet sterk meer waren
om optegaan naar de plaats van het loon ? Z m ik niet verheugd'
wezen, de hand te mogen reiken aan wie in de groeve viel,
en een staf te geven aan wie de bergen beklimt? Zou niet myn
hart opspringen, als het ziet gekozen te zyn onder velen, om
van klagen een gebed te maken, en dankzegging van geween?
Ja, ik ben zeer blyde geroepen te zyn in Bantan-Kidoel !
Ik heb gezegd tot de vrouw die myn zorgen deelt, en myn
geluk grooter maakt: „verheug u, want ik zie dat Allah zegen
geeft op het hoofd van ons kind ! Hy heeft my gezonden naar
een oord waar nog niet alle arbeid is afgeloopen, en Hy keurde
my waardig daar te zyn v(5ór den tyd van den oogst." Want
niet in het snyden der padie ) is de vreugde : de vreugde is in
het snyden der padie die men geplant heeft. En de ziel des
menschen groeit niet van het loon, maar van den arbeid die
het loon verdient. En ik zeide tot haar : „Allah heeft ons een
kind gegeven, dat eenmaal zeggen zal : „weet ge dat ik zyn
zoon ben ?" En dan zullen er wezen in het land, die hem groeten met liefde, en die de hand zullen leggen op zyn hoofd, en
zeggen zullen : „zet u neder aan ons maal, en bewoon ons
huis, en neem uw deel aan wat wy hebben, wat ik heb uwen
vader gekend."
Hoofden van Lebak, er is veel te arbeiden in uwe landstreek!
Zeg my, is niet de landman arm ? Rypt niet uw padie dikwerf ter voeding van wie niet geplant hebben ? Zyn er niet
4
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vele verkeerdheden in uw land ? Is niet het aantal uwer kinderen gering ?
Is er niet schaamte in uwe zielen, als de bewoner van Bandoeng dat daar ten-oosten ligt, uwe streken bezoekt, en vraagt:
„waar zyn de dorpen, en waar de landbouwers ? En waarom
hoor ik den gamlang niet, die blydschap spreekt met koperen
mond, noch het gestamp der padie uwer dochters ?"
Is het u niet bitter, te reizen van hier tot de Zuidkust en
de bergen te zien, die geen water dragen op hunne zyden ? Of
de vlakten, waar nooit een buffel den ploeg trok ?
Ja, ja, ik zeg u dat uw en myn ziel daarover bedroefd is !
En daarom juist zyn wy Allah dankbaar, dat hy ons macht
heeft gegeven om hier te arbeiden.
Want wy hebben in dit land akkers voor velen, schoon de
bewoners weinig zyn. En het is niet de regen die ontbreekt,
want de toppen der bergen zuigen de wolken des hemels ter
aarde. En niet overal zyn rotsen die plaats weigeren aan den
wortel, want op veel plaatsen is- de grond week en vruchtbaar,
en roept om den graankorrel, dien hy ons wil weergeven in
gebogen halm. En er is geen oorlog in het land, die de padie
vertreedt als ze nog groen is, noch ziekte die den patjol
nutteloos maakt. Noch zyn er zonnestralen heeter dan noodig
is om het graan te doen rypen, dat u en uwe kinderen voeden
moet, nog banjirs die u doen jammeren : „wys my de plaats
waar ik gezaaid heb !"
Waar Allah waterstroomen zendt, die de akkers wegnemen . waar Hy den grond hard maakt als dorre steen ... .
waar Hy Zyn zon doet gloeien ter verschroejing .... waar By
kryg zendt, die de velden omkeert .... waar Hy slaat met ziekten
die de handen slap maken, of met droogte die de aren doodt ... .
daar, Hoofden van Lebak, buigen wy deemoedig het hoofd, en
zeggen : „Hy wil het zoo !"
Maar niet aldus in Bantan Kidoel
Ik ben hier gezonden om uw vriend te zyn, uw ouder broeder. Zoudt ge uwen jongeren broeder niet waarschuwen, als
ge een tyger zaagt op zyn weg ?
Hoofden van Lebak, we hebben dikwyls misslagen begaan,
-
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en ons land is arm, omdat we zooveel misslagen begingen.
Want in Tji/andie en Bolang, en in het Krawangsche, en in
de ommelanden van Batavia, zyn vele lieden die geboren zyn
in ons land, en die ons land verlaten hebben.
Waarom zoeken zy arbeid, ver van de plaats waar ze hun
ouders begroeven ? Waarom vlieden zy de dessah ), waar zy
de besnydenis ontvingen ? Waarom verkiezen zy de koelte van
den boom die dáár groeit, boven de schaduw onzer bosschen ?
En zelfs ginds in het noordwesten over de zee f) zyn velen
die Onze kinderen moesten zyn, maar die Lebak hebben verlaten om rondtedolen in vreemde streken met Fris en Klewang
en schietgeweer. En ze komen daar ellendig om, want er is
macht van de Regeering daar, die de opstandelingen verslaat.
Ik vraag u, Hoofden van Lebak, waarom zyn er velen die
weggingen, om niet begraven te worden waar zy geboren zyn?
Waarom vraagt de boom: „waar is de man, dien ik als kind
spelen zag aan myn voet ?"
HAVELAAR hield hier een oogenblik op. Om eenigszins den
indruk dien zyn woorden maakten te begrypen, had men hem
Moeten hooren en zien. Toen hy sprak van zyn kind, was er
in zyn stem iets zachts, iets onbeschryfelyk roerends, dat
uitlokte tot de vraag : „waar is de kleine ? Reeds nu wil ik
het kind kussen, dat zyn vader zóó spreken doet !" Maar toen
hy kort daarna, schynbaar met weinig geleidelykheid, overging
tot de vragen, waarom Lebak arm was, en waarom er zooveel
bewoners van die streken verhuisden naar elders, klonk er in
zyn toon iets dat denken deed aan het geluid dat een boor
maakt, als ze met kracht wordt geschroefd in hard hout. En
toch sprak hy niet luid, noch drukte hy byzonder op enkele
woorden, en zelfs was er iets eentonigs in zyn stem, maar
hetzy studie of natuur, juist door deze eentonigheid maakte
hy den indruk zyner woorden sterker op gemoederen die zoo
byzonder ontvankelyk waren voor zulke taal.
Zyn beelden, die altyd genomen waren uit het leven dat
hem omringde, waren voor hem werkelyk hulpmiddelen tot
Dorp.
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het juist begrypelyk maken van wat hy bedoelde, en niet,
zooals vaak geschiedt, lastige aanhangsels die de zinsneden der
redenaars bezwaren, zonder eenige duidelykheid toetevoegen
aan het begrip der zaak die men voorgeeft toetelichten. We
zyn thans gewoon aan de ongerymdheid van de uitdrukking :
„sterk als een leeuw" maar wie in Europa dit beeld het eerst
gebruikte, toonde dat hy zyn vergelyking niet had geput uit
de zielepoëzie die beelden geeft voor redeneering, en niet anders spreken kan, doch zyn aanvullende gemeenteplaats eenvoudig had afgeschreven uit een of ander boek — uit den bybel
misschien — waarin een leeuw voorkwam. Want niemand zyner hoorders had ooit de sterkte des leeuws ondervonden, en
het zou dus veeleer noodig geweest zyn, hun die sterkte te
doen beseffen door vergelyking van den leeuw met iets waarvan de kracht hun by ervaring bekend was, dan omgekeerd.
Men ziet dat HAVELAAR werkelyk dichter was. Men gevoelt,
dat hy, sprekende van de rystvelden die er waren op de bergen, de oogen daarheen richtte door de open zyde der zaal, en
dat hy die velden inderdaad zag. Men beseft, als hy den boom
liet vragen waar de man was, die als kind aan zyn voet gespeeld had, dat die boom dj dr stond, en voor de verbeelding
van HAVELAAR'S toehoorders in werkelykheid vragend rondstaarde naar de heengegane bewoners van Lebalc. Ook verzon
hy niets : hy hoorde den boom spreken, en meende slechts natezeggen, wat hy in zyn dichterlyke opvatting zoo duidelyk
verstaan had.
Wanneer .misschien iemand de opmerking maken mocht, dat
het oorspronkelyke in HAVELAAR'S wyze van spreken niet zoo
onbetwistbaar is, daar zyn taal denken doet aan den styl der
profeten des Ouden Testaments, moet ik herinneren reeds gezegd te hebben dat hy in oogenblikken van vervoering werkelyk iets had van een ziener, en dat hy, gevoed door de indrukken die het leven in wouden en op bergen hem had meegedeeld, en door de poëzie-ademende atmosfeer van het oosten,
waarschynlyk niet anders zou gesproken hebben, ook wanneer
hy nooit de heerlyke dichtstukken van het Oude Testament
gelezen had.
Vinden we niet reeds in de verzen die van zyn jeugd dagteekenen, regels als deze, die geschreven waren op den Salak;
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-- een der reuzen, maar niet de grootste onder de bergen van
waarin alweder de aanhef de
de Preanger Regentschappen
zachtheid zyner aandoeningen teekent, om op-eens overtegaan
in het naspreken van den donder, dien hy onder zich hoort :
't Is zoeter hier zyn Maker luid te loven,
't Gebed klinkt schoon langs berg- en heuvelry,
Veel meer dan ginds ryst hier het hart naar boven :
Men is zyn God op bergen meer naby !
Hier schiep Hyzelf altaar en tempelkoren,
Nog door geen tred van 's menschen voet ontwyd,
Hier doet Hy zich in raat'lend onweer hooren .. .
—

En rollend roept Zyn donder : Majesteit !
. . en gevoelt men niet, dat hy de laatste regels niet zóó

zou hebben kunnen schryven ; als hy niet werkelyk had gehoord hoe Gods donder hem die regels in klaterende trilling
tegen de wanden der bergen vóórzei ?
Maar hy hield niet van verzen, „Het was 'n leelyk ryglyf"
zeide hy, en als hy er toe gebracht werd iets te lezen van wat
hy „begaan" had, zooals hy zich uitdrukte, schiep hy er vermaak in, zyn eigen werk te bederven, Of door het voortedragen
op een toon die het belachelyk maken moest of door op-eenmaal, vooral by een hoogst-ernstigen passus, aftebreken, en er
een ,kwinkslag tusschen te werpen, die de toehoorders pynlyk
aandeed, maar die by hem niet anders was dan een bloedige
satire op de onevenredigheid tusschen dat keurslijf en zyn ziel
die zich daarin zoo benauwd voelde.
Er waren onder de Hoofden slechts weinigen die van de
rondgediende ververschingen iets gebruikten. HAVELAAR had
namelyk door een wenk gelast, de by zoodanige gelegenheid
onvermydelyke thee met maniessan rondtedienen. Het scheen
dat hy met voord acht na de laatste zinsnede zyner toespraak
een rustpunt wil e laten. En hier was reden toe. „Hoe, moesten de Hoofden denken, hy weet reeds dat er zoovelen onze
Afdeeling verlieten, met bitterheid in het hart ? Hy weet reeds
hoeveel huisgezinnen naar naburige landstreken verhuisden,
om de armoede die hier heerscht, te ontwyken ? En zelfs is
hem bekend dat er zooveel Bantammers zyn onder de benden
die in de Lampongs de vaan des opstands hebben ontrold tegen
het Nederlandsch bestuur ? Wat wil by ? Wat bedoelt hy ? Wien
gelden zyne vragen ?
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En er waren er, die Radhen Wira Koesema, het distriktshoofd van Parang-Koedjang aanzagen. Maar de meesten sloegen
de oogen ter-aarde.
„Kom eens hier, MAX !" riep HAVELAAR, die zyn kind gewaar werd, spelende op het erf, en de Adhipatti nam den
kleine op den schoot. Maar deze was te wild om daar lang
te blyven. Hy sprong weg, en liep den grooten kring rond,
en vermaakte de hoofden door zyn gekeuvel, en speelde met
de gevesten van hunne krissen. Toen hy by den Djaksa kwam,
die de aandacht van het kind trok, omdat hy in kleeding boven de anderen uitmuntte, scheen deze iets op het hoofd van
den kleinen MAX te wyzen aan den Kliwon die naast hem zat
en die een gefluisterde opmerking hierover scheen te beamen
— Ga nu heen,
heeren te zeggen.

MAX,

zei HAVELAAR, papa heeft iets aan die

De kleine liep weg, nadat hy met kushandjes gegroet had.
Hierop ging HAVELAAR ald us voort :
„Hoofden van Lebalc ! Wy allen staan in dienst des Konings
van Nederland. Maar Hy, die rechtvaardig is, en wil dat wy
onzen plicht doen, is vèr van hier. Dertig maal duizendmaal
duizend zielen, ja, meer dan zooveel, zyn gehouden zyn bevelen
te gehoorzamen, maar hy kan niet zyn by allen die af hangen
van zynen wil.
De Groote-Heer te Buitenzorg is rechtvaardig, en wil dat
ieder zyn plicht doe. Maar ook deze, machtig als hy is, en
gebiedende over al wat gezag heeft in de steden, en over allen
die in de dorpen de oudsten zyn, en beschikkende over de macht
des legers en over de schepen die op de zee varen, ook hy
kan niet zien waar onrecht gepleegd is, want het onrecht blyft
verre van hem.
En de resident te Serang, die heer is over de landstreek
Bantam, waar vyf-maal-honderd-duizend menschen wonen, wil
dat er recht geschiede in zyn gebied, en dat er rechtvaardigheid heersche in de landschappen die hein gehoorzamen. Doch
waar onrecht is, woont hy verre. En wie boosheid doet, verschuilt zich voor zyn aangezicht, omdat hy straf vreest.
En de heer Adhipatti die Regent is van Zuid-Bantam, wil
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dat ieder leve, die het goede betracht, en dat er geen schande
zy over de landstreek, die zyn regentschap is.
En ik, die gister den Almachtigen God tot getuige nam,
dat ik rechtvaardig zou zyn en goedertieren, dat ik recht zou
doen zonder vrees en zonder haat, dat ik zal zyn : „een goed
Adsistent-resident" .... ook ik wensch te doen wat mijn plicht is.
Hoofden van Lebak ! Dit wenschen wy allen !
Maar als er soms onder ons mochten zyn, die hun plicht
verwaarloozen voor gewin, die het recht verkoopen voor geld,
of die den buffel van den arme nemen, en de vruchten die
behooren aan wie honger hebben .... wie zal ze straffen?
Als een van u het wist, hy zou het beletten. En de regent
zou niet dulden dat er zoo-iets geschiedde in zyn regentschap.
En ook ik zal het tegengaan waar ik kan. Maar als noch gy,
noch de Adhipatti, noch ik het wisten ... .
Hoofden van Lebak ! Wie zal er dan recht doen in BantanKidoel ?
Hoort naar my, als ik u zeggen zal hoe er dan recht zal
gedaan worden.
Er komt een tyd dat onze vrouwen en kinderen schreien
zullen by het gereedmaken van ons doodkleed, en de voorbyganger zal zeggen : „daar is een mensch gestorven." Dan zal
wie aankomt in de dorpen, tyding brengen van den dood desgenen die gestorven is, en wie hem herbergt, zal vragen :
„wie was die man die gestorven is ?" En men zal zeggen:
„Hy was goed en rechtvaardig. Hy sprak recht, en verstootte den klager niet van zyn deur. Hy hoorde geduldig
aan, wie tot hem kwam, en gaf weder wat ontnomen was.
En wie den ploeg niet dryven kon door den grond, omdat de
buffel uit den stal was gehaald, hielp hy zoeken naar den
buffel. En waar de dochter was geroofd uit het huis der moeder, zocht hy den dief, en bracht de dochter weder. En waar
men gearbeid had, onthield hy het loon niet, en hy ontnam
de vruchten niet aan wie den boom geplant hadden en hy
kleedde zich niet met het kleed dat anderen dekken moest,
noch voedde zich met voedsel, dat den arme behoorde."
Dan zal men zeggen in de dorpen : Allah is groot, Allah
heeft hem tot zich genomen. Zyn wil geschiede .... er is een
goed mensch gestorven."
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Doch andermaal zal de voorbyganger stilstaan voor een huis,
en vragen : „wat is dit, dat de gamlang zwygt, en het gezang
der meisjes ?" En wederom zal men zeggen : er is een man
gestorven."
En wie rondreist in de dorpen, zal 's avends zitten by zyn
gastheer, en om hem heen de zonen en dochteren van het huis,
en de kinderen van wie het dorp bewonen, en hy zal zeggen :
„Daar stierf een man die beloofde rechtvaardig te zyn, en
hy verkocht het recht aan wie hem geld gaf. Hy mestte zyn
akker met het zweet van den arbeider dien by had afgeroepen
van den akker des arbeids. Hy onthield den werkman zyn
loon, en voedde zich met het Voedsel van den arme. Hy is
ryk geworden van de armoede der anderen. Hy had veel gouds
en zilvers, en edele steenen in menigte, doch de landbouwer
die in de natuurschap woont, wist den honger niet te stillen
van zyn kind. Hy glimlachte als een gelukkig mensch, maar
er was gekners tusschen de tanden van den klager die recht
zocht. Er was tevredenheid op zyn gelaat, maar er was geen
zbg in de borsten der moeders die zoogden."
Dan zullen de bewoners der dorpen zeggen : „Allah is groot....
wy vloeken niemand !"
Hoofden van Lebak ... , eens sterven wy allen !
Wat zal er gezegd woeden in de dorpen waar wy gezag
hadden ? En wat door de voorbygangers die de begrafenis aanschouwen ?"
En wat zullen wy antwoorden, als er na onzen dood een
stem spreekt tot onze ziel, en vraagt : „waarom is er geween
in de velden, en waarom verbergen zich de jongelingen ? Wie
nam den oogst uit de schuren, en uit de stallen den buffel
die het veld ploegen zou ? Wat hebt gy gedaan met den broeder dien ik u gaf te bewaken ? Waarom is de arme treurig,
en vloekt hy de vruchtbaarheid zyner vrouw ?"
Hier hield Havelaar weder op, en na eenig zwygen ging hy
voort, op den eenvoudigsten toon der wereld, en als had er
volstrekt niets plaats gehad, dat indruk maken moest :
„Ik wenschte gaarne in goede verstandhouding met u te
leven, en daarom verzoek ik u my te beschouwen als een vriend.
Wie gedwaald mocht hebben, kan op een zacht oordeel van
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myne zyde staat-maken, want daar ikzelf zoo menig keer dwaal,
zal ik niet streng zyn .... niet althans in de gewone dienstvergrypen of nalatigheden. Alleen waar nalatigheden zou worden
tot gewoonte, zal ik die tegengaan. Over misslagen van groveren aard ... over knevelary en onderdrukking spreek ik niet . .
zoo-iets zal niet voorkomen, niet waar, Adhipatti ?
— 0 neen, mynheer de Adsistent-resident, zoo-iets zal niet
voorkomen in Lebalc.
— Welnu dan, myne heeren Hoofden van Bantan Kidoel,
laat ons verheugd zyn dat onze Afdeeling zoo verachterd en zoo
arm is. Wy hebben iets schoons te doen. Als Allah ons in het
leven spaart, zullen wy zorg dragen dat er welvaart kome. De
grond is vruchtbaar genoeg, en de bevolking gewillig. Als ieder
in het genot wordt gelaten van de vruchten zyner inspanning,
lydt het geen twyfel dat binnen weinig tyds de bevolking zal
toenemen, zoo in zielental, als in bezittingen en beschaving,
want dit gaat veelal hand-aan-hand. Ik verzoek u nogmaals
my te beschouwen als een vriend die u helpen zal waar hy
kan, vooral waar onrecht moet worden te-keer gegaan. En
hiermede beveel ik my zeer aan in uwe medewerking.
Ik zal u de ontvangen berichten over Landbouw, Veeteelt,
Politie en Justitie met myn beschikkingen doen teruggeworden.
Hoofden van Bantan Kidoel ! Ik heb gezegd. Ge kunt terugkeeren, ieder naar zyn woning. Ik groet u allen zeer !
-

-

1859.

Max Havelaar.

JONGE SPECULANTEN.
De Hallemannetjes waren zoo buitengewoon fatsoenlyk, beweerde juffrouw PIETERSE. `Ze woonden naast 'n huis met 'n
balkon, en hadden onlangs heel lief hun petjes afgenomen.
Ik voor my geloof niet dat de Hallemanneties fatsoenlyker
waren, dan de andere mannetjes onder woUTER's kennissen. En
daar ik graag reden geef van m'n geloof, wil ik hier een voorval inlasschen, dat iets vroeger had plaats gevonden.
WOUTER ontving geen zakgeld. Z'n moeder zei, dat hoefde niet
omdat hy thuis alles kreeg wat-i noodig had. 't Stuitte hem,
altyd te moeten wachten op vergunning om „meetedoen" als z'n
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kameraadjes met den bal speelden, en hem verweten dat hy
't zyne niet had bygedragen tot aanschaffing van dat meubel.
Het kostte drie duiten in WOUTER'S tyd. Nu zal 't wel duurder
wezen ... neen, goedkooper, door de staathuishoudkunde.
En by veel gelegenheden meer, had-i verdriet over z'n voortdurende goddeloosheid. Later zullen we zien of 't waar .was, wat
z'n moeder zei, dat-i thuis alles ontving wat hy noodig hadZéker is het, dat men hem thuis niet de gelegenheid gaf, om
nu-en-dan over 'n kleinigheid te beschikken naar eigen wil. Wat
toch zoo heel prettig is voor kinderen. En voor menschen.
De Hallemannetjes — die zoo byzonder fatsoenlyk waren —
gaven hem heel duidelijk te kennen dat het hun verveelde, langer alleen de kosten te dragen van 't verkeer. FRANSJE berekende
dat WOUTER'S vriendschap hem al negen stuivers gekost had —
wat ik duur vind, niet om de vriendschap, maar om 't berekenen — ook GUS zei dat het nog meer was, maar dit laat ik
daar. Ook deze had hem vier griften voorgeschoten, welke hy
noodig had om z'n hof te maken by lange CECIEL die niet van
hem weten wou omdat-i 'n insteekpakje droeg. Maar de griften
had ze aangenomen, en overgedaan aan GUS voor 'n zoen.
De bittere verweten der Hallemannetjes — die zoo byzonder
fatsoenlyk waren — maakten WOUTER wanhopig.
— Ik heb gevraagd aan m'n moeder, zei hy, maar ze wil
me niets geven.
— Dat gaat ons niet aan, antwoordden de Hallemannetjes,
d. z. b. f. w. Je bent 'n klaplooper.
WOUTER hoorde dit woord voor 't eerst, maar begreep het
terstond. Niets maakt scherpzinniger dan bitterheid van hart.
— Klaplooper, klaplooper ... Ik ben een klaplooper !
Schreiend liep-i heen, en koos 'n omweg om de straat te
myden, waar lange CECIEL'S vader 'n lappenwinkdl „deed." Och,
als ze gezien had hoe hy als 'n klein kind liep te huilen op
straat ... zeker dat was èrger dan de broek boven 't buisje !
— Klaplooper, klaplooper !
Hij ontmoette veel groote menschen die misschien ook klaploopers waren, maar ze huilden er niet om, als WOUTER.
—Klaplooper !
4
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Hy zag 'n diender, en haalde diep adem toen die voorby
was. 't Bevreemdde hem dat de man 'm niet gevangen nam.
— Klaplooper !
Daar kwam de man van de vuilni€kar, die 't woord naklepperde met z'n ratel.
Onze arme lijder herinnerde zich hoe de Hallemannetjes, d.
z. b. f. w. hem eens hadden voorgespiegeld welke winst er viel
te behalen op 'n kleinhandel in peperment. Voor vierentwintig
stuivers had men 'n grooten zak vol. By verkoop van zóóveel
stuks voor 'n duit, zou 't voordeel enorm wezen, als men maar
kapitaal had om te beginnen. Dit hadden de Hallemannetjes
precies uitgerekend. Want ze waren niet alleen byzonder fatsoenlyk, maar knap eok. Knapheid en fatsoen gaan meestal
samen. Maar, hadden ze gezegd, er moest kapitaal wezen. zy
zouden de inkoopen doen, zy zouden zich belasten met den verkoop, en als WOUTER maar één gulden kon bijdragen, was de
zaak gezond.
— Klaplooper ... klaplooper .
WOUTER stal 'n gulden uit het „knipje" van z'n moeder, en
bracht die aan de Hallemannetjes d. z. b. f. w.
= Hoe kom je 'r aan ? vraagde GUS, maar zorgde dat WOUTER geen tyd had om te antwoorden, en tevens dat-i 't antwoord
niet verstond, dat deze gaf door zwygende verlegenheid.
— Hoe kom je 'r aan — zonder vraagteeken alzoo — zie, nu
zullen FRANSSIE en ik ieder 'n dubbeltje byleggen, dat maakt
vierentwintig en dan koopen wy de peperment. Op de Rozengracht is 'n fabriek ... zoo'n zak voor vier schellingen . , . wij
zullen al de moeite doen, FRANSSIE en ik ... by ons op school
is meer gelegenheid om te slyten, weetje ... KRIS KLOSKAMP
heeft 'r twaalf besteld ... hy zal betalen na de vacantie
wy zullen ons al de moeite getroosten ... jy hoeft niets te doen
WOUTER ... en gelyk deelgin, daar kun je op aan .. .
.

.. .

WOUTER ging naar, huis en droomde van ongehoorde winst.
Hy zou 'n daalder teruggeven in 't knipje van z'n moeder, en
voor lange CECIEL 'n potloop koopen van den man die er gaten
mee prikte in 't hout van z'n kruiwagen. ZOO sterk waren ze !
Dat was wat anders dan 'n paar griften, dacht-i, en als lange
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hem dan nóg niet wou hebben tot 'r vryertje, dan .. .
neen, verder dacht WOUTER niet. Daar zyn op den weg onzer
verbeelding afgronden, die wij niet durven peilen. We worden
ze instinctmatig gewaar, schrikken terug, sluiten de oogen,
en ... ik weet niet verder. Maar dit weet ik, dat WOUTER dien
avond heel gelukkig insliep, in de hoop dat-i weldra 'n goed
geweten hebben zou over 't bestolen knipje, en 'n voldaan hart
over z'n liefde tot lange CECIEL.
CECIEL

Helaas, helaas, WOUTER had gerekend buiten de knapheid en
't fatsoen van de Hallemannetjes.
Den volgenden dag namelyk zochten zy hem op, toen-i de school
verliet. WOUTER die zich gevleid had hen te zien hygen onder
't gewicht van 'n grooten zak, WOU TER die zoo verlangend was
te weten of KRIS KLOSKAMP z'n cordate bestelling had volgehouden, WOUTER die brandde van nieuwsgierigheid naar den uitslag ... och, hy werd bitter teleurgesteld, toen-i GUS-HALLEMAN
ontwaarde, die niet alleen geen zak peperment droeg, maar
bovendien 'n zeer ernstig gezicht meebracht. Ook FRANSSIE keek
als de deugd.
- Wel, hoe staat de zaak ? vroeg WOUTER, zonder 'n woord
te spreken. Hy was te nieuwsgierlg om niet te vragen, en te
angstig om die vraag anders te uiten, dan door 't geluideloos
openen van z'n mond, en 't vooruitsteken van z'n gelaat.
— Hoor eens, WOUTER, we hebben ons bedacht ... er is veel
tégen.
Arme WOUTER Daar verongelukten in één schipbreuk, z'n
geweten en z'n hart. Weg, droomen van zedelijke rehabilitatie,
weg, gapend „moeders knipje", weg houtborend potlood dat
weg .. .
'n opening klieven zou in 't hart van lange CECIEL
weg ... weg ... alles weg !
— Je begrypt, WOUTER, die peperment zou smelten .. .
— Ja . .. a ... a, hikte de arme jongen.
— En KRIS KLOSKAMP, die 'r twaalf besteld heeft, weetje ?
— Ja...a...a...
!

...

.. .

— Of die KRIS ook smelten zou ?
— Hy gaat van-school, en zal zeker niet weerom komen, na
de vacantie.

52

JONGE SPECULANTEN.

— Zoo...o...o?
— Ja, en daarom ... en ook ... we hebben samen uitgerekend,
FRANSSIE en ik, dat 'r veel minder in 'n pond gaan dan we
meenden, omdat de peperment tegenwoordig heel zwaar is, weetje ?
— Ja, voegde FRANSSIE er by, met hoogen ernst als iemand
die in levensgevaar 'n „eerst" beginsel verkondigt, ja, de peperment is heel zwaar tegenwoordig. Voel eens, maar je moet
't weeromgeven.
En hy bood WOUTER 'n pepermentjen aan, dat deze heel goedmoedig woog op z'n vinger. De arme jongen gaf het trouw terug. Zwáár vond-i 't ... och, hy was zoo bedrukt, en zou alles
zwaar gevonden hebben op dat oogenblik, FRANSJE stak 't zware
pepermentjen in z'n mond, en zei, al zuigende :
— Ja wezenlijk, heel zwaar ... 't is engelsche, weetje ? En
dan is 'r nog wat ... niet waar GUS ? 't Fatsoen ! Toe GUS zeg
jy 't maar.
— 't Fatsoen, WOUTER ! riep GUS bedenkelyk.
— We meenen 't fatsoen, herhaalde FRANSJEN alsof i wat
ophelderde.
WOUTER zag beiden beurtelings aan, en scheen begrip tekort
te komen.
— Zeg jy 't maar, GUS.
— Ja, WOUTER, FRANSSIE zal 't je wel zeggen.
— WOUTER, onze pa is in de diakenie, weetje, en-i gaat rond
met 'n zakje, en by ons „op" de gracht .. .
— Ja, riep FRANSJE by ons op de gracht ... weetje ... daar
woont m'nheer KRULLEWINKEL die 'n buiten heeft .. .
— En 'n balkon .. .
— 't Is maar om 't fatsoen ... weetje WOUTER ? En als er
huisbezoek komt, dan presenteert onze mama .. .
— Ja, dan presenteert ze madera ... heusch ! En onze tabakspot is van zilver....
— Né, FRANSJE ... maar 't is net als zilver, weetje, WOUTER ?
De arme jongen zei maar dat-i 't wist, hopende eindelyk te
weten te komen wat-i inderdaad niet wist : het verband tusschen
al die dingen en zyn vervlogen hoop. Hij stamelde
— Ja, GUS ... ja, FRANSJE ! Maar ... de peperment ?
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— 't Is maar, weetje, om je te zeggen dat we heel fatsoenlyk zyn.
— Ja, GUs !
— En braaf.
— Ja ... a ... a ... FRANSSIE !
— En daar je zei dat je geen zakgeld krygt ...
ARME WOUTER !

— Ja, WOUTER, en, weetje, omdat onze pa zoo fatsoenlyk
is ... als 't winter wordt, kan je 't zien, dan gaat-i rond met
'n weesjongen .. .
— Ja, en hy schelt aan al de deuren. Nu, daarom zyn we
we bang dat je . . .
— Dat je...
— Dien gulden .. .
— Dien gulden, weetje ?
— Dat je 'm niet...
— Dat je 'r niet eerlyk aankomt ... dat is het ! zei. FRANSJE,
die 'n tweede pepermentje uit z'n zak haalde en in den mond
stak, tot versterking na dat beslissend woord.
.

't Was er uit !
Arme, arme WOUTER !
— En daarom, WOUTER, willen we niet met je meedoen. Maar
gelyk deelen ... dat is afgesproken !

— Ja, gelyk deelen, riep GUS. Je begrypt ... wy de moeite .. .
en .. en ... ziedaar, gelyk deelen
De Hallemannetjes waren knap. Gelyk deelen :
WOUTER ontving

3

=8.

acht stuivers.

— Weetje, zei GUs, 't is omdat onze pa diaken is.
— Ja ! En onze tabakspot ... al is 't dan geen zilver, 't lykt
precies op zilver.
Op deze waarachtige historie grondt zich m'n ongeloof aan
de buitengewone fatsoenlykheid van de Hallemannetjes.
1862.

Gesch. v. Wouter in de Ideen.
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DWALING EN ONTBINDING.
Het vinden van de waarheid — dat is : 't naderen tot waarheid — zou niet zoo moeielyk wezen, als we minder laf hartig
waren. In veel gevallen durven we niet weten wat waar is.
Er bestaat aantrekkelykheid in dwaling. Er is in onze ziel
iets wat we noemen kunnen : horror vacui. Gewoonlyk geven
we geen dwaling op, zonder daarvoor wel en deugdelyk een
andere dwaling in de plaats te hebben gekregen. Verbeeld u
dat er geroepen is : brand ! Ge gaat uit om te helpen blusschen.
Neen, om te kyken. Neen, om wat emotie optedoen ... uw
dag was zoo vervelend !
Daar ontmoet u iemand die verzekert dat er geen brand is.
Die man neemt u iets af. Vraag eens ernstig aan uzelf, of er
niet teleurstelling iigt in die mededeeling ?
Tegen die teleurstelling wilt ge u verzetten. Al zeggende :
„Zoo ... des te beter !" houdt ge uw hand dwars van 't oog,
naar den kant van de gaslantaarn. Ge staart in de lucht, en
meent -- neen, ge hoopt rook te zien.
Er is 'n wolkje dat, om u genoegen te doen, wel zoo goed
is de gedaante van 'n rookzuil te vertoonen. Of er is 'n veenbrand in Drenthe, die rooden gloed geeft. Of ... neen, er is
niets, niets, volstrekt niets dat u 't recht geeft te blyven gelooven aan brand, en toch ... al zeggende : „des te beter !"
vraagt ge eindelyk :
— Maar ... zou er dan ook misschien — neen, dat 's 'n
wolk — maar ... zou er ook misschien iemand in 't water zyn
gevallen ?
Als iemand daarop zegt : „neen, ook dat niet," vindt ge hem
onvriendelyk.
—

Ja, dwaling trekt aan. De geschiedenis van 't mensdom,
zoowel als van iederen mens in 't byzonder, is eigenlyk niets
dan één groote stryd tusschen waar en onwaar, tusschen wanbegrippen en gezond verstand, jazelfs meestal niets dan stryd
tusschen wanbegrippen onderling.
Ons verdriet over 't verlies van 'n dwaling heeft iets van
de verstoordheid die u bezielt, lezer, by 't vruchteloos zoeken

naar de twee of drie geheel onnoodige, omslachtige, en dus
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schandelyke ch's die ik wegliet uit de laatstvoorgaande vyf regels. Op die ch's en dergelyke overbodigheden zal ik later terugkomen. Nu eerst nog wat over andere dwalingen, of liever
over dwalingen in 't algemeen.
Al wat is, moet wezen. Ook dwaling is noodig. Als 't mogelyk ware tot absolute waarheid te geraken, zou daaruit 'n
soort van stilstand voortvloeien die ons deed insluimeren, en
misschien onbekwaam maakte tot waardeering van 't kleinood
dat ons ten-deel viel.
Juist uit dwaling, en uit de ons aanklevende neiging tot het
onware, ontleent de waarheid haar luister. Licht zonder schaduw is ondenkbaar. Gezondheid zou 'n zinledig woord wezen,
als er geen zieke bestond. Opstaan ware onmogelyk, zonder
vallen of liggen. Er zou voor ons geen plus bestaan, wanneer
we 't minus niet kenden. Zonder nacht ware er geen dageraad,
en zonder 't kwade geen goed.
Het zyn juist -- of althans, 't zyn meestal — de schadelyke
gevolgen van dwaling, die ons aansporen tot het zoeken naar
waarheid, en vaak gebeurt het dat we in ons streven, hoewel
niet slagende op de wyze die we ons voorstellen — jazelfs al
geraakten wy tot 'n slotsom, even onjuist als de meening die
wy afkeurden en verwierpen — dat we, onder 't vruchteloos zoeken naar iets beters, gewezen worden op 'n andere, niet gezochte
uitkomst die ons nuttig wezen kan. Terwyl, ook waar dit niet
het geval is, het streven op zichzelf nuttige oefening veroorzaakt.
Het kind dat den horizon tracht te bereiken, om de kleuren
van den regenboog optevangen in z'n verfschelp, bereikt zyn
doel niet, maar wèl wordt het doel bereikt van de Natuur,
die wilde dat het kind zich bewegen zou. Bewegen, dat is : waarnemen, denken, willen, pogen, t: at is nog-eens : leven.
ABEL TASMAN op z'n reis naar Java, stuurde op vry hooge
Zuider-breedte te lang Oost-op : 'n dwaling ! Maar hy ontdekte
NIEUW-HOLLAND, en zonder TASMANS'S dwaling zou Tasmanie NEWENGELAND geheeten hebben, of genoemd zyn naar dezen of genen
Portugeschen heilige. Of nu die naam wat afdoet, is hier de
vraag niet.
De schoonste regel uit MALHERBE'S gedichten :

„Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses ...
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heeft z'n bestaan te danken aan 'n. dwaling. Ieder weet dat er
in 't handschrift stond :

„Et Rosette a ve'cu . . .
Och, zulke letterzetters zyn er niet meer !
De fosfer die zoo'n rol speelt in techniek en industrie, werd
gevonden door iemand die dwalende den steen der wyzen zocht
in vuiligheid.
Aan de dwalingen der Grieken aangaande 't godsbegrip,
hebben wy hun zinryke mythologie te danken en de domme
monnik, die in de middeleeuwen meende God te dienen door
't werktuigelyk naschryven en kleuren van brevier en getyboek, leverde van tyd tot tyd, misschien zonder zelf te weten
wat-i naschreef, 'n afschrift van 't een of ander belangryk
dokument dat meer beduidde dan getyboek of brevier.
Ja, dwaling is noodig ! Als de objektieve waarheid — ik weet
niet of ze bestaat — als die waarheid ons aantrok, altyd, overal
zonder tegenwicht ... als we aan 't streven dáárnaar al onze
krachten konden wyden, geheel, onverdeeld, zonder telkens te
worden afgetrokken, door onze neiging naar het onware, zou
de cyklus van de werkzaamheden der Natuur verbroken zyn,
en dus cyclus wezen.
Wie aan de bloem 'n eeuwig leven gaf, zou 't doodvonnis uitspreken over de nieuwe schepping die aanvangt na 't verkwynen. Ontbinding is noodig in de stoffelyke natuur, dwaling op
verstandelyk en geestelyk gebied. Wie voor verrotting vreest,
is 'n vyand van het leven.
De natuur werkt door samentestellen en door het tegendeel.
Dit laatste heet naar den aard der dingen : oud worden. verslyten, kwynen, vergaan. Als er gesproken wordt over dingen
die van onzen aard zyn, noemen we dat : sterven. -- Als tusschenzin : we doen niet anders.
Maar dit alles komt neer op verrotting, 'n woord dat ons
hindert, omdat we klein zyn.
't Is 'n schoone taal die oud worden, slyten, vergaan, sterven,
verrotten, samenvat in dit ééne woord : ontbinding. Dit woord
duidt zóó volmaakt aan, wat ik het tegendeel noemde van
„samenstellen" dat ik waarachtig begin te gelooven dat onze
sanskritsche voorouders doktoren in de fysica geweest zyn.
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Er is zekere maat van kennis noodig — ja, in verhouding
met den algemeenen toestand der maatschappy voor vier- zesof tienduizend jaren, 'n zeer groote maat van kennis — om te
begrypen dat er in 'n walgelyk verrot voorwerp, dat de zintuigen aandeed op de meest onaangename wys, eigenlyk niets
bedorven was, dat alleen de deelen waren uit elkander genomen, dat de cohcesie had opgehouden. en dat — om 'n heel
eenvoudig beeld te gebruiken — het huis was afgebroken, met

behoud der materialen.
Hoe eenvoudig deze waarheid ook schyne aan natuurkundigen van onzen tyd, beweer ik toch dat het Volk nóg niet op
de hoogte is van de maatschappy die 't woord ontbinden uitvond en gebruikte, dat is : die 't begreep. Waarlyk, we zyn
achteruitgegaan, en de lichamelyke-opstandingsleer heeft er
geen goed aan gedaan !"
Ik zeide : „wie voor verrotting vreest, is 'n vyand van het
leven." Ja ! En wie zich beklaagt over dwaling, is 'n vyand
van de waarheid. Maar ik spreek van de verrotting, van de
dwaling. Stoffelyk leven is stryd tegen elke verrotting. Zedelyk
en geestelyk leven, stryden tegen elke dwaling.
't Zou kurieus wezen als men myn denkbeelden over de noodzakelykheid van dwaling en ontbinding, opvatte alsof ik party trok voor leugen, en liever een lyk zag dan dat meisje. Men
is er toe in staat.
Ideën.
1862.

FANCY AAN TINE.
Ik zal u blyven steunen in uw moeielyke taak, edele moedige verhevene vrouw ... trouwe dappere echtgenoot ... sterke
moeder . heldin !
Ik zal blyven by u, naast u, in u ! Ik zal u begeleiden tot
de laatste ure, en die ure zal ik u zoet maken door 't vóór
houden eener schildery van, uw rein leven, dat het u zy als
een spiegel van gelukkiger toekomst ! Want ik zeg u hier,
wat ik nooit zeide tot hem, U zeg ik, dat gy onster felyk zyt !
En kan ik vóór dien tyd niet al de tranen drogen, die ge

-

weent in 't geheim, uit edele gierigheid op smart — menschen
die zóó lief hebben moeten lyden, deed ik hem zeggers — o, toch
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zal ik beletten dat uw kinderen het zilt proeven in spyze
met de tranen gedrenkt ! Toch zal ik hen blinden voor de weifeling die moeders hand onzeker maakt, wanneer ze hun brood
reikt ... graag als zy is om heden te geven, maar zoo begeerig ook om te bewaren tot morgen !
Toch zal ik neerzweven op de sponde waar ge slaapt, en u
droomen geven • van zachtheid en kalmte, dat ge wat sterkte

zamelt voor den dag die komen zal, na de vermoeienis van
den dag dien ge doorleeft !
Toch zal ik kracht gieten in uw afgemat lichaam, dat het
de ziel niet alleen late vóór den tyd. Ik zal de spieren van
uw mond saamtrekken tot een glimlach dien hy noodig heeft
om niet te bezwyken, hy die wil dat ge de pyn niet voelt,
die ge zegt niet te gevoelen.
Houd moed, myn kind ! Zie my aan, wees wel-te-moede
zooals uw kinderen dat zyn, wanneer ze staren op u ! Ben ik
u minder dan gy hun? Weten ze niet dat gy waakt ? En weet
gy niet dat ik waak ... ik FANCY ?
Voelt ge op uw voorhoofd den kus dien ik u zegenend zend ?
Wees met de kleinen gegroet
.. .

1861.

Minnebrieven.

TAALGEOLOGIE.
By wyze van spreken dan, zyn wy allen geboren met twee
zeer verschillende neigingen. We zyn traag, en : we willen
werken. Het is bekend hoe die beide begrippen in het eene
woord, rust worden uitgedrukt, gelyk reeds door BILDERDYK is
opgemerkt. Hy heeft er op gewezen hoe die klank de begrippen beweging en stilstand in zich vereenigde, en wel bepaaldelyk den stilstand aanduidt, die op beweging volgt. We hooren
daarin 't eigenaardig ruischen, borlen, rollen, rennen, ratelen
en rommelen — alles door de bekende geaspireerde r — van
'n wentelenden bol, van stroomend water, van 'n vooruitvliegenden ruitertroep --- weer dezelfde 5 die we trachten te spellen met de letters hru'h, hur'h, hurrah, hoerah ! — alles gesloten
met den sissenden klank, dien men te-weeg brengt door, zonder eigenlyk te spreken, den adem met de tong door de gesloten

tanden te persen. Wie in 't duister iemand tot stilte vermanen,
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en te-gelijkertyd z'n eigen stem slechts hoorbaar maken wil
voor wien 't aangaat, moet volgens de thans en by ons ras
bestaande inrichting van mond en keel, die waarschynlyk reeds
duizende eeuwen oud is — tot zoo'n op een t uitloopend sissen
z'n toevlucht nemen. We drukken dien klank uit met s t, of
oe-ie-s-t ! — waaruit dan ook de
s j t, of chut, of whist
sil-ens, sil-entium — even als de verwoorden stil en stilte
wante klanken sto, sta, stuit, stoot, stop, stug, storen, whisile,
e. d. ontstaan zyn.
Het woord rust is alzoo 'n zeer oude, of juist nog : de geheele
oorspronkelyke voorstelling van een der eerste gekompliceerde
denkbeelden, waarvan zich 't Menschdom rekenschap gaf en
bewyst o.a. den adel van 'n deel der germaansche talen, boven
't door staatkundig overwicht geparvenieërd grieksch en latyn.
Ik beweer, met terugzicht op deze en dergelyke beschouwingen, dat er geen dankbaarder vak van onderzoek is dan
algemeene taalkunde.
Het bestudeeren van wording en ontwikkeling der spraak,
samengaande met het toenemen der behoeften en de volmaking der gaven van den pas tot zelfbewustzyn geraakten
mensch ... het terugbrengen tot oorspronkelyke eenheid —
of althans tot eenige weinige nagenoeg synchronistische en
zeker geheel syllogistische of soortgelyke eenheden — de toepassing van 't darwinismus op 't ontleden van oorzaak en
gevolg ... het klassificeeren van woorden en uitdrukkingen
naar den ouderdom en de soort der lagen waarin ze gevonden werden - . . het determineeren van die lagen naar de taalkundige gegevens die men daaruit opdelft . . . dit alles zou,
wèl behandeld, bruikbaarder bouwstoffen opleveren tot de GESCHIEDENIS DER MENSHEID, dan ooit kan verwacht werden van
elke andere wetenschap. Wysgeerige taalkunde is de geologie
van 't levende woord. Het oudste monument van Kunst of
Nyverheid is jong, en in z'n stomheid onbeteekenend, by vergelyking met de eerste klanken die de mensch opving van de
Natuur, en gebrekkig nastamelde met ongeoefende keel. Er
was al veel gebeurd, voor men zich waagde aan den eersten
medeklinker. En de stam die 't eerst de r duidelyk wist te
onderscheiden van de 1, heeft in zyn tyd aan 't hoofd der
beschaving gestaan
—

—
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En 't samenstellen ! Het vereenigen van twee begrippen tot
één woord !
Misschien heeft die verbazende nieuwigheid eenmaal rang
gehad van hemeltergend doordringen in goddelyke geheimenissen. Wie weet of niet de wysgeer de uitvinder was van
't woord rust .. .
Neen, brandstapels waren er nog niet, althans niet tot zulk
gebruik. We willen hopen dat de man minder moge mishandeld
zyn voor de dienst die hy z'n tydgenooten bewees, dan in
later jaarduizenden by zulke gelegenheden gebruikelyk werd.
1873.
Ideën.

DE LUCHTSCHIPPER.
ADOLF vloekte ... onkristelyk. M'n pen weigert my haar dienst
in 't weergeven. Ook verstond ik er maar 'n klein gedeelte van.
Er kwam iets in van : Gottsollmirseligdreiundachtzichtausendmillionenmalsiebendoppelschocicrerinoschct fegebenmitsdugldmmchen,
jedes'nblaugoldseidenesbeindchenamhalse ..and ein Schwert !
— Ja ... ein Schwert, ging hy na wat adem te hebben gehaald,
voort. Ein Schwert . . . dan mag onze lieve-heer z'n schapen
houden. Ein Schwert, om die honden ... vertel me nu of je wel
eens in 'n luchtschip hebt gezeten ?
— Ach neen, Meester. Dat ontbreekt aan m'n ondervinding.
— Alsof die overigens kompleet ware ! Kunt ge u voorstellen
hoe 't den luchtschipper te-moede is, als hy alle bestuur over
't dalen of ryzen van z'n ballon verloren heeft ? Als de klep
die het gas moet binnenhouden, niet sluit ? Als er geén anderen
ballast meer valt wegtewerpen dan den schipper zelf ? Dit nu
geschiedde eens te Cassel. in den tyd toen ook daar nog een
van m'n menigvuldige Neven troonde, hm, 'n Keurvorst .. .
nu is-i weggeannexeerd. Vertel my eens wat kwaads van dien
Neef of van z'n familie.
— Meester, toen Amerika z'n onafhankelykbeid bevocht, had
Engeland soldaten noodig, veel soldaten, en by voorkeur van
die soort die blind is voor gevaar .. .
— Blinde Hessen, juist ! Ik zie, je kent de historie. Infaam,

niet waar, dat verkoopen van z'n onderdanen ? Men zou er
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vloekzangen op maken. Of 't ooit gedaan is weet ik niet. Ik
gis neen. En waarom niet ?
— Misschien omdat vloekzangen langer gehonoreerd worden
dan triumfliederen, Meester. Mfn vriend ROORDA .. .
- Zoo dom niet ! Nu weer onze luchtschipper. In de residentie van m'n Neef was alleman op de been om dien ballon
te zien. Het ding was byna uit-zicht, maar nog niet geheel.
Op eens bemerkte men dat er wat haperde, en dat de luchtman
z'n vaartuig nog minder meester was dan gewoonlyk. Hy
versmeet al z'n zand, en 't ding zakte, zakte ... slingerde
vreesely k . De man trachtte langs een van de koorden, die z'n
schuitje verbonden aan den ballon, naar boven te klimmen,
klaarblykelyk met het doel om de gasklep te sluiten, die onklaar of gebroken was. Hy verwarde z'n voet in de einden
touw die heen-en-weer zweepten door de lucht ... liet — verlamd misschien door schrik en angst, want de ballon daalde
met toenemende snelheid — los wat-i in handen had ... viel
en ... bleef hangen aan één been onder z'n schuitje. Ga jy nu
eens voort ... schryver ! Vertel eens iets van wat men gewaarwordt als men daar zoo aan één been in de lucht hangt.
— Ontzettend ; Daar s li ngert hy in de eindelooze ruimte .. .
— Dat heb ik al gezegd. Overigens, geen pathos, wenn ich

bitten dar f !
— Ik zal myn best doen, Meester.
Daar hangt hy dan aan één been, en voelt zich dalen wyl
de horizon van alle zyden dreigend op hem aanrukt, zich
sluitend als de muil van 'n kauwend monster. Zoo-even nog
overzag hy tal van vorstendommen, nu slechts Hessenland.
Elke volgende seconde vernauwt den kring van de punten
die hy overziet, en zet tot kringen uit, wat hy als punten
waarnam. Het geheel krimpt in, maar al grooter en grooter
worden de deelen. De toenemende scherpte waarmede de omtrekken zich voor hem afteekenen, spelt met wreede nauw
keurigheid z'n vonnis, en martelt hem met sarrend herinneren
aan de naderende voltrekking. Elk punt wordt 'n vlek. Elke
vlek wordt cirkel. De cirkels nemen onregelmatigen vorm aan,
langzaam en grillig eerst, of ze weifelden in keuze, weldra
met snelheid veranderend als onherroepelyk besloten zich te
vertoonen in ware gedaante. Wat 'n boog scheen is hoek ge.
-
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worden. Het rechte kromt zich, en 't gladde zaagt. Het glooiende wordt kantig. Golving en ronding gaan over in gebroken
lyn. Het geleidelyk-toevallige wordt bepaald, het onbestemde
nauwkeurig. Het gescheurde vereenigt zich, en wat gesloten
scheen, brokkelt in gapingen af. Millioenen stippen, voortgestuwd door stralen die zich ontwikkelen in het midden, springen in razende vaart naar en over den rand der figuur waarin
zy ontstonden, daarna over de kim die zich al nauwer en nauwer
sluit. En iedere stip tracht figuur te worden voor ze vergaat,
en elk van die pogingen baart nieuwe stippen, wegvliegend
uit het midden om aan den rand te versterven. of — recht
onder den ongelukkige — inderdaad vorm aannemende, die zich
met bloedgierigen yver uitbreidt om ruimte te maken voor den
verpletterende schok.
En al dalend herkent hy Cassel, Wilhelmshóhe, de Casseler
Aue .... die lieve poetische Au ! Zou daar 't verschrikkelyk
vonnis voltrokken worden ? Dáár ?
Noch altyd weet hy zich rekenschap te geven van z'n toestand.
Geen weldadige bewusteloosheid belet hem de donkere plek te
zien ... dáár ... juist beneden hem, de markt .. .
Helaas, weinige oogenblikken geleden nog, zou hy nog on
derscheid hebben waargenomen tusschen 'n graafschap en 'n
plein met joelend volk.
En hy daalt altyd ! En reeds begint hy paleizen te onderscheiden van andere woningen. Wat moet men de Aarde naby
zyn, als zoo'n verschil in 't oog valt ! Waarlyk, de beslissing
nadert.
Eerst vreesde hy dat de strik die z'n voet gevangen nam
met wreeden gril, dien zou loslaten met even grillige wreedheid. Nu vreest hy dit niet meer, maar 't baat hem weinig
verlost te zyn van dien eersten angst. Met of zonder z'n schuitjen immers is hy veroordeeld. Hy valt met den ballon die,
na 't verlies van z'n laatste gas, fladderend en klepperend
werd overgeleverd aan de onverbiddelyke wet der zwaartekracht, zonder ander tegenwicht dan wat onvoldoende wryving
met de atmosfeer. Want ze laat zich gewillig klieven, de ontrouwe vleister die zooeven 't stygend gevaarte verhief tot de
wolken, toen 't niet gekwetst was !
En het daalt al sneller en sneller. Daar begint de noodlot-
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tige vierkants-rekening te tellen, byna in al haar duizelingbarende kracht. Geen genade, sneller, sneller, tot de uiterste
grens van bereikbaren spoed. Nog weinige oogenblikken en hy
valt te pletter. Dat zyn kerken .. , dat is 'n kerk ... de kerk.
Daken ... schoorsteenen .. 'n hoop menschen ! Nog 'n oogenblik, hy zal personen kunnen onderscheiden, vrouwen van mannen, man van man, kind van kind !
En hy daalt !
En nog altyd heeft hy besef van z'n toestand. Noch begaf
hem 't bewustzyn niet van wat hem te wachten staat, al zy
't dan niet helder genoeg om hem te doen hopen — wat te
voorzien is ! — dat hy 't verliezen zal vóór 't eind van z'n
vreeselyken tocht. Hy is nog wakker genoeg om angst te voelen, al den angst van z'n toestand.
Nog kan hy zien en hooren. De strik om z'n been knelt
niet meer. De koord die hem aan 't schuitje verbond, hangt
slap. Het vaartuig, niet langer gedragen door 't byna geledigd
hulsel van het gas, nadert even snel als hyzelf den bodem, slingert naast en onder hem rond, of om hem heen. Alles suist
en warrelt, Hy hoort het snerpend fluiten van de lucht die
hy verplaatst door z'n val. Ongebruikt schuurt zy de machtebooze lippen voorby, en bespot de gekrompen long, vergeefs
pogend haar te vatten tot wat adem. Het geruisch dat opgaat
uit de volksmenigte, treft zyn oor. Het wordt al duidelyker
en duidelyker. Weldra zal hy enkele stemmen kunnen onderscheiden onder 't eentonig gegons dat hem de nabyheid van 'n
groot aantal menschen verkondigt. Hy voelt en riekt de warme
uitwaseming van 't volk ...
En altyd daalt hy !
Nog é ,n oogenblik, en hy zal .. .
Gedaald tot de laagte der hoogste gebouwen, slingert hem
de wind tegen 't dak van den schouwburg .. .
Verstuikt, gekneusd, gewond, heeft hy nog kracht den kreet
te verstaan dien de zucht naar zelfbehoud hem toeroept : houden, houden ! Kracht ook — maar 't was de laatste --• om
te doen wat hem geboden werd door 't instinkt. Hy slaat door
de leien, grypt en omvat de bindten, klemt zich vast, weerstaat den schok van 't voorbyvallend vaartuig dat hem tracht
wegterukken van z'n schuilplaats , .. hy is gered !
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— Voor iemand die nooit uit de lucht viel, is je beschryving zoo kwaad niet, zei ADOLF droog. 't Doet me genoegen
dat je daarin meer optika gebracht hebt dan gevoelighedens.
Ik bemerkte niet zonder eenig genoegen, datje 's mans kinderen
en zwangere vrouwen hebt overgeslagen . .. inderdaad vry wel !
Ga zoo voort. Tracht te begrypen en begrypelyk te maken,
dan komt het gevoel vanzelf ... 't ware ! En 't onware ... nu,
dat dient tot niets ... hm, trainbub !Wie aandoeningen dikteert.
ondergaat ze niet, en 't volkje dat zulke diktaten noodig heeft .. .
gekheid !
Van optika gesproken, je hebt vergeten op te merken hoe
elke stip, juist loodrecht onder den armen drommel, tot hem
scheen optestygen, en zich vertoonde als de punt van 'n dolk
en raccourci, zooals DORÉ de dingen teekent, omdat-i meer
handigheid heeft dan smaak. — Die kunstenmaker bevalt zeker
de lui daarboven ? — Een tuimelend luchtreiziger meent gespiest te worden. Och, 't is u menschjes zoo moeielyk u met
juistheid voortestellen hoe men valt, zoolang je vasten bodem
onder de voeten hebt. Studeer daar wat in. Het zal je goed
doen tegen den tyd dat je prokureur-generaal wordt, magazynmeester van publieke zedelykheid ... hm !
En vertel me nu eens wat er later gebeurde met dien Casselschen luchtschipper. ?
— Ik denk dat het volk zal gejuicht hebben, Meester.
— Volk, volk, jy met je volk ! 't Volk schreeuwde, zooals
't doet by elke gelegenheid. 't Volk had zich vermaakt. Spreek
me niet van dat gejuich. Het beduidt gar nichts. 't Volk juichte
ook toen NERO komedie-speelde en Rome in brand stak.
Ik zal je zeggen wat er verder gebeurde.
Het eerste groetje dat de arme schipbreukeling ontving
toen-i zich door de dakbindten had heengewerkt, en bewusteloos neerzonk op de vliering van 't hoftheater, was 'n scheldwoord en 'n bedreiging. De intendant van den schouwburg
noemde hem : 'nen frechen Hund der sick an einem Kurfiurstlichen
Gebeiude vergrepen had ! Hy zou 'm_ voor 't gerecht brengen
wegens Beleidigung der Kóniglichen Majesteit .. ja Kóniglich !
Hoe dit rymt met de keurvorstery, mag je gaan vragen aan
de METTERNICH'S en konsorten van 1815. Er blykt uit de bejegening die onzen armen Phaëton te-beurt viel, dat ; .e oude
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Keurvorst wiens onderdanen aan Engeland werden verschacherd,
zeer ten onrechte de twee grootvaders in 't land had gelaten,
die met behulp van 'n stel egaas dien intendant voortbrachten.
Waarachtig, als men let op de soort der menschen die onverkocht bleven, voelt men meelyden met de koopers van de anderen. Die Hessen hebben in Amerika goed gevochten, dit weet
ik wel. Maar wordt de zaak hierdoor beter gemaakt ? Wat is
schandelyker, 't kaopen zelf of de lamlendigheid waarmee
men zich verkoopen liet ? Met 'n klein deel van de mannelykheid die nu tegen de Amerikaansche vryheidshelden gebruikt
werd, had men tien keurvorsten kunnen wegjagen. Dat durfden
ze niet ... de oude historie ! Familiezwak heb ik niet, en
ik trek waarlyk geen party voor 'n keurvorst, omdat-i m'n
neef is, maar nog liever heb ik hem in m'n familie dan dat
ik oudoom van dien intendant wezen wou, en van de velen die
alle'frunterthdnigst op zoo'n wezen gelyken. Zy zyn het die de
slechte vorsten maken. Een prins is geen zoutpilaar die in z'n
eentjen onbedorven blyven kan, als alles om hem heen verrot is.
1872.

Millioenen-Studiën.

POËZIE IN DEN DOP.
—• Maar meester, vroeg juffrouw PIETERSE heel bedeesd, wat
heeft WOUTER dan nu weer uitgevoerd ?
— Ja, wat heeft WOUTER weer gedaan ? werd er bygevoegd
door juffrouw LAPS, die zich verheugde omdat het gesprek 'n
andere wending nam, en tevens over de nieuwe misdaad die
zy vernemen zou, omdat ze zoo godsdienstig was.
Want in den godsdienst is de zondaar 'n ding waarop men
zich oefent. En juffrouw LAPS hield veel van oefenen, zooals we
gezien hebben.
Juist zou PENNEWIP 'n begin maken met de akte van beschuldiging, toen de bel ging . . . nog-eens . . . — „'t was fr ons" —
en de arme delinkwent trad de kamer in.
Hy was bleeker dan gewoonlyk, en daar was reden toe,
want er waren vreemde zaken met hem gebeurd, sedert FANCY
hem opnam en meevoerde .. .

5
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— Juffrouw PIETERSE, begon PENNEWIP, myne school is beroemd tot op Kattenburg ... hoort gy dat, en verstaat gy dat ?
— Och ja, meester.
— Ik herzeg : beroemd, en wel voornamelyk wegens de
goede zeden die daar heerschen . - . ik bedoel natuurlykerwyze
op myne school. Godsdienst en deugd staan by my op den
voorgrond. Ik zou u verzen kunnen toonen over God ... maar
dit zal ik nu met stilzwygen voorbygaan. Het zy ulieden genoeg te weten dat myne school beroemd is tot op ... wat
zeg ik . . . zelfs heb ik 'n zoontje gehad van iemand op Wittenburg — van den blokkenmaker — en eenmaal zelfs ben ik
schriftelyk geraadpleegd over de verbetering van 'n knaapje
wiens vader heel te Muiderberg woonde.
— Gut, meester !
— Ja, juffrouw PIETERSE ! Ik ben nog in het bezit van den
brief, dien ik u zoude kunnen toonen ... de man was doodgraver, en die jongeling had zich overgegeven aan het teekenen
van ongepaste figuren op de zerken, maar juist dáárom voel
ik my verplicht u by dezen medetedeelen dat ik niet verkies
den goeden naam myner school te zien verloren gaan door uw
deugniet van 'n zoon, die dáár staat !
De arme WOUTER was onthutst. Dat klonk anders dan 'n
pauselyke aanstelling . die-n-i trouwens niet langer begeerde,
want hy had zoo - even 'n heel andere aanstelling bekomen, die
hem beter aanstond.
Z'n moeder wilde terstond overgaan tot wat ze haar godsdienst noemde, en hem 'n kastyding toedienen om den meester tevree te stellen, en dezen te toonen dat ook in haar
huis, deugd en goede zeden op den voorgrond stonden.
Maar meester vond beter, 't gezelschap te doen weten wat er
aan de hand was, om daardoor te-gelyker-tyd het schuldbesef
van den patient inniger te maken.
—Uw zoon, juffrouw PIETERSE, behoort tot de klasse der
roovers, moordenaars, vrouwenschenners, en brandstichters . . .
Meer niet.
— Heilige genade ! Goeie hemelsche gerechtigheid ! Barmhartige christenzielen nog toe ! Och, lievelieeremenselyke deugd
is 't mogelyk ! Wat 'n mensch moet beleven !

POËZIE IN DEN DOP.

67

Zoo omtrent — maar ik sta niet in voor volstrekte juistheid —
klonk de stortvloed van uitroepingen waaronder de tienjarige
roover, moordenaar, vrouwenschenner en brandstichter bedolven
werd.
Arme WOUTER !
— Ik zal u 'n stuk voorlezen van zyne hand, zei meester,
en wie daarna nog twyfelt aan de verdorvenheid van dezen
knaap ... .
Het heele gezelschap beloofde dat men er niet aan twyfelen
zou. 't Stuk dat de meester daarop voorlas, was dan ook van
dien aard, dat deze twyfel heel moeielijk viel, en ikzelf, die
WOUTER heb gekozen tot m'n held, zal moeite hebben den lezer
te overtuigen, dat hy niet zóó slecht was als-i 'r uitzag in z'n
vreeselyk
ROOVERSLIED.
Met m'n zwaard,
Op m'n paard,
En m'n helm op het hoofd,
Er op in ! En den vyand den schedel gekloofd,
En vooruit !
Christenzielen, riep 't heele gezelschap, is-i dol ?

En vooruit !
Op den weg,
Langs de heg,
heet 'n houw en 'n stoot
De dragonders verjaagd, en den markgraaf gedood ....
— Lieve goeie god, wat heeft-i toch tegen dien markgraaf ?
jammerde de moeder.
Om den buit !

— Zieje, 't is om den buit, zei juffrouw LAPS. Ik zeg maar
altyd, men begint met 'n bybel, en ... .
En die buit
Is m'n bruid ....

— Hebje van z'n leven .... z'n bruid ! Hij heeft pas gewisseld !
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En die buit
Is m'n bruid,
My gekocht met m'n staal.

— Met z'n st...a...a...a...1!

En die buit
Is m'n bruid,

My gekocht met m'n staal,
En ik voer, als een veer, met my mee haar in 't zaal
Naar de grot ...
— Hemelsche genade, wat wil-i in die grot uitvoeren?
Als de wind
Zoo gezwind,
Jaag ik voort met m'n vracht
En ik sla op haar schreien en kermen

... .

— Och, gerechtige vrede, 't mensch kermt 'r van !
En ik sla op haar schreien en kermen geen acht,
Wat genot !
— Dat noemt-i genot ! Ik word 'r koud van !
En dan weer
Op-en-neer,
Rechts en links door het land...
— Lieve Jesis, daar gaat-i weer !
En dan weer
Op-en-neer,
Rechts en links door het land,
Hier 'n villa verwoest, daal 'n klooster verbrand,
Tot vermaak !
— De hel zit in dien jongen ! Tot vermaak !
En dan voort
Weer gespoord
Naar 't nieuw aventuur
— Alweer ? Waar wil-i in godsheeren-naam nu weer na
toe ? 't Is om te bezwyken
En dan voort
.. .

.. .
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Weer gespoord
Naar een nieuw aventuur,
En m'n reiswieg geteekend met bloed en met vuur,
Om de wraak
.. .

— Goeie god, wat hebben ze 'm toch gedaan ?
Want de wraak
Is de taak
Van den koning van 't woud

.. .

— Is i razend ... 'k zal 'm koningen !
-

Want de wraak
is de taak !
Van den koning van 't woud
Die, alleen tegen allen, z'n schepter behoudt
.. .

.. .

— Wat 's dat voor 'n ding ?
„Die, alleen tegen allen, z'n schepter behoudt ...
En banier!
Op, hoezee ...
Wee gaat mee?
't Gezelschap rilde op die uitnoodiging.
Op hoezee ...
Wie gaat mee?
Nu geen schepsel verschoond,
Nu de mannen gehangen. .
— Lodderyn, TRUI je ziet ommers dá k
Nu de mannen gehangen, de vrouwen .. .
— Lodderyn ... Lodderyn !
„de vrouwen gehoond ...
Lodderyn, lodderyn, lodderyn ... TRUI !
„de vrouwen gehoond,
Voor pleizier !
— Voor plezier ... herhaalde meester op 'n graftoon, voor
plezier! Hy ... doet ... die ... dingen ... voor. zyn ... ple ... zier!
't Heele gezelschap lang in zwym. Ook STOFFEL'S pyp was
uitgegaan. Maar WOUTER had iets kalms in z'n wezen, en toen
-

.. .
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z'n moeder hem genoeg geslagen had om haar bezinning terugtekrygen, legde hy zich niet ontevreden neer in 'n hoekje
van de achterkamer, waar-i weldra insliep om te droomen
van FANCY.
1862.

Gesell. van Wouter in de Ideën.

HET BESCHROOMDE BOERTJE.
Neen, FANCY, mijn geschiedenissen zyn niet troosteloos ! Onkunde is geen deugd, en lager dan haat, acht ik lief hebben
zonder verstand ! Weet, ken, kan, onderscheid en kies !
Eerst na zulke keuze, is liefde iets waard.
0, ik begryp hoe geschrikt by 't opheffen van de gordyn
die men, met noordacht en vastheid, gelaten heeft tusschen
uw oog en de waarheid ! Leugens ontvingen de ouders ... leugens
geven zy hun kinderen ! Als de Oosterling die genot zoekt in
verdooving door amfioen, en ten-laatste behoefte gevoelt aan
gif, vragen zy : „wat dan ?" zoodra men ze aantoont dat hun
denkbeelden rusten op onvasten grondslag.
— Daar is 'n lek in 't schip, roept de verschrikte gezagvoerder.
En de passagier antwoordt :
Ik zal u tegenwerken in 't stoppen, tenzy ge my iets dergelyks in de plaats geeft.
Ik vind beter te varen zonder lek !
Telkens moet ik dien eisch van lekbegeerige passagiers aanhooren. Telkens is het :
„Toegestaan : Dat is leugen, dat is verzonnen, dat is schandelyk ! Maar ... wat geeft gy in de plaats ?"
Dit wil zeggen : „welke andere leugen zet gy ons voor, ter
vervanging van 't leugengerecht, dat ge ons ontneemt?"
Ik zou kunnen antwoorden : geene ... ik weet niets ! Ik heb
geen gif te bieden, in plaats van 't gif, dat ik, ruw maar
welmeenend, u sla uit de hand die zich tot 'n vuist balt uit
ondankbaren wrevel over leegte.
Dit zou ik kunnen antwoorden.
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Maar liever zeg ik : ik wenschte u te geven gezonde spys ! Ik
wenschte u te wyzen op gezag door liefde, op welvaart door
rechtvaardigheid, op geluk door deugd ! Dat is in één woord :
ik wilde u uitnoodigen mensch te zyn ! Ziedaar alles I
Mon bedriegt zich, en men heeft u bedrogen, door 't menschzyn voortestellen als iets onwaardigs. Dit doet een verkeerd
begrepen religie. 't Woord Godsdienst komt hier niet te-pas.
Een boer zou voor het eerst den heer van 't land zien. Hoe
zal ik hem vereeren, dacht hy, om hem te toonen dat ik
besef heb van myn boerschap tegenover zyn heerschap ? Wel,
ik zal m'n knieen wat krom buigen, en m'n teenen naar binnen. M'n linker schouder zal ik vooruit steken, en m'n hoed
omdraaien als 'n molen. Wat scheefs in den hals zal hem
voorzeker behagen, en 't zal hem genoegen doen als ik m'n
mond klein maak . .
ZOO dacht de boer, en zóó deed hy. Maar de heer van 't
dorp zei dat-i niet noodig had zich zoo te verdraaien.
Ik vind dat die heer van 't dorp groot geluk had.
DE

ROEPING VAN DEN MENSCH IS MENSCH TE ZYN.

Is deze konklusie u te eenvoudig ? 0, ik bid u, wantrouw
alle slotsommen die niet eenvoudig zyn.
1861.
Minnebrieven.

ANAESTHESIE.
Ieder weet hoe 't staren op een enkel punt de oogen verblindt,
hoe 't al te lang voortzetten van eentonigen arbeid „suf' maakt,
hoe 't onophoudelyk voor- of nazeggen van denzelfden klank
ons in slaap wiegt, enz. Is alzoo het prevelen van gebedjes
iets anders dan het : „maak ze onderdanig, Herr Schulmeister"
van den mecklemburger edelman ?
Het lust my 'n gansche bende vyanden te bekeeren tot getuigen voor deze stelling, en daarom wil ik trachten 'n bladzy
lang protestant te wezen. Om de inspanning niet te moeielyk
te maken wordt de drukkery verzocht niet nauw te zetten.
Lieve medeprotestanten, we vinden de katholieken dom
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niet waar ? Hoe is 't mogelyk, vragen wy, al de ongerymdheden die er worden geleeraard in hun kerk, optedringen aan
't verstand ? Een bezoek in 'n katholiek bedehuis zal ons antwoorden 'op deze vraag, en we kiezen daartoe ditmaal by-voor-

keur 'n oogenblik van biologische voorbereiding. Over de toepassing van de kunst, door 't werken op de zinnelylcheid, hoop
ik by andere gelehenheden te spreken. Om straks met muziek,
zang, wierook, standbeelden en schilderyen de zinnen behoorlyk
intenemen, moet eerst het oordeel weerloos gemaakt worden.
Wy treden alzoo de kerk binnen, tArwyl er geen dienst is.
Zie daarginds dat oude mannetje, knielend op 'n bidstoeltje.
Al wat in hem buigen kan, is gebogen. Nek, rug, knieen, elboog, polsgewricht, vingers, duim ... ik ben zeker dat-i ook
z'n teenen kromt, maar heb geen lust het te onderzoeken.
En z'n hart ? Daarvan weet ik niets. Ik gis dat het weinig
deel neemt aan de algemeene krimp-manoeuvre.
Ook de weinige haren die den "stumpert overbleven, krommen
zich niet. Ze hangen sluik over de handen waarop 't gezonken
hoofd rust.
En de lippen bewegen zich. Ze fluisteren. Ze spreken tot God.
Witt ze zeggen ? Een oppervlakkig beoordeelaar zou op 't
denkbeeld komen dat het 'n geheim moest blyven tusschen
die twee.
Maar wy weten beter. Wy lazen de boekjes waarin alles gedrukt staat wat de man vertelt. Hy mompelt honderdmaal achter-een 't zelfde. Z'n zielzorger heeft hem eenige ave's opgegeven,
om de vreeselyke werking tegentegaan van dat misdadige stukje
worst ... op verleden vrydag ! Of 'n paar dozyn credo's, om 't
weerspannig gemoed te straffen voor 'n onbescheiden vraag . .
Onjuist gegist ! De man is te oud, te verkerkt voor zoo'n
misdaad. Stellen wy dat z'n kleinzoontje ontevreden was met
Genesis en Verlossing, en dat de oude suffert boete doet voor 't
verwaarloozen van de tucht.
Misschien ook bestal hy de kas van z'n meester voor eenige
centen, en likwideert nu — 't oneerlyk verkregen goed teruggevende, dit moet ik erkennen ! — de rekening met 'n paar
„engelsche" groetenissen .. .
Och, wat komt het er op aan, wat -i misdeed ! We zyn nu
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eenmaal zoo gemaakt dat er altyd iets aan ons hapert, en 't
zou al 'n heel domme pastoor moeten wezen, die niet steeds
gelegenheid vond z'n patienten te beduimelen met wat kontritie. Zyn er niet altyd zielen te lossen uit het Vagevuur ? Blyven er niet velen onbekeerd ? Lydt niet de Heilige Vader aan
allerlei staatkundige ongemakken ? Logeerde niet onlangs nog
prins UMBERTO - o heiligschennis ! op 't QUIRINAAL, alsof
't zoo behoorde ? Werden dezer dagen niet uit de kerk te Wiesbaden alle preciosa gestolen, zoodat de Heilige Maagd byna
naakt staat ... en nog, ik weet niet hoeveel duizend gulden aan
Sint-pieterspenningen daarby ? In 't kort, blyft er niet altyd
veel te bidden, veel te boeten ?
En al werd de bidder zelf op eenmaal vroom zonder vlek,
al supprimeerde men vagevuur, prins UMBERTO en alle mogelyke
diefstallen . . . zou niet ook dan nog de aanleiding tot bukken, buigen, bidden, boeten en . . . biologie blyven bestaan door
de vrees dat God ons door verregaande zondeloosachtigheid wou
verzoeken tot hovaarcly ? Hy is er toe in staat. Dit weten wy
nu eenmaal uit Genesis.
We zyn volkomen gerust dat er ten-alle-tyde iets te prevelen zal overblyven voor 't ouwe mannetje met sluik haar . - .
Zie, hy is gereed. En — o, wonder ! -- hy kan loopen. Toen
we hem daar zoo in-eengekreukeld zagen, maakte hy den indruk van 'n lamme. Hy loopt waarlyk ! Maar z'n verstand bleef
liggen. Dit is duidelyk voor elken protestant.
De deur piept ...'n vrouwspersoon treedt binnen met 'n mand
linnengoed. Ze is waschvrouw. Met 'n handigheid als van soldaten die geweren aan rotten zetten, plaatst ze haar korf in
'n hoek, On valt neer op de eerste knielplaats de beste. In één
minuut is ze gereed. Ter-nauwernood had ze den tyd, onzen
Lieven-Heer te vertellen dat . . . ja, wat ? Die bleekster neemt
den Hemel met storm. Ze scliynt weinig dooie familie te hebben, en weet niets van italiaansche koekkoeken die hun eieren
leggen in 'n gewyd nest. Ook at ze geen worst op verboden
uur. Misschien had ze 'r geen.
Ook zy kan loopen, waarachtig ! Vlug neemt ze haar mand
op, en ylt er mee weg. Ze gaat aan 't wasschen, stryken, styven ... de ziel is klaar ! Eén ellendig halskaaagje kost haar
meer moeite dan de heele zaligheid.
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Die oude vrouw daarginds is bezig 'n zoon te redden uit de
klauwen van den Satan. De jongen is liederlyk en „doet" al
sedert drie paaschfeesten z'n geloof niet. 't Is de moeite waard
daarvan werk te maken, en MARIA moet al heel koppig wezen,
als ze geen verandering brengt in zoo'n stand van zaken. Sedert
vele maanden zit de beangste moeder dagelyks uren op die plek,
en bidt ... bidt ... bidt ... Zou men niet lust krygen zoo'n
kwajongen op water en brood te zetten ?
Wat heeft die man in de kerk te doen, die man die daar
'n omgang houdt, telkens eenige minuten stilstaand voor 'n
schilderytje ? Hy is winkelier -- in sterken — drank naar 't schynt
maar dit hindert de godzaligheid niet — en de zaken gaan
slecht. Z'n konkurrenten snoepen hem de klanten af. Tot herstel heeft-i 'n middeltje bedacht, dat zeker helpen zal, twaalf
paters daags voor elke statie van 't lyden „onz' Heeren." We
luisteren :
En vergeef ons t ... sluiten na elven, politie . . niet in
verzoeking t ... water in jenever ... onze Vader ... als 't
maar gefiltreerd is . . . wil geschiede ... t ik borg nooit weer
amen 1- . . . da's driemaal ! Onze Vader . . . 't zal me benieuwen
of 't helpt ... van den booze t die ander heeft het ook gedaan ... dagelyksch brood . . . toen stierf z'n oom ... er fenis ! ... onze schuldenaren ... 'n andermaal in 't latyn . . .
en verlos ons . . .

t
t

Nu, ik heb er niets tegen. Lieve geestverwanten, eerlyke,
poëtieke protestanten, noemt ge niet met my al dat volkjen
idioot ? En zyt gy het niet met my eens, dat het middel om
die lieden te bewegen tot al dat zinneloos geprevel, hoofdzakelyk gevonden wordt in dat prevelen zelf ? Wie 't betwyfelt,
neme met zichzelf de proef, en herhale honderdmaal dezelfde
fraze. Hy zal beseffen hoe de niet gewaarschuwde door aanhoudende ontoefening van die soort het verstand verliest.
Er zyn weer fouten in m'n schetsje. Die laatste kerel was
niet geheel zinneloos.. Hy hield de zaken in 't oog. De man is
byna ryp om protestant te worden, modern misschien .. .
Nu mag de zetter z'n letters weer zoo nauw samendringen
als-i verkiest.
1870.
Ideen.
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GELOOFSBELIJDENIS.
Een vader zou voor 'n oogenblik het huis verlaten. Om de
scherpzinnigheid van z'n kinderen op de proef te stellen, gaf
hy hun te raden wat hy zou gedaan hebben gedurende z'n
afwezigheid.
Een der kinderen, die 'n blauw buisje droeg, zeide :
— Ik weet het al. Vader is naar den kleermaker, om zich
'TI blauw buisje te laten aanmeten.
Het tweede kind, dat gaarne zoetigheid at, werd boos op
BLAUWBUIS die zoo dom kon zyn te gelooven dat de vader 'n
blauw buisje droeg, als hy.
— Ik weet beter, zeide het. Vader eet zoeten koek met stroop.
Het derde kind, dat in 'n donker hoekje zat, kneep 'n kat
in den staart, en schold KOEKETER uit, die zoo dom was te
denken dat vader koek at als hy.
Het vierde kind, dat zeer twistziek was, trok KATTEKNIJPER
de haren uit, omdat hy zoo dom was te gelooven dat de vader
'n os slachtte.
— Ik weet beter, zeide het. Vader is naar buurman Pieterse
gegaan, om dien eens flink afteranselen.
Het laatste kind verpleegde een lyster die haar pootje had
gebroken, en had hiermee zooveel te doen dat het verzuimde
aan het raadsel te denken.
Toen nu de Vader thuis kwam, bleek er, dat noch BLAUwBUIS, noch KOEKETER, noch KATTEKNIJPER noch HAARTREKKER,
goed gegist hadden. Maar 't laatste kind had nog niet gesproken.
— Ik weet het waarlyk niet, zei LYSTERMANNETJE. Zie, daar
richt zy zich op, en ziet ons dankbaar aan . . .
— Juist, riep de vader . . dat deed de zieke weduwe die ik
bezocht!
Niemand had getroffen. Maar LYSTERMANNETJE was 't naast
aan de waarheid, zonder te hebben meegeraden.
Verspreide Stukken.
1859.
,
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Ik wil iets zeggen over humor en wat er by hoort. Alle definitien zyn moeielyk. Verbeeld u dat de maanbewoners, die
geen onderlyf hebben, geen beengin en geen voeten — omdat
er geen maanbewoners zyn — verbeeld u dat zoo'n maanbewoner, die als gevolg van 't gemis dier dingen — wellicht
ook uit gebrek aan existentie — nooit 'n stoel gezien had, u
vraagde : wat is by u, aardlingen, een stoel ? Ik zou 't hem
niet kunnen uitleggen. Of, als hy tevreden was met m'n uitlegging, zou 't alleen bewyzen dat-i even weinig verstand had
van „bepalingen" als van stoelen.
Toch kan ik u — nagenoeg altyd — zeggen wat humor is.
Humor is 't weergeven van de Natuur, anders niet. Dit is zeer
eenvoudig. Maar als 't ingewikkeld was, zou 't primo niet
waar wezen, en secundo had ik 't u niet behoeven te zeggen,
want ingewikkelde waarheden zyn van algemeens bekendheid.
Humor is 't weergeven van de Natuur. De Natuur zelf namelyk, is zeer humoristisch. Ja, zy alleen is humoristisch, en
meer nog, ze is altyd humoristisch. Dat zal ik straks aantoonen. Wat wy humor noemen. is kopie daarvan.
Dat weergeven van de Natuur kan geschieden op velerlei
wyze. Men doet het in klanken, in kleuren, in vormen, in
blik, wenk, gebaar, kortom, we kunnen die Natuur konterfeiten op zooveel manieren als we middelen hebben om 'n indruk
meetedeelen.
Waarin bestaat nu de humor van de Natuur ? In haar domheid, in verband met haar algemeenheid.
Haar domheid. De natuur is zoo dom als elk ander werktuig
dat naar vaste afmetingen, naar bepaalde — neen, naar gegeven — krachten : hakt, snydt, snydt, stampt, drukt, heft, draait,
maalt, samenstelt, verbryzelt. Zoo'n werktuig is schoon, zegt
ge ? Ja, als werktuig. Dat is : 't blyft 'n werktuig, meer niet.
Het is een tuig dat werkt, of juister : dat door zekere kracht
wordt gedwongen zich zóó te bewegen als noodzakelyk is voor
'n doel dat geheel en al ligt buiten 't bewustzyn van dat tuig
zelf. Er zou juistheid liggen in de uitdrukking : 't horloge
wordt geloopen.
.
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In 'n koperplettery ziet men, onder andere toepassingen van
de stoomkracht, 'n groote schaar die voortdurend gaapt en
hapt. Ms men niets daartusschen steekt, knipt ze de lucht.
Doch haar eigenlyke bestemming is koperen platen doorteknippen, dat ze dan ook trouw doet, zonder 't minste blyk te
geven dat ze 't verschil begrypt tusschen die platen en de lucht.
Reik die schaar een papiertje toe, ze knipt het. Een boek, ze
knipt het. Men ziet het haar niet aan, dat ze onderscheid maakt
tusschen 'n taaie preek of 'n onsamenhangende redevoering.
Ga verder nog. Ge bezoekt met dames die plettery ... die
schaar knipt . . . knipt . . .
Dat meisje naast u is achttien jaar. Ze is lief, bevallig, haar
middel zoudt ge omspannen . . .
Vat haar hals tusschen duim en vinger van de linkerhand,
gryp haar met uw rechterhand by de enkels, houd haar horizontaal, strek ze vooruit, breng de taille die ge zoo lief
vondt . . .
De schaar knipte - . . knipte lucht, gedurende den tyd dien
ge noodig hadt om 't lieve kind optenemen.
Breng haar — maar voorzichtig, want als ge de schaar aanraakt, zoudt ge u bezeeren — breng haar, op 't oogenblik als
de beide lemmetten den grootstmogelyken hoek vormen, als
de schaar gaapt . . Wacht even ... deze keer is het te laat ... ze sluit zich alweer, en knipt nog eens lucht, die volstrekt geen hinder heeft

van 't knippen . . .
Nu is het tyd ... nu ... juist ... daar hebt ge 't
't Meisjen is doorgeknipt. Ge houdt in elke hand een helft,
en de schaar heeft alweer vyfmaal lucht geknipt met dezelfde
onverschilligheid, voor ge tyd had die twee helften weer byeentebrengen, en u met het doorgeknipte kind te verwonderen
over de werktuiglyke domheid van die schaar, die niet weet
wat ze knipt . . .
Zoo dom is de Natuur.
De Natuur is algemeen. Haar domheid hebben we gezien in
de koperplettery.
Om u opmerkzaam te maken op de algemeenheid van de
Natuur, noodig ik u uit tot 'n bezoek aan 't Amsterdamsche
Verkoophuis, of beter nog aan 'n toko te Batavia. In zoo'n
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toko verkoopt men alle soorten van goederen, alle goederen,
atles. Vraag naar schoensmeer, rolpens, tandpoeier, muzenalmanakken, domineesportretten, bonhommes, duikelaartjes, schaatsen, rouwlint, aandeelen in 'n schip, of kuitgespen .... dat alles
levert u een rechtgeaarde toko.
Zoo'n toko is de Natuur. Ze heeft in haar oneindig magazyn
alles. Lucht, zee, leven, liefde, zwaarte, ziekte, vreugd, schoonheid, karakter, pyn, klank, spoed, traagheid, kracht, groei,
ontbinding, dood. 't Doet er nu niet toe, of ze dat alles voortbrengt door één middel: beweging, even als 't ons onverschillig
is of 't verkoophuis z'n waren ontvangt uit één fabriek. Genoeg
de waren zyn er.
Maar in 't groote verkoophuis van de Natuur ligt alles door
elkander. De polichinel zit schrylings op den nek van 't bronzen vrouwtje dat haar kind beweent. NAPOLEON in gips staat
tusschen twee spellen kaarten, en een flesch konjak is gewikkeld in 'n traktaatje van de afschaffers.
Want de Natuur is dom. Ze heeft niet het minste verstand
van étalage. Daardoor is ze humoristisch, en wie dat goed nateekent, is 't ook.
Ja, wèl legt ze, zonder oordeel des onderscheids, al haar
goederen naast elkander. Als die domme schaar in de plettery,
knipt ze lucht, koper en meisjes door, en hapt naar meer,
onverschillig wàt. Zy zet 'n hansworst op den nek van den

martelaar, of daar z'n plaats was !
Uw bruid sterft .... 't is heerlyk weer. Ge hebt uw kind begraven ... de Natuur hagelt op z'n graf. Gy schreit ... de Natuur
lacht. Uw gemoed is ontstemd, springt, slingert, stuift ... zij
gaapt en byt maar altyd voort met laffe lamme lauwe geestelooze onverschilligheid.
Of, gy juicht .... de Natuur vermaakt zich met misten.
Gy jubelt ... zy huilt motregen. Gy voelt u zacht, vriendelyk
en goedig ... zy buldert donder. Gy zyt in rust ... zy jaagt en
stormt. Gy streelt, lief koost en bemint ... zy plaagt, sart,
zweept, geeselt en orkaant, altyd even werktuigkrachtig, altyd
even dom, dat is : altijd even natuurlyk.
Ik woonde eens in de buurt van een berg die rookte. Toen
ik hem 't eerst zag, meende ik — bedorven door schoolboekjes —
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dat zoo'n berg 'n schoon gezicht opleverde. Ik herinnerde my
dat ik in vervoering wezen moest, en deed wat ik voor plicht
hield. By 't opstaan 's morgens zag ik dien berg, en wat hy
uitblaasde. Een half uur later zag ik hem weer met z'n rook.
Wat later, 'tzelfde. Den volgenden dag, 'tzelfde. Weken, maanden achtereen ... twee jaren lang, iederen dag, ieder uur, ieder
oogenblik, zag ik hetzelfde. De berg stond er, en blaasde rook.
Maar ik leefde. Ik dacht, peinsde, onderging, leed, streefde
en streed . .
Myn berg blaasde rook.
Ik leed . .. hy blaasde. 't Ding kon niets dan dat.
Als ik sprak van geloof, gaf hy rook. Van geluk, rook. Van
toekomst, rook. Van eerzucht, rook. Van trouw, liefde, offer
ziel, zaligheid poëzie, eeuwigheid en God . . . altyd gaf hy
rook, rook, niets dan rook. 't Ding had niet anders, wist niet
anders, verstond niet anders . . .
,

Altyd zat ma die domme polichinel op den nek, alsof daar
z'n plaats was !
1862.
Ideën.

UIT HET ZIELELEVEN VAN EEN
KUNSTENAAR.
TALMA beweerde, en ik geloof ten-onrechte, dat 'n artist —
hy sprak uitsluitend van tooneelspelers, artisten by uitnemendheid, naar myn inzien — zich niet mocht laten meeslepen door
gevoel. „Dan was 't geen kunst meer" zeide hy. Velen zullen
deze uitspraak vreemd vinden, doch ik geloof haar te begrypen. Een vrouw die hevig schreit over den dood van haar kind,
en geen artiste is, zal de rol van treurende moeder minder
goed vervullen, dan de kunstenares die ... misschien haar kinderen te vondeling legde. Ook deze heeft gevoel noodig, doch
niet voor de zaak, het onderwerp, de passie, die zy als artiste
aanschouwelyk maakt, maar : voor de kunst die er noodig is
om dat alles aanschouwelyk te maken. Dit is te bewyzen, en
bewysbaar. Stellen wy ons RACHEL voor, RISTORI, Mlle MARS
of iemand van at gehalte als kunstenares. Deze dames ... konden soupeeren, nadat ze gestorven waren als IFIGENIA, FEDRA,
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en al wat er vrouwelyks omkomt in de tragedie. Dit
zou onmogelyk wezen indien zy de passie die ze vertoonen werkelyk hadden ondergaan. „Publiek" zou wreed genoeg zyn het
te vergen, en gewis meer geld bieden voor 't lui genot van
smart-zien, dan voor de inspanning- en oordeel-vorderende bezigheid der kunstwaardeering. Toen ik 'n knaapje was, slachtte
men te Amsterdam de varkens op den publieken weg . . . dat
lokte jeugd !
Doch ook zonder tragedie, hoe zou de ziel van den kunstenaar alle voortestellen aandoeningen kunnen leveren, indien
deze inderdaad, èn gedurende de studie, èn by de produktie,
moesten worden geleden ? In elk drama ondergaat de hoofdpersoon van 't stuk, 'n meer dan dagelyksch kontingent indrukken. Zonder dit immers, zou hy niet de hoofdpersoon van 'n
drama wezen. Dergelyke rollen speelt hy drie, viermalen 's weeks
soms elken avend, ja nu-en-dan meer dan iénmaal op 'n avend.
Ieder kan dus berekenen dat èn fysische, èn zedelyke kracht
zou te-kort schieten, indien er in werlcelylheid moest geleverd
worden, wat reeds als nabootsing 'n zware taak is.
Dit nabootsen slechts is dan ook de roeping van den artist.
Hy moet weten, en kunnen weergeven : hoe men ondergaat,
lydt, aangedaan wordt, niet : zèlf lyden, aangedaan worden en
ondergaan. Om, tot dit weten te geraken is, behalve natuurlyke
aanleg, diepe studie noodig. Aandoeningen die hy niet kan
bestudeeren op levende exemplaren, moet-i by analogie trachten
te raden, of liever te berekenen. Daartoe wordt in zeer hooge
mate, menschkunde vereischt. En nog ontelbare gegevens meer
vordert de kunst van nabootsing, die — hier komen we terug
op het den artist onmisbaar gevoel -- op zichzelf 'n passie, 'n
ondergaan, 'n lyden is. Deze aandoeningen, te-zaam gegrepen
uit 'n geheel kunstenaarsleven wegen ruim op tegen de in-een
gedrongen aventuren van 'n stervende tooneelheldin. Gesteld,
dat in SCRIBE's stuk ; „Adrienne Lecouvreur" de vrouw van dezen
naam met juistheid geschetst wordt — waaraan ik twyfel want
SCRIBE was 'n „schryver" — dan is in de rol 't werkelyk leven
der persoon gedistilleerd tot vyf akten adrianine. Mlle LECOUVREUR
zelf nu — de mensch ADRIENNE — had onmogelyk jaren lang
kunnen dragen, denken, voelen — alles weer te-zamen : lyden,
pati — wat reeds tamelyk drukkend is in de paar uren die de
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opvoering van 't stuk vordert. En zou men dit dan eischen
van de tooneelspeelster die daarin de hoofdrol vervult ? 't Ware
ongerymd ! Even ongerymd als de meening dat 'n kind by anticipatie al de spys zou kunnen verzwelgen, die er noodig wezen
zal om hem zestig, zeventig jaren in 't leven te houden.
Nog andere redenen pleiten voor TALMA'S uitspraak. De tooneelspeler die zich „in z'n rol verplaatst" — in sommige theaterkritiekjes van onze couranten wordt dit, onnoozel genoeg,
als 't summum van Kunst beschouwd — zou reeds hierom 'n
mislukt kunstenaar zyn, wyl by telkens gevaar loopt, neen :
genoodzaakt is, zyn aandoeningen in de plaats te stellen van
de aandoeningen die de auteur — artist ook op zyn beurt — noodig had voor de ekonomie van z'n stuk. De weenende moeder
die ik aanhaalde, zou zeker niet op de maat schreien, en waarschynlyk bovenmatig. Misschien ook sloeg haar de smart — eerst
wildzang, later van vorm veranderd — naar-binnen, en ze zou
't Stichwort vergassen. Een braaf man, z'n bravigheid meebrengende op de planken, zou den tiran waarschuwen, dien hy straks
verraderlyk vermoorden moet. Een lafaard die den held moet
voorstellen, zou op den-loop gaan. De soldaten die gekommandeerd zyn om NEY te fuzilleeren, zouden misschien : vive l'Empereur !" roepen. Het schuchtere meisje dat : „o ja, lieve ADOLF,"
te zeggen heeft, en den minnaar in de armen behoort te vliegen, zou den tooneeladolf verwyzen naar hare mama, die daar
ginds in de zaal stovengeld ophaalt. De moeder in „Zestien jaren later" zou fatsoenshalve weigeren ARTHUR te erkennen als
zoon, omdat ze op 't affiche pronkt met onkinderlyke mademoizelligheid, enz.
Zonder de minste toespeling op 't algemeen-ware van de stelling dat er niets wordt geschapen, ben ik aan de eerlykheid
schuldig, hier in 't byzonder te verklaren, dat ik nooit iets
ongeschieds verzin. Hoogstens tracht ik de indrukken te rangschikken, die de wereld, het ZYN, my aanbood. Ik breid die
slechts zoo analogisch my mogelyk is, wat uit. De staaltjes
van :mislukte kunst — d. i. geen kunst — die ik aanvoerde,
kan ik byv. waarmerken, door de verzekering dat ik in de
opera te Batavia 'n soldaat gezien heb, die met 'n paar
kameraden gehuurd was om te figureeren en wegteloopen,
doch in 't kritieke oogenblik met 'n hartig : „dat verdom ik !"
6
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op den vijand insloeg. Hy mocht nooit weer meespelen.
Stond die man hierom als mensch lager dan de beroeps-akteurs ?
Dit zal niemand beweren. Zy, halve kunstenaars, stonden in
de kunst hooger, maar misschien zou hy 't in-allen-opzichte
van hen hebben gewonnen, indien hy mèt dat hart tevens de
andere eigenschappen bezeten had, die den volkomen kunstenaar
kenmerken. Gevoel is onmisbaar, maar . . . niet voldoende. Integendeel ! Gevoel, zonder meer, is ziekelyke gevoeligheid die
nergens bruikbaar is.
Wie 't betwyfelt dat de kunstenaar zich niet mag verplaatsen in de omstandigheden die hy voorstelt, vrage zich af of
elk naaistertje, elke bonne, voldoen zou ... als soubrette ? Elk
gewezen militair ... in 'n Kotzebuesche majoorsrol ? Elke straatjongen ... als gamin de Paris ? Elke weg-geannexeerde hertog,
keurvorst of koning, in de rol van 'n vluchtenden ALFRED of
STUART ? Immers neen ! En ... maar eerst 'n vertelling.
Een boer had zich met succes toegelegd op 't naschreeuwen
van speenvarkens. Hy fopte met deze kunst al z'n medeboeren.
Een nayverig artist --- ook op de dorpen vindt men kunstenaars
en nayver — trachtte hem te overtreffen, en dit scheen te gelukken. De nieuwe mededinger werd toegejuicht, en als verwinnaar in den stryd geproclameerd. Maar de geslagen party —
tot scherp luisteren en nauwkeurig onderzoek aangespoord door
verdriet over deze nederlaag — ontdekte dat konkurrent 'n
varkentjen onder den mantel had. „Dàn is 't geen kunst !"
zeiden de boeren, en ditmaal hadden de boeren eens, by uitzondering, gelyk.
Dan is 't geen Dunst meer, was TALMA'S thesis, en de myne.
Kunst kàn veel. Ze staat hoog, zeer hoog. Zonderling is 't
echter dat de wereld — altyd even inkonsekwent, dat is :
altyd oneerlyk — den kunstenaar minacht, en ter-zelfder-tyd
te veel van hem vordert. Menig e'picier die gods-ter-wereld niets
is zoodra men hem verwydert van z'n winkeltje, meent meer
te beduiden dan de man die, om gedurende één uur iets te
leisten, jaren-lange voorbereiding en studie noodig had. En nu
spreken we nog niet van de zeldzaamheid der natuurgave, zonder welke alle studie ydel is. Toch zou die kruienier verlangen
dat de artist, ook buiten de professie van z'n kunst, uitstekend
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ware in deugd, deugden, deugdjes, die hem, KAPPELMAN, aanspraak geven op 'n sergeant-majoorschap by de schuttery en
'n fatsoenlyke begrafenis.
Men versta my wel. Ik wenschte dat alle kunstenaars steeds
brave huisvaders waren, soliede burgers, maatschappelyk-bruikbare menschen — het ideaal der kunst zou 't meebrengen ... o,
meer dan dit alles — en velen zyn dat, n'en deplaise aan Mr.
KAPPELMAN, wiens heele soliditeit vaak neerkomt op volslagen
absentie van aesthetisch gevoel. Reden te meer om hem het
recht te ontzeggen zich opteblazen tegen den artist die, wat
verboheemd misschien in ateliers of achter de coulissen . wellicht ook eenigszins geavarieerd gedurende z'n doorgezworven
„Lehr und Wanderjahre" te veel ziel uitgaf om altyd behoorlyk
by kas te zyn ter bestryding van de uitgaven die dagelyksche
braafheid vordert. Nog eens, dit is aftekeuren ! Maar we zeiden
het reeds, dat is niet aan de Kunst te wyten — die, als uitvloeisel van schoonheidsgevoel, identiek is met hoogstopgevatte
zedelykheid — 't is 'n gevolg van gebrekkige beoefening der Kunst.
Het ideaal van artist-zyn is het volkomene = heiligheid, en
bly ft dit, ook al ware hyzelf onbewust van dit verband tusschen
z y n kunstdrift en deugd. De oorzaken waarom juist de kunstenaar somtyds op zoogenaamd zedelyk gebied schynt te spotten
met hetzelfde schoonheidsgevoel dat op plastisch terrein z'n aangebeden godin is, ga ik nu voorby. Ik wys thans alleen op de
onbillykheid, dat er — misschien geheel onverdiende ! — eerste
en volgende steenen worden geworpen door lieden, die vaak
hierom alleen wèl kunnen voldoen aan wat er wordt gevorderd
in banale verhoudingen, omdat ze nooit 'n deel van hun ziel
uitgaven aan wat anders.
Doch ook zonder de zaak zoo hoog optenemen, men verlange van den kunstenaar niet meer, noch iets anders, dan
hyzelf aanbood te leveren. Het meisje dat op de koord danst,
riep u niet in haar tent, om daar hommage liege aan haar pudeur
van u te vorderen. De schilder verzocht u niet om 'n certificaat
van goed gedrag, toen-i z'n doek of paneel onderwierp aan 't
oordeel en den smaak van uw dilettantisme. Gy immers ook
eischt van den handelaar die u koffi te-koop biedt, slechts koffi . . .
geen vaderlandsliefde, geen huisdeugd, geen kuisheid, geen andere trouw dan koffikoopmanstrouw, geen heldenmoed, geen eer...
-
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Zoudt gyzelf dit alles kunnen leveren, o KAPPELMAN, by en
met en behalve de rozynen die men u afkoopt ?
't Is u nooit gevraagd ? Juist ! En waarom niet ? Omdat niemand zich verder met u bemoeit, dan om-den-wille van die
rozynen vereischt wordt.
Dit nu is by den kunstenaar — omdat-i hooger staat, meer
en évidence !
zoo niet. De aandrift om van hem méér te
eischen, tot het onbillyke toe, is drieledig. Vooreerst, wyl 't
gemakkelyker valt op iemand aanteleggen, die uitsteekt. Aanleggen, mikken, aftrekken, raken en wonden ... ja ! Want de_
eisch die men den kunstenaar stelt, is geenzins hulde aan
„deugd." Hy spruit voort uit hoop op wat zeer immoreele Schadefreude, als men den uitstekende zal betrapt hebben op 'n gaping
in 't kuras van z'n zedelykheid. Ten-tweede staat de artist
meer aan vervolging bloot, omdat de stryd tegen hem tamelyk
veilig is. Men kan daarby met zekerheid berekenen, de nietartistieke meerderheid op-z'n-hand te hebben, daar 't nu eenmaal
in onze natuur schynt te liggen — honden en jakhalzen doen
't ook ! — de zwakste party te mishandelen. Eindelyk, en hoof
zakelyk : omdat wy jaloers zyn ! We kunnen niet verdragen
dat die man iets is ... wy die slechts wat hebben. Wy .. .
Weg met die onware, vals-nederige eerste persoon. Gy, epiciers -- want van U spreek ik — erken dat het u hindert
daar 'n man te zien, die als BIAS al 't zyne by zich draagt,
en daarmee ryker is da b. gy met alles wat ge bezit, al zouden
honderden 't niet kunnen dragen ! Erkent dat het uw yverzucht
gaande maakt, zyn naam te hooren noemen waar de uwe onbekend bleef ! Erkent dat ge nydig zyt op den roem dien hy nalaat aan kind en kindsheid, nydig op den adel dien hy gaf aan
z'n geslacht, en die geëerbiedigd zal worden, lang nadat uw
grafzerk zal zyn uitgebeiteld tot 'n gootsteen „voor Heeren."
Maar ... wees getroost, KAPPELMAN, in myn IDEEN leeft ge, en
blyft ge leven : dum meretrix blanda eivet !
Zoo ziet ge toch waartoe kunstenaars goed zyn, want — dit
wist ge niet — ook ik ben artist.
Ik zeide dat gevoel den kunstenaar onontbeerlyk is om z'n
taak te volbrengen, juister : tot het volgen van z'n inwendige
roeping. Deze taak bestaat in nabootsen. Oppervlakkig schynt
dit 'n werktuigelyke arbeid, en doet denken aan den Chinees
—
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die 'n landkaart willende nateekenen, meende z'n plicht te doen
door daarop een allernauwkeurigste calque te geven van de
olievlekken op 't orgineel. Een ander die 'n frak moest maken
naar model, bootste in 't nieuwe stuk de slyting na, die hem
tegenglom uit de ellenbogen van 't oude, enz. Ik erken dat het
gevoel van die kunstenaars 'n sinecure was.
De nabootsing die de ware artist zich tot taak behoort te
kiezen, is van anderen aard. Een tooneelspeler die byv. RICHARD
III voorstelt, zou — indien hy z'n rol ideaal goed vervult —
niet als kunstenaar worden toegejuicht door dien koning zelf,
indien deze — vry posthumelyk, en ik neem aan : zonder eigenliefde — de voorstelling bywoonde. RICHARD zou gedurig uitroepen : „dat zeide ik niet, z•ó stond ik niet, dit deed ik niet ... .
alles is even onjuist !" Hij zou in 't aanschouwen van z'n eigen
beeld, de olievlekken en den versleten elleboog missen, dien de
artist, uit kunst-religie, zich wel wachtte natebootsen. Deze
namelyk moest niet de lynen weergeven waarmee z'n model
geteekend was, maar : in zelf-ontworpen teekening, met hèm
behoorende lynen, de quintessens van den indruk aanbieden,
dien RICHARD III op geschiedschryvers en nageslacht gemaakt
heeft. Ditzelfde geldt voor schilders. Een portretschilder, die
aanneemt terstond het konterfeitsel te leveren van den eerstenden-besten „klant" die hem betalen wil, kan onmogelyk 'n
artist zyn. Hy is fotograaf of silhouettist, en staat in kunstrang beneden 'n toiletspiegeltje. De eisch is niet, dat hy alleen de trekken als zoodanig weergeve, hy moet de ziel schilderen, voor-zoo-ver deze in die trekken staat uitgedrukt, en dus
méér leveren dan 't orgineel zelf, dat afwisseling van beweging
te-baat kan nemen om datgene te openbaren, wat de schilder
in één onbewegelyke gelaats-poze moet weten saamtevatten.
Een aldus voortgebracht portret stelt niet de persoon voor : het
verhaalt de lydensgeschiedenis van die persoon. Hiertoe voorzeker
is in zeer hooge mate menschkunde in 't algemeen noodig, en
kennis van den individu dien de schilder wil afbeelden, in 't
byzonder. Vóór hy stift of penseel ter-hand neemt, behoort tiy
eerst z'n kliënt nauwkeurig te bestudeeren, en jaren lang vóór
dien tyd reeds zoud-i met aanleg, vlyt en hart, zich moeten
hebben geoefend in de zielkunde, zonder welke de bestudeering
van den individu ydel wezen zou. Gewoonlyk geschiedt dit alles
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niet, en vanhier dat zoo vaak vrienden en bloedverwanten, die
't origineel des portreis van zeer naby en beter psychisch kennen, ontevreden zyn over gebrek aan gelykenis, terwyl toch de
schilder zelf zeer voldaan is over z'n werk, en alle vreemden
op z'n hand heeft, die — slechts lynen kunnende vergelyken —
hem styven in z'n eigendunk, met 'n oprecht doch onwaar :
frappant ! Zulk 'n portret is niet het afbeeldsel van de persoon,
het is de kopie van de omtrekken des gelaats op 't oogenblik
dat die persoon pozeerde, 't geen tot z'n ik staat, als 'n boompje
tot 'n woud, als uitzondering tot regel.
Indien toch de Kunst bestond in slaafs volgen van 't voorbeeld, in korrekt weergeven van wat men zag, hoorde, of op andere wys meende waartenemen, zouden we zooveel kunstenaarshebben, als er deurwaarders, griffiers, notarissen, proces-verbalizeerende veldwachters en stenografen zyn. En, de laatsten
niet te na gesproken — ik ben bang voor die heeren : ze doen
allen, als de dominees, wel soms invité Minerva, in litteratuur —
artist is al dat volkje niet ! Ook ZEUXIS -- hy is er niet te
goed toe, in één adem te worden genoemd met veldwachters
en wat daarop volgt — ook ZEUXIS was 'n Chinees ... als 't
waar is tenminste, wat men hem te-laste legt. Hy kon eens
maar niet gereed komen met het schuim om den bek van ALEXANDER'S ossekoppig paard. Dan was het te veel, dàn te weinig,
Dan te wit, dan te geel. Dan te zeepig, dan te doorschynend.
Dan te vast, dàn te yl. Dan te blauw, dan te wolkig. Dan te
dik, dan te dun. Dan te vuil, dan te helder ... kortom, het
had telkens een der gebreken die 't schuim hebben kan. En
die zyn vele.
De overigens afgeschilderde Bucefaal stond verdrietig op z'n
schuim te wachten, en ALEXANDER die er op zat, zou zelf geschuimbekt hebben van ongeduld, als-i niet geschilderd geweest
was. Verdrietig en driftig werpt ZEUXIS eindelyk de spons waarmee hy z'n brabbelwerk telkens had uitgewischt, tegen 't paneel,
en zie ... de schuim was in orde ! De kegelaar triumfeerde over
den artist. Om nu echter ZEUXIS niet in 't harnas te jagen —
hy mocht eens meedoen met de stenografen, die 't waarschynlyk kwalyk-nemen dat ik hun artisteschap tamelyk onvereenigbaar vindt met snelschryvery en Tweede-Kameratmosfeer -- zal
ik straks z'n smytkunst eenigermate in bescherming nemen.
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Eerst iets anders nog, waarby ZEUXIS niet verliezen zal. Zou
men den veeschilder 'n artist noemen, die z'n koeien natuurlyk dacht te maken door 'n stukjen ossenhuid op z'n doek te
plakken ? Dat moet toch wel precies gelykend zyn ! Of den
portretteur, die z'n origineel den baard uittrok, onder voorwendsel dat hij die haartjes noodig had om de kopie te kompleteeren?
Vordert men van 'n zeestuk, dat het nat zy ? Moet 'n „herfstdag
by ondergaande zon" naar hooi rieken ? Is 'n geschilderd „ysvermaak" ongenietelyk in Juli ? Kan men geen „vruchtstuk" schoon
vinden in cholera-tyd ? Geen „dood wild" by gesloten jacht ? Geen
„binnenkamer" in de dagen van karnaval ? Geen „keuken met peen,
ajuinen, visch, halfgeschilde citroen en slapende meid na 't diner ?
Moet de precisigheid zóóver gaan, dat de kunstenaar — dan
slechts werkman ! — alles weergeeft, voldoening geeft aan èlk
onderdeel onzer gewaarwordingen en van onzen smaak ?
Neen !
„Alles" is onartistiek, ónschoon, partant : onwaar.
De kunstenaar moet trouw zyn in hoogeren zin dan 't scheerspiegeltje waarvan ik sprak. Hy moet kiezen ! Het gekozene
moet, in evenredigheid met z'n kader, in oprechtheid den indruk
weergeven, dien 't geheel maken zou, ontdaan van de nietszeggende, belemmerende, en vaak elkander neutralizeerende byzaken. De waarde van een paar duizend centen aan opgevangen —
en later nauwkeurig geschifte — indrukken, geeft hy in een
biljet van duizend gulden terug ... neen, veel meer dan dat ! Dan
roepen wel de Midassen : ik zie geen enkel koperstuk ... 't gelykt niet .... ik eisch m'n centen !" Maar eilieve, MIDAS, kan
de kunstenaar 't helpen, dat gy niet weet omtegaan met bankbriefjes, en niet tellen kunt tot duizend gulden ?
Ik zeide te gelooven dat tooneelspeelkunst boven andere kunst
staat. Op de tegenovergestelde grens ligt, naar myn inzien,
de toonzetting, de kompozitie van muziek. Ik verdenk haar
van iets zeer ergs, ja geloof dat ze nog lager staat dan 't handigheidje van verzenmaken, en dus beneden dansen en geldwinnen. Thans echter zal ik haar niet verder lastig-vallen dan
noodig is om even aantetoonen, hoe zelfs op dat terrein, brekebeenen middel hebben gevonden om nóg lager te staan dan de
„meesters" in 't vak. Ik doel nu niet op de orkest-agamemnen
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die potpouri's samenflansen ... .
De stumperts van den tienden rang — en dit is zoo byzonder laag niet, by gebrek aan veel hoogers — hebben zekere
opvatting van waarheid, die me zeer gelegen komt als sprekend
voorbeeld van wat in de Kunst niet waar is. Ze bootsen met
trompetten, saxofones, trommels en lappen blik, den donder
na. Met blaasbalgen, storm. Ze bevochtigen 't dorstig aardryk
van hun kunstlievend parterre, met grauw-erten in 'n geschudden koker. Een kus is : fietsch" of zoo-iets op de flageolet, waarmee men sysjes aan 't zingen brengt. Vaderlandsliefde heet :
bourn ! Idylliteit vertalen ze met piperdepi-mê-mê-mê, m . . .
ê ... ê... ê... ê uit de hobo.
Eens, by de opvoering van m'n „Bruid daarboven" had de
orkestmeester de romance die Caroline zingen moet,' op muziek
gezet. Hy illustreerde de regels Hoort ge daarginder in tuinen en dreven
't Leeuwerikje zingen, den nachtegaal slaan?
met 'n kwinkeleerslag, die -- 't was te Utrecht — alle studenten in lachen deed uitbarsten. En my ook. Men kan er zeker
van zyn dat deze man, indien z'n kunst die waarschynlyk
slechts beroepskeuze was — misschien weifelde hy lang tusschen
muziek en kommeny — indien de oorzaken die' n muziekvervaardiger uit hem maakten, hem in-plaats van den dirigeerstok,
'n penseel hadden in-handen gespeeld ... gewis hy zou de verf
om varkens te schilderen, uit z'n kleerborstel gehaald hebben,
en waarschynlyk had hij, om de illuzie volkomen te maken,
kompagnieschap aangegaan met den boer die in z'n vestzak 'n
schreeuwend zwyntje by zich droeg. „PUBLIEK" zou misschien
ook dan nog klagen over gebrek aan waarheid; ,.,omdat toch,
wel geroken, de odeur ontbrak."
Want ... ik spreek U vry, byna geheel vry, o dwalende kunstenaars ! Die m'nheer „PUBLIEK" houdt van odeurtjes en van
leugen. Hy bederft u, waar ge goed zyt. Hy juicht u toe, waar
ge misgrypt. Hy schrikt u af, waar ge poogt u opteheffen uit
onartistieke vernedering.
De kunstenaar, die niet bezwykt onder den leugen-eischenden
aandrang van „Publiek" is 'n held. En helden zyn zeldzaam,
wyl er tot den hoogen moed die hen bezielen moet, juist het-
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zelfde element van allerhoogste opvatting zou vereischt worden,
die ik identisch noemde met ondenkbare volkomenheid in andere
zedelyke eigenschappen.
Ik zeide dat de tiende rang ut alii desint, zoo héél laag niet
stond. Eilieve, LISZT en ROSSINI komponeeren op keizerlyken
last, hymmen, symfonien en verdere Icalcofonien. Byv :
— Kompliment van Z. M, aan . . .
— Aan den maestro ? vraagt de lakei . . .
— Pardon ! aan mevrouw LISZT (Aan mevrouw RossINI.) Z. M.
doet te weten dat .. . de vrede gesloten is. (Dat ... hy zal gekroond worden te Pesth.) Ter opluistering der feestelijkheid die
er zal plaats-hebben by die solemneele gebeurtenis, wenschte
Z. M. den sleep van z'n mantel te doen dragen door vier pasgeboren kindertjes van drie tot zeven jaar, gevaccineerd, rosblond, flink onderwezen in 't een of ander waar geloof, maar
overigens van gezond gestel en aangenaam uiterlyk. En Z. M.
„overwegende" de groote verdienste van maestra ROSSINI (of LISZT)
in 't vak van kinderen-voortbrengen .. . overwegende dat HULT ATULI'S Idee 219 onzin is,
heeft goedgevonden :
gezegde dame te bevelen, binnen één maand de vier benoodigde kindertjes — expresselyk voor de festiviteit vervaardigd —
gereed te hebben. De maat der wichtjes wordt genadiglyk overgelaten aan de leverancierster, mits zij zorg-drage dat het te
fabriceeren kroost precies de ruimte vuile tusschen 't drie-endertigste kanonschot ! en 't inbriinstig : salvum fac imperatorem ... dat elders besteld is. Zr. Ms. verlichte kunstzin staat-borg
voor 'n fatsoenlyk honorarium, in evenredigheid met de alom
erkende handigheid van de fabrikante . . . enz.
Gelukkig dat LISZT en ROSSINI geen vrouwen hadden, naar
ik hoor. Het stond anders waarachtig te vreezen dat die dames
— na langen omgang met haar egaas-artisten — onbeschaamd
genoeg wezen zouden ... toch eens te probeeren ! Ze zagen immers dagelyks, hoe hun produceerende kostwinners uit de ziel
haalden, wat er niet inzat ? Zou 't zooveel meer onnatuur vorderen, lenden te verkrachten tot ontydigen vrouwedienst, dan
er noodig is om heeredienst aftepersen aan hart en genie ?
Halt, dames ! Dat is geen hart, dat is geen genie !
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En, wat uw gemaals leverden . . . 't was geen Kunst, het waren kunstjes !
Op die wyze zoudt ook gy kunnen leveren, niet wat Z. M.
verlangt, maar wat hy en „Publiek" voor 't verlangde houden
zullen. Er behoeft immers geen ziel te zitten in de bestelde kinderfonien. Koopt 'n paar poppen, dames, verberg ze onder sjaal
of schort tot op 't bepaalde oogenblik, en ... bevalt ! Suffacit
voor zOO'n kunstkeizer, voor zoo'n kunstpubliek.
En uw echtgenooten ... ik ben hun dank schuldig. Zaagt ge
niet hoe broederlyk ze my te-hulp kwamen met hun afschrikkend voorbeeld, toen ik zoo-iets noodig had in deze filippica
tegen onechte kunst ?
Inspiratie, gloed, genie ... de par l' Empereur ?
0, FANCY !

Ei zie, daar nadert onze ZEUXIS. Hy kauwt pruilend op z'n
spons, en komt vragen of er niet wat valt aftedingen van
't vonnis dat hem relegeert in 't hoekje der stenografen en
koddebeiers ?
Gewis ! Al zy er geen Kunst in z'n schuim, er was schuimende
drift van Kunst in de woede over 't mislukken van z'n pogen.
En hiertoe was oorzaak. Want het was hem niet te-doen 'n
voorstelling te geven van 'n klomp adem, gevangen tusschen
milliarden zeszydige vlakken, vlokkig afdruipend van de Tipdes Bucefaals ... dat schuim moest spreken ! Het moest verhalen
van ALEXANDER'S hartstocht, van z'n eerzucht, van ongetemden
moed en teuge]looze begeerte. Het moest 'n epos dichten over
de macedoonsche furie, 'n heldendicht zingen op Arbela ... 'n
profetischen lykzang tevens op 't onvermydelyk slot van dit
alles, op 't liederlyk Ondergaan in Persepolis !
En daarom — al gelooven we niet aan de waarheid van de
spons-sage, als feit — wáár is het, dat de Natuur zulke lessen
geeft aan den kunstenaar die zich gewoon maakte haar te verstaan. „Doe 'n beetje woede in uw schuim, o tobbende ZEUXIS !"
kan ze hem hebben toegeroepen, en vóór z'n oordeel gereed
was met het waardeeren van dezen raad, voerde z'n sidderende arm
uit, wat de geëerbiedigde meesteres aan z'n zenuwen bevolen had.
Nog-eens, het sprookje kan onwaar zyn : de beteekenis blyft!
Wie 't verzon, moet dergelyke worpen gedaan hebben.
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Dat er knoeiers opstonden, die 't voorbeeld aangrepen van den
verkeerden kant, en pozeerden als artist omdat ze 't gooien
en smyten konden nadoen, spreekt vanzelf. Zoo zyn er, die zich
schilder wanen, omdat ze — als APELLES — fouten maken in
'n bottine. Anderen roepen 't : anch' io sono pittore ! als er
bleek dat ze hun wageschot kochten by den fineerzager die
plankjes leverde aan MICHEL-ANGE. Enz.
Lieve zEUxis, zyt ge tevreden ? Ge wist toch wel, niet waar,
dat ik u niet hulpeloos overlaten zou aan de ploertige zelfverheffing van KAPPELMAN, die altyd even bedaard — nooit smeet
met andere dingen dan menschenwaarde ?
De artist bespiedt, beloert, beluistert de Natuur. Zy is de
geliefde die hy wil bezitten. Zy is 't koningryk dat hy veroveren wil.
Vóór alles wil hy verstaan wat ze zegt.
Daarna — ' liefhebben is : goed-zyn — wil hy anderen deelgenoot maken van wat hy gehoord heeft.
Na veel vergeefsche pogingen -- ze is geen courtisane ! —
na lang en moeielyk hof-maken, meent hy eindelyk 'n glimlach te hebben opgevangen . . .
Helaas, ze meesmuilde slechts !
Daar klinkt iets ! Zou 't een aanmoedigend woord zyn ?
Nog niet !
Ze boudeert . .
Wht toch heeft de vurige minnaar misdaan ?
Ik zal 't u zeggen ! Meent ge dat zy, de heerlyke, de machtige . . . meent ge, dat zy zich overgeeft na zoo korte verdediging ? Na zoo lichten stryd ? Na zoo weinig offer ?
Ze werpt haar handschoen in 't dierenperk der maatschappy,
en wyst daarop, als vragend : durft ge myn pand terughalen
uit die arena ?
En hy schrikt !
Want zy eischt veel, de trotsche 'gebiedster van z'n hart !
Maar ... indien ze minder eischte, hy zou haar minder liefhebben.
Was 't niet reeds 'n eer, dat ze hem hoop gunde haar ridder te worden, wanneer hy zal hebben blyk-gegeven van den
moed die noodig wezen zal om haar schildknaap te zyn ? Is
niet z'n liefde zelf — onbekroond ook — een gaaf van hare

92

UIT HET ZIELELEVEN VAN DEN KUNSTENAAR.

hand ? Ligt er niet reeds genot in de smart van 't vruchteloos
pogen ? 0 gewis ! Met 'n sprong waagt hy zich onder 't gediert,
dat van den muil 't bloed lekt der slachtoffers die hem voorginken. Zy verslonden. al wat liefhad, al wat dacht, al wat streefde,
al wat offerde, al wat gebonden werd weggeleid van Jeruzalem's poorte naar Calvarie. Hyenen en jakhalzen . . .
Ik spreek van u, Publiek ! Luister, en betaal wat ge leest —
al is 't dan op z'n hollands ! -- en krimp in-een, en wees dankbaar toe, en bluf er op tegen den vreemdeling, dat er zoo'n
mooischryver werd geboren in uw land, en maak uw geld gereed voor 'n standbeeld, uw rhetoriek voor posthume apologie !
... jakhalzen en hyenen vergasten zich voorbatig op den
nieuwen buit ... den nieuwen dwaas die 't waagt zich te geven
tot middagmaal, nadat het ontbyt wat schraal was. Op den
dwaas die moed had . . .
Uw klauwen en slagtanden te trotseeren, meent ge ?
Och, neen ! Indien by bevreesd was of is, by die zich wapende
met schoonheidsgevoel, en dus pyn weet te dragen maar walging schuwt, geloof me „Publiek" hy is of was bevreesd voor
uw stank. En de eer was te groot, u te vergelyken met jakhals en
hyena — vergeving, o woudrekels ! — uw naam is : weegluis.
De kunstenaar waagt zich. Hy wordt gewond, gepynigd,
gemarteld ; maar hy bezwykt niet !
Na zwaren stryd brengt hy het verlangde. Ze glimlacht. Een
zalig gevoel doorstroomt hem. Z'n gemoed is vol, overvol. Het
dreigt te bersten. Hy wil meedeelen . . .
Helaas !
Den indruk ving hy op. Wie leert hem de uitdrukking ?
Ook dat wacht hy van háár. Zy zal hem leeren spreken in
klank, lyn, kleur, blik, beweging en woord.
Hy luistert naar hare lessen, en weldra meent hy te verstaan wat ze zegt, te begrypen wat ze bedoelt.
Maar telkens vergist hy zich.
Telkens vreest hy leegte te vinden in wat hem eerst voorkwam gevuld te zyn. De klank die hij meende te begrypen,
wordt wartaal in z'n ooren. Die lynen, eens zoo korrekt in z'n
oog, schynen hem thans gebrokkeld, valsch, ongeheel. Die
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kleur vloekt .. .
Hoe zal hy vormen naar vormeloos voorbeeld ? Hoe zal by
teekenen naar verbryzeld model ? Hoe zal by onzin maken tot
zinnige waarheid ?
Daar volgt moedeloosheid, soms van korten duur, by velen
voor altyd. En dezen gaan onder, die armen ! Toen zy 't hoogere
opgaven, beseften ze niet dat ze daarom toch niet geschikt
waren voor 't allerlaagste. Behalve de grief over de schip
breuk die hun ziel leed, worden zy bedorven onder 't leedvermaak der velen die nooit iets poogden. De wereld wreekt
op onbekroonden moed het besef van eigen lafheid. KAPPELMAN
voelt z'n forellen — stekelbaarsjes ! — met den geslagen koning
die z'n slaaf werd.

-

Maar anderen — zéér klein is hun getal ! — richten zich op.
Hun liefde is eindeloos, byna volkomen. Ze zien in, dat het
hun schuld is indien ze niet verstonden, niet begrepen.
En, op-nieuw aan den arbeid !
Eindelyk meent de kunstenaar geslaagd te zyn. De stof sprak
tot z'n geest. Kleur, vorm, beweging, betrekkelyke stilstand
zelfs ... alles is taal geworden ! Juichend wil hy den minnebrief
toonen, den eersten dien z' standvastigheid wist aftepersen van
't zoo moeielyk te treffen hart der liefde . .

Eerbied voor die onbescheidenheid, gy die slechts in achterbuurten .... niet overwint
. hy wil den lonk dien ze hem ten geschenke gaf uitbeitelen in steen. Hy wil dien vereeuwigen op het doek. Hy wil
dien vertolken in akkoorden, uitspreken in een der kindertalen
waarmee wy menschen ons moeten helpen .. .
stikkend van woede
En — zyt ge voldaan, o ZEUXIS
over 't mislukken der baring van de vrucht die ontvangen was
en gedragen werd met zóóveel smart, werpt hy .. .
?

-

De sponsgeschiedenis is nu afgedaan. Ik hoop daarin een-enander gezegd te hebben, dat aan bezoekers van muzeën —
misschien ook aan lezers van sommige werken — niet zoo
gedurig voor den geest staat. Ik ben te beleefd om te veronderstellen dat ze 't niet wisten.
Ideën.
1870.
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ZOO ver gaat de onkunde en jammerhartigheid onzer dagen,
dat toen er onlangs -- 't kan 'n paar jaar geleden zyn —
spraak was van 't oprichten eener statue voor den „Prins der
Nederlandsche dichteren" iemand het oude sprookje opwarmde,
„dat VONDEL zoo dikwyls met de politie in aanraking was geweest." Dit moest waarschynlyk beteekenen dat-i meermalen
dronken werd thuis gebracht. Het hem toegeschreven rympje :
„hoe grooter geest, hoe grooter beest" is 't meest populaire
van al z'n „gedichten." En dit is natuurlyk. De meerderheid
vindt haar rekening by 'n uitspraak die 't doet voorkomen alsof
ze daarom alleen zoo aanhoudend met veel succes haar geest
wegstopt, om niet voor 'n beest doortegaan. Als 't waar wezen kon, dat „geest" en „beestachtigheid" hand aan hand gingen, zou men genoopt worden de nederlandsche menagerie voor
zeer schraal bezet aantezien.
Maar 't is niet waar ! Lezer, hebt ge wel eens een bediende
gehad, die 'n „beest" was ? Ge antwoordt of : „neen, nooit, ik
zou zoo'n bediende niet kunnen gebruiken" of : „ja, ééns . . .
maar 't duurde niet lang, ik jaagde 'm weg.' Juist, ge zoudt
zoo'n bediende niet kunnen gebruiken. Zelfs voor 't machinaal
routine-werk van uw kantoortjen is 'n „beest" onbruikbaar. Na
'n avend, doorgebracht in slempery, na 'n nacht vol vuile uitspatting, is 't hoofd verward, het oog dof, de hand bevend,
niet waar ? Welnu, neem eens de proef van een maand „beestachtigheid", één maand slechts, en beproef of ge daarna instaat zoudt zyn één blaadje te vullen met verzen als van VONDEL, of met grappen als van FOKKE, of met anderen arbeid
van geldswaarde. 't Moet verkoopbaar zyn, al was 't dan maar
'n rymwoordenboek. Ik twyfel er aan of die proef u zou gelukken, en of ge zoudt volhouden dat het „beest" zyn, de
werking van den „geest" niet in den weg staat. Meent ge dat
de bezigheid van den schryver, van den artist, bestaat in 't
voortbrengen alleen van wat hy levert ? Och, dat voortbrengen is maar 't einde, de slotsom van z'n arbeid. Bevruchting
en dracht, pynlyk en zwaar byna altyd, zyn de verlossing
voorafgegaan, en waarlyk, de denker heeft gedurende de maanden van z'n moeielyke zwangerschap weinig lust om den „beest"
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te spelen. Dat moet hy wel overlaten aan uw al te gemakkelyke onvruchtbaarheid ! Voor-zoo-ver ik spreek tot menschen
van goede trouw, die inderdaad meenen opgemerkt te hebben
dat „genien" zedeloos zyn of onzedelyk, beroep ik my op den
parabel waarmee ik den eersten bundel van m'n Ideen besloot,
niet omdat er (zooals LAMARTINE meende of zei) „pour des héros et
nous, poids divers" zyn, maar omdat de leek veelal vergeet dat
de artist z'n atelier niet kan opslaan in de achterkamer waar
de oude juffrouw, half blind, genoeg licht heeft om haar kousen te breien op 't gevoel. Niet de „héros" hebben aanspraak
op andere maat dan 't gemeen, maar hun arbeid eischt ander
terrein. Men plaatse geen schip in 't meel, noch molenwieken
in 't want, en vermyde de uiligheid van den grenadier, die
BONAPARTE voor 't eerst ziende na diens terugkeer uit Italië,
grommend uitriep : „ Ca un général ... ca ? Mais, en s'en allant
il n,'est pas même parti du pied gauche !" Zoo'n grenadiers wysheid bederft veel in ons land. We willen ons groot maken,
door al wat uitsteekt, neertehalen tot onze laagte. Dat is de
ware manier niet om te stygen, want dit leidt tot voortdurende
apotheoze van 't kleine, en stelt premiën op middelmatigheid
of . , . erger !
1886

Pruisen en Nederland.

AAN BOORD VAN DE SAINTE-VIERGE.
Voor 'n jaar of wat wandelde een redelyk jonge man —
'n jonkman was i niet meer — op-en-neer langs de kaai der
Joliette te Marseille. La Joliette heet een der havens van die
stad. Hy scheen op-reis te moeten, althans ... nu ja, de beschryving doet er niet toe. Men zag 't hem aan, dat-i op-reis
moest.
De lieutenant van 't vaartuig dat hem zou overvoeren, was
komen zeggen dat de wind tégen was, en dat de kapitein waarschynlyk wachten zou met vertrekken tot den volgenden morgen. Als dus de reiziger verkoos terugtekeeren naar z'n hotel
in de rue Beauvau . . .

— Non, non, je pré fère m'embarquer tout de suite . .
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— Comme vous voudrez, m'sieur. Mais je crams que vous
ne vous ennuyiez . . .
Als ik Fransman was, gooide ik die derde i weg, zoowaar als
ik me ditmaal veroorloofde de c.h. wegtegooien uit Frans.ch.man.
— Le capitaine craint que vous ne vous ennuyiez à bord.
— Du tout ... du tout ! J'ai mes idées . . .
Die second dacht zeker : „net als ik." Want, het is kluchtig,
ieder heeft van die dingen. Althans niemand klaagt over 't
tegendeel. Maar als ik nu ideen ga schryven in dit IDEE, dan
kom ik nooit klaar met m'n vertelling over dien Rus, of dien
Franschman, uit engelsche ouders geboren te Koppenhagen,
geloof ik.
Hy ging naar boord, bezocht z'n hut, vond daarin twee
kooien die ruimer waren dan men verwachten kon op zoo'n
kleine brik als de Sainte Vierge, plaatste z'n weinige bagage
in de onderste, en vermaakte zich daarna met 'n soort van
inspektie.
Althans hy scheen belang te stellen in allerlei dingen, die
anderen meestal onverschillig zyn. Hoe oud de brik was ? Hoeveel bemanning ? Hoe scherp ze kon zeilen by den wind ? Of
die kleine mousse nog 'n moeder had ?
En . .. by scheen goed t'huis aan boord. By 't eigenaardig „dekloopen" wist-i altyd de hoogerhand te laten aan den kapitein .
Ik geloof 't graag ! Als knaap had-i eens 'n oorveeg gehad,
omdat hy 'n kapitein in den weg stond aan stuurboord.
...

.

— M'sieur a beaucoup voyagé ?
— Si, si !
— Il parait.
Onze iersche Zweed was terstond t'huis aan boord. Daar kwam
de vrouw van den kapitein, met 'n lief kindjen aan de borst .. .
— Comment, madame, du temps qu'il fait !
Want, ofschoon in 't laatst van Mei, 't was koud, heel koud.
En hy dekte de zoogende moeder toe met 'n reisdeken.
Die vrouw zag gek op. De kapitein had nog geen tyd gehad
haar te zeggen dat die gemeenzaamheid van den vreemde iets
eigenaardigs was, dat men vergeven moest : à quelq'un qui
vient de si loin. Ce sont peut-être les moeurs de son pays.
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De son pays!
0 God, hoe bitter klonk den vreemde dat woord ! Want hy
had het verstaan, schoon 't gezegd was met gedempte stem.
De son pays ! Of er zede noodig was, landsgewoonte, om iemand
te doen voelen dat het koud is, als-i 'n zoogende moeder ziet !
De son pays ! Dat deed hem zéér. Hy was niet van 'n pays.
Hij handelde niet naar de gebruiken van 'n pays ! Hy zou 'n
zoogende moeder hebben toegedekt, al schreef z'n pays voor,
haar bloottestellen aan kou.
De son pays !
Neen, hy was niet van 'n pays ! Ik heb gelogen toen ik zei
dat hy 'n Deen was, of 'n Engelschman. Hy was geen Franschman, geen Schot, geen Spanjaard . . . hy was 'n mensch, en 'n
goed mensch. Dat zult ge zien, als ik den tyd heb m'n vertelling aftevertellen.
Voor ik overga tot m'n tweede hoofdstuk, wil 'k wat op-enneer loopen in m'n kamer, om uittevloeken tegen allerlei zeden,
gelooven, godsdiensten, reglementen en stelsels, die 't GOEDE
begraven onder wat sleur.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Ik bemerk daar, dat ik verzuimd heb: eerste hoofdstuk te schryven boven den aanvang dezer historie. Ik wist toen niet dat ze
zoo lang worden zou, als ik nu begin te begrypen. Want van
lieverlede wordt me weer alles helder, en ik herinner my al
duidelyker hoe ze 't vertelde ... Als ze 't vertelde. Want dikwyls
deed ze 't niet, maar aan my zei ze alles. Dat hebben velen
gedaan, en daarom schryf ik zoo mooi.
„Die stier . ... o heerlyk ! Is 't niet of je 'n ROSE BONHEUR
ziet, of 'n POTTER ?"
Ik zeg liever :
— Die Potter, die Rose Bonheur . . . heerlyk ! Is 't niet of je
'n STIER ziet ?
Zietge, dáárom schryf ik zoo mooi. Ik schryf maar na, wat
zy me verteld heeft.
„Wie ... zy
— FANCY.

„Geen natuur dus ? Iets als ... fantazie ?"
7
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— Zy is de natuur. Ik heb nooit wat verzonnen. Dit kan
ik niet. Ik verzin m'n Ideën zoo min als de bevallige moeder
van bladzy zooveel haar kinderen verzon.
Nu inderdaad het tweede hoofdstuk. Ik zal spreken van geloof en van liefde. Van de Sainte- Vierge en van meikersen. Van
zeeziekte en van 'n monnik in bruine py.
Maar ook zal ik spreken van ongeloof en sarkasme, van bittere wysheid — bitter nog, omdat ze maar half was — van
weemoed en van stryd. En, zooals zy eens gezegd heeft, van
de overwinning in 't eind. Wees dus heel gerust, als ge daar
iemand ziet struikelen .. .
Mon Dieu !
Er kwam 'n schuitje langs-zy. Een man met geschoren kruin,
barrevoets, om de lenden iets als woestynkostuum, wou er uitstappen, struikelde ; . .
Tyd om te vallen had-i niet. M'n natielooze Griek, die 'm
had zien aankomen, greep hem. Hoe deze zoo gauw kon afglyden langs-boord . . . hoe hy 't juist wist te mikken om, hangend aan de putting-yzers den monnik te grypen met den vryen
arm . .. zie, dit alles weet ik niet. 't Was of hy voorzag dat
die oude monnik hulp behoeven zou, en of-i zich had klaargemaakt tot het verleenen van die hulp.
Les moeurs de son pays, misschien ?
Waar zou dat land liggen ? Daarheen ! Daarheen !
Comment, mon ... père ? vroeg-i met vriendelyke belangstelling.
Toch lag er iets komieks in de buiging van den toon dien
hy noodig had, om 't woord : père uittespreken. Zeker was hy
protestant, onze ... Amerikaan. Methodist, denk ik.
— Merci, mon fils, antwoordde de monnik, die niet weten
kon dat het den ander zooveel moeite had gekost, père te zeggen. Dit klinkt dan ook zoo gek in de ooren van 'n ... kwaker,
of wat onze Duitscher dan moge geweest zyn „van geloof."
— Merci, mon fis ... non, il n'y a pas de mal. Que Dieu nous
bénisse, mon fils ! Tiens, ma belle robe est mouillée !
En de monnik lachte met goedmoedige vroolykheid over 't
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water dat afdroop van z'n robe, sa belle robe, naar-i 't ding
noemde.
Die robe was 'n ruw harig kleed van vuilbruine stof. Ik heb
fyner vloermatten gezien.
— Je l'ai échappé belle . . . me voilà presque noyé ! Qu'
auraient-ils dit à Nice !
— Comment, mon . . . pére, y aurait-il un concile, comme en 325 ?
— Tiens, it est théologien ! Mais vous vous trompet, mon fels !
Nice . . . Nizza maritima ! Le concile doet voos parlez ... ah, mon
Dieu, oft etait-ce ? En Bithynie, je crois. Mais moi . . . écoutez
.. .

En met kluchtige gemeenzaamheid nam hy den vreemde
onder den arm, trok hem ter-zyde, en fluisterde :
— J'avoue que j'ai un peu oublié ma théologie. Je me fais
vieux, voyez-vous? Et puis, je suis si occupé ! Depuis quarante
ans je fais les provisions. Je suis le provéditoré ... voyez !
En hy wees op 'n tiental zakken met provisie, die hy scheen
te hebben ingekocht te Marseille.
— Je pré fère fail d'ici. Chez nous à Nice . . . vous venez me
voir a Nice, n'est-ce pas ? Oh, venez ! Nous nous amuserons.
— Non ... père, mon intention etait d'aller à Gênes.
— Tut . . . tut ... cela n'y fait rien ... nous mouillerons
à Nice. Vous verrez ma jolie volière . .
Die volière was z'n klooster, moet ge weten.
— Vous vous arrêterez chez nous ... demandez le père Anselme, elites : le joyeux père provéditoré ... c est ainsi qu'on
me nomme, car je suis toujours de bonne humeur voyez vous?
Dieu ... comme tout le monde vous aimera ... et nous nous
amuserons ! Savez-vous le latin ?
— Un peu, mon . . . père.
j^it ! Moi, je l'ai presque oublié. Mais je me souviens :
— Suffit
Amoré, moré. oré, ré,
Nascountour amicitise . , .

n'est ce pas ? (rest Tiboulle
qui l'a dit, je crois . .
— Pardon, mon ... père, je ne crois pas que ... Tibulle .. .
— Ca n'y fait rien. Nous nous aimerons. Les amitiés se font
avec ou sans Tiboulle. Venen nous voir. En approchant de Nice,
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vous verren notre volière de loin. On rira en apprenant que
j' ai failli me noyer . . .
— Et ... sans absolution encore, mon ... père, zei de vreemde
niet zonder wat spot, die getuigde van protestantsche dorheid
en onkunde.
De vroolyke, babbelende, schertsende monnik werd op-eenmaal 'n ander mensch. Zyn gelaat verhelderde, hy richtte zich
op, er straalde iets uit z'n oogen, dat den vreemde berouw
deed voelen over z'n misplaatsten spot. Heel gelukkig evenwel
dat ze afstuitte op de trouwhartigheid van den barrevoeter,
want deze begreep niet dat er kón gespot worden met iets
heiligs als zyn geloof. Ook dacht de man niet aan andere „gelooven." Hy was Italiaan, dat ge reeds wist door z'n uitspraak
van de latynsche u.
— Non, mon fils . . . j'étais en état de grace
-- La Sainte- Vierge en soit louée, mon pêre, hervatte de
vreemde, hy, die zeker nooit de Sainte- Vierge had aangeroepen,
hy die in z'n jeugd geleerd had zulke aanroepingen te beschouwen als heidensche afgodery en bespottelyke dwaasheid.
Toch was er oprechtheid in z'n uitroep. Of 't eene methodiste
of luthersche aandoening was, weet ik niet, maar hy voelde in
z'n gemoed de behoefte om 'n Vierge te scheppen, daaraan te
gelooven, die Vierge te danken ... alles om den monnik op
dat oogenblik niet alleen te laten staan met z'n kinderlyk geloof. Maar spotzucht had de overhand.
— Oui, mon fils, la Sainte- Vierge en soit louée ! C'est elle
qui vous a fait si agile. C'est elle qui . .
„Sain ... te ... Vier ... ge ... h000 ... i !" klonk het nu van
de kaai. Daar stonden, naar 't scheen, passagiers op den wal die
afgehaald wilden worden. Een reizend heer met toebehooren,
dat is : met 'n dame en 'n paar koffers.
De second gaf last naar wal te roeien.
— Comment, zei de monnik, ce serait le nom de notre petit
navire ? Sainte- Vierge ?
— Oui, mon père . . .
De vreemde voelde geen hindernis meer in 't uitspreken van
dat katholieke : mon père. Jazelfs, hy begon ' dien klank lief te
krygen om de beteekenis.
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— Oui, mon père. Notre brig s'appelle la Sainte-Vierge.
—Tant mieux . . . ca me va ! Et vous, mon fils, acceptez, ,je
vous

prie . . .

— Hy opende z'n haren opperkleed — och, onderkleed was er
niet — nam van 'n ruw yzerdraad ringetjen een klein voorwerp,
dat met vele anderen sedert jaren hem bewaarde voor rampen,
en in-plaats daarvan hem aanhoudend schuurde en wondde op
de bloote borst - . .
— Tenez, mon fels ! Voile quelque chose pour vous remercier de
votre secours de tout a l'heure.
't Was 'n tinnen poppetje dat de Heilige Maagd verbeeldde.
—Cela vous préservera . . .
— De malheur, mon père ?
Als de monnik had kunnen verdacht zyn op spot, had hy
dien moeten ontwaren op 't gelaat van den vreemde. Maar
heel gelukkig, de man bemerkte niets, en antwoordde nogal
plechtig :
-- Oui, mon fils, du plus grand malheur, du Beul malheur qui
soit au monde . . . cela vous préservera du péché !
Et maintenant je vais prier !
Dit zeide hy hoog-ernstig, maar alsof op-eenmaal weer z'n
bonhomie de overhand nam op dweepzucht, hy voegde er op
vroolyken toon by :
-- Oui, oui . . j'ai d prier ... j'ai beaucoup a prier ... je suis
en retard ! Je prierai pour vous aussi, mon fils ... Soyez tranquille ... elle me connait, la Sainte- Vierge. Soyez tranquille !
-

TUSSCHEN-HOOFDSTUK.
Nu, onze man zonder natie en geloof, was tranquille. Dit
moet men hem ter eere nageven.
De ongegronde meegevoeligheid voor de naïve maagdgeloovery
van den monnik, was geweken. De kinderlykheid van dien
jongen ouden man had den vreemde kind gemaakt voor 'n
oogenblik, maar ook niet langer dan voor 'n oogenblik.
Hy liep naar 't achterdek, en lachte by 't idee wat wel
z'n ... Tubinger vrienden z ouden zeggen, als ze wisten dat-i
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daar rondliep met 'n tinnen poppetje — hu, 'n afgodsbeeldje ! —
in de hand !

Overboord gooien wilde hy 't niet. De monnik mocht hem
eens daarnaar vragen, en 't zou den vriendelyken man smarten, te ontwaren dat men z'n vroom geschenk versmaadde.
Dit scheen voorgeschreven te zyn door 't onbekend „geloof," van den vreemde, dat hy ongaarne iemand smart veroorzaakte. Maar of-i 't artikel van z'n kathechismus, waaruit
by dat „geloof" putte, wel zoo goed in 't hoofd had, als 't jaartal der Kerkvergadering te Nicea ... zie, dat zou ik be.
twyfelen.
Hy stak het heiligbeeldje in z'n vestzak, en hervatte z'n
wandeling op het dek, die afgebroken was door de aankomst
van den monnik.
Deze zat op 'n zak knoflook te bidden.
De ongeloovige vreemde die genezen was van z'n sentimenteelen indruk, zag met medelyden op den armen man neer,
telkens als z'n wandeling hem in diens nabyheid bracht.
Maar wel nam hy zich in acht voor de uitdrukking van z'n
gelaat, opdat de monnik niet bemerken zou, hoe bespottelyk
hy diens formulier vroomheid vond. Integendeel, er lag iets
vriendelyks in z'n blik, zoodra die den armen man ontmoette.
Hy die betrekkelyk jong was, zag den monnik aan zooals 'n
volwassen mensch op 'n kind staart, met neerbuigende vriendelykheid. Ik kan alweer niet zeggen, op grond van welk geloofsartikel dit geschiedde, maar 't wis zoo.

De Katholieke Kerk, van zeker standpunt beschouwd, is 't
schoonst wat ooit door menschen werd tot-stand gebracht. Of
liever, zy is — zooals NAPOLEON Op St. Helena zich uitdrukte —
zy is het werk der eeuwen.
In m'n Vrye-arbeid amplieer ik die uitspraak, door de opmerking dat ze het resultaat i van de logika der feiten die
er voorvielen in die eeuwen. Deze ampliatie nu, was overbodig. Ik zou ze dan ook niet hebben gegeven, als ik niet wist
dat er by zekere lezers behoefte bestaat aan overbodigheid.
Maar ik heb, voor protestantsche lezers vooral, een andere
opmerking over het katholicisme, die, niet overbodig is. Ik spreek

AAN BOORD VAN DE SAINTE-VIERGE.

103

niet van dogmen, ik spreek van uitwerking. Niet van geloofspunten, maar van strekking. Niet over de waarheid of onwaarheid van wat er wordt geleerd door die kerk, maar over sommige uitvloeisels van die leering.
Die uitvloeisels nu, zyn lief hier-en-daar. Er ligt 'n waas
van poëzie, zelfs over de dwalingen ... of wat voor dwaling wordt
gehouden door andersdenkenden.
En niet alleen is dit den Protestanten onbekend, veel Katholieken zelfs, die gewoon zyn hun godsdienst uitteoefenen in 'n
zoogenaamd protestantsch land, hebben geen begrip van den
weldadigen invloed der katholieke poëzie op 't dagelyksch leven
in landen waar die wyze van godsvereering bestaat zonder
bittere tegenwerking.
Men denkt niet aan dogmen ... men gelooft. Of neen, zelfs
dat niet. Zonder 't minst besef der mogelykheid van niet-gelooven, is men vereenzelvigd met de halfgoden der roomsche
mythologie. Men leeft met en in de heilige ROSALIA, LUCIA,
MONICA. Men „gaat om" met de Heilige Maagd. Men spreekt
met haar, bedankt haar voor bewezen dienst, spoort haar aan
tot yver ... jazelfs, de hartelyke intimiteit gaat zóó ver, dat
men haar berispen durft op de wyze van 'n kind dat stout is.
„Foei ... lieve moeder MARIA
is dat nu mooi van u ? Foei !
is dat nu gehandeld als 'n zoet moedertje ? Dat staat u niet
fraai ... lieve zoete MARIA !"
...

Men liefkoost die moeder, men vleit haar, men streelt
haar . . .
Geloof ? Vraag eens aan 't kind op den schoot van de moeder of 't in die moeder gelooft?
Een zotte vraag !
Ik sprak van den weldadigen invloed der katholieke poëzie.
Weldadig ? Ja, voor kinderen, en wie kinderlyk gestemd zyn.
Veel protestanten dan, en zulke katholieken als eigenlyk,
misplaatst zyn in landen waar 't koud is, stellen veelal zich
alles wat in wyd of nauw verband staat met Godsdienst, als
iets styfs voor, iets onbehagelyks, iets waarby men 't gelaat
plooit tot verdrietigen ernst, zooals men kan te zien krygen
by elken kerkgang. 't Is aardig optemerken, hoeveel vroolyker
de gezichten zyn by 't verlaten der kerken, dan by 't binnen-

104

AAN BOORD VAN DE SAINTE-VIERGE.

gaan. Er is iets pynlyks, iets benépens in 't voorkomen van
protesteerende kerkgangers.
Een klooster ... hu ! Onderaardsche gewelven, marteltuig,
ketens . . .
De romans van ANNE RADCLIFFE en dergelyke spekulatien op
gevoelskitteling hebben daaraan geen goed gedaan.
Een monnik ? Maar dat is 'n moordenaar, 'n giftmenger,
'n monster . . .
Wel zeker ! En ik ga voort met m'n vertelling, na eerst de
protestanten te hebben uitgenoodigd, de werking van 't katholicisme te gaan waarnemen in katholieke landen.
Ik weet niet, in welk hoofdstuk van m'n verhaal het reisgezelschap aan boord kwam, dat van de kaai had geroepen :
0 ... h000 ... la Sainte- Vierge
De vreemde werd in z'n gedachten gestoord door 'n luid gelach buiten'sboords. Hy keek over den valreep, dat is over die
plek van 't boord, waar op 'n behoorlyk vaartuig de valreep
uithangt.
Ach, de Sainte- Vierge was 'n armoedig scheepje ! E r slingerde een dun, vry oud, geteerd touw langs-zy, en 't stond
te bezien, of die dame zich daarmee zou kunnen ophyschen
tegen boord. 't Is waar, dat er klampen waren gespykerd, die
dienst deden .als de dwarslatten op den marchepied van 'n kippenhok. Maar zoo'n kippentrap ligt, of ryst weinig althans en
hier was de opgang steil.

De dame greep het touw ... zette haar voetje, zeer net geschoeid — ze was 'n Française — op den ondersten klamp .. .
Prenez garde, madame ! riep de second.
— A.h, moi je ne crains rien ! antwoordde zy, al schaterend

--

van lachen.
Straks zal het duidelyk worden waarom ze zoo lachte.

— :Moi je ne crains rien! Je suis solide ... allez !
En ze viel !
Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er
noodig is om vasttestaan.
Men vindt dit gebrek aan begrip veel, en vooral by menschen die niet gereisd, of weinig geleefd hebben.
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De jonge dame viel op haar koffer en op 'n zak met beddegoed, of wat er naar leek. Ze scheen zich niet bezeerd te hebben, althans ze lachte maar al voort. Ook nam ze geen hulp
aan van den vreemde die met z'n linkerarm weêr hing aan
de putting-yzers, om te helpen als 't noodig wezen zou. Dit
was weer 'n uitwerking van z'n „geloof" naar 't scheen.
— Non ... non ... merci ! .Dieu, comme c'est dróle ! Et moi
qui me croyais si solide ! Un, deux ... trois !
Ze was op 't dek gewipt van de Sainte Vierge, en riep haar
man, altyd lachend als 'n kind dat ontstuimig vroolyk is.
-

— Bonjour, monsieur ... l' Anglais ! zei ze tot den vreemde,
Il paralt que nous voyageron.5 ensemble. Dieu, comme c'est
dróle de voyager, et ....voici donc la vraie mer ?
Haar vraie mer was iets als 't westerdok te Amsterdam.
De vreemde, dien ze een Engelschman noemde — omdat hy
'n geruite broek droeg, zeker — moest juist wat uitwyken
voor de bagage, die op dek „gehand" werd. Voor hy iets antwoordde, hoorde hy hoe 't jonge vrouwtje half binnen 'smonds
en wat teleurgesteld zeide :
— Ah, il ne comprend pas ! Est-il possible de ne pas comprendre le francais ! Sont-ils stupides, ces Anglais, avec leur
langue à part !
Onze vermeende Engelschman liet haar in den waan dat-i
haar niet verstaan had. Hy vond het pikant, te luisteren naar
de uitbundige ontboezeming van haar vroolykheid, zonder dat
zy wist begrepen te worden.
— Viens COLINEAU, mon ami ... viens, nous dmnerons. C'est
un Anglais, ce monsieur là. N'est-ce pas qu'il a un peu l'air
de croque-mitaine ? Il est maigre comme du pain bénit !
,

De arme Engelschman, die zoo goed fransch verstond ! Dat
heeft men er van, onkunde voortewenden !
Toch had hy er schik in, 't levendige vrouwtje te laten in
haar dwaling. Het ergste had ze immers al gezegd : croquemitaine, en : mager als 'n mis-ouwel ! 't Is om er mager van
te worden, als men 't niet al was.
— Viens, mon petit

COLINEAU•!

Nous d-merons, mon pauvre

I06

AAN BOORD VAN DE SAINTE-VIERGE.

ami . . . et coma e des princes, te disje ! Comme c'est dróle de
voyager comme cela !

Zy zag rond naar 'n plekje waar ze dineeren wilde. De vreemdeling bemerkte nu, dat ze onder de zeer smaakvolle mantilje
iets droeg, dat volstrekt niet paste by haar elegant toilet. Het
was 'n blikken soldaten-menageketeltje.
Het echtpaar ging naar 't achterdek, en nam daar plaats
op 'n lattenbank.
Maar den opmerkzamen vreemde was 't niet ongaan, hoe
de second van 't vaartuig 'n paar matrozen gelastte, de weinige
bagage der laatstaangekomen passagiers te brengen vooruit,
dat is naar de plaats die men op 'n spoortrein derde klasse
noemen zou.
Derde klasse . . , zoo'n elegant vrouwtje ? En de vroolykheid ? Dat moest hy doorgronden !
Hy volgde de bagage tot ze neergezet werd vóór den watervoorraad, in de buurt van den armen monnik die nog altyd
zat te bidden op z'n zak met knoflook.
Onze onderzoeker bemerkte nu, dat de bagage van Mr. et
Mad. COLINEAU uit twee — ja, koffers waren 't niet ! — uit
twee kisten bestond, waarop de naam was geschreven, maar
ook niet meer dan de naam.
Nu, dat de man COLINEAU heette, wist by reeds, maar dit
gaf weinig licht. Men kan COLINEAU heeten, en 'n polititieke
vluchteling wezen, of 'n broodbakker, of iets anders. Zoo'n
naam helpt niet veel.
En wat-i had aangezien voor beddegoed, was wel beschouwd
een pak onschoon linnen, dat hier-en-daar heenkeek door de
gaten van 'n beddetyk hulsel.
Teleurgesteld — want begrypen en weten scheen hem 'n genot te wezen — keerde hy terug naar 't achterdek, na eerst 'n
matroos die aan-wal ging, te hebben opgedragen hem wat kersen meetebrengen. Want het was in 't laatst van Mei, schoon
't vry guur was nog altyd, zooals meer gebeurt. 'k Ben zeker
dat men, wat noordelyker, nog geen kersen had op dien dag.
Toen hy zyn kersen had ontvangen, nam hy plaats op de
lattenbak, naast z'n dineerende reisgenooten, of liever achter
een hunner, want ze wendden 't gelaat naar 't menageketeltje
dat tusschen hen stond.
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Gedurende het ontwikkelen van 't middagmaal uit 'n servet,
onder 't zoeken naar den éenigen stalen vork, en onder 't nuttigen zelfs van de witte boonen met azyn, — want daaruit bestond het diner ! — had het jonge vrouwtje geen oogenblik opgehouden te schertsen en te dartelen. Ze spietste de haricots aan
de vork, haalde die er af met haar witte tanden, en kon haast
niet slikken van 't lachen.
Daarop weer reikte zy haren man de vork toe, en spotte
guitachtig met zyn begeerlykheid, die hem meer boonen deed
aanrygen dan zy had kunnen doen, toen 't haar beurt was.
Mon Dieu, COLINEAU ... comme tu es glouton, mon ami !
Non, celui-ld m'appartient ... c'est mon haricot, te dis-je.
En stoeiend griste ze 'n boon weg, die naast het keteltje
was neergevallen op 't servet.
De man, die ook vroolyk scheen, maar niet zoo kinderlyk
uitbundig als zy, trachtte van tyd tot-tyd haar intetoomen door
'n wenk op den vreemde die achter haar zat.
— Lui ? Comment done ! C'est un Anglais ... -il, ne comprend
pas le mot ... pas le moindre mot. Est-il dróle avec son air sérieux,
et ses cérises ! A-t-il bientót f ni, COLINEAU ? Regarde un peu sans
te déranger. C'est un lord ... mais sans lunettes, comme a Toulouse
au théatre ... hélas, quand reverrai-je Toulouse ? „Bonjaour milorre, caoumaeng vè faoutre saounti ?" C'est omme ca qu'ils parlent dans son pays. N'est-ce pas qu'-il te fait l'e f fet d'une perche en
ribote ? A coup sur, il est riche ... tous ces Anglais sont riches . . •
des bêtises que la richesse ... va ... je m'en moque ! Et toi, mon
bon pauvre ami, toi aussi, n'est-ce pas ? ... ah, tu triches encores
voilcI bien le mien, ce haricot-ld
En ze stoeiden weer, en vochten byna als kinderen om 'n
witte boon. ik kan hun vroolykheid niet beter beschryven, dan
door die te vergelyken by de gekke sprongen van 'n nest jonge
katten.
Of 't nu was omdat de matroos den vreemde inderdaad meer
kersen had gebracht, dan deze lust had te eten ... of dat hy
misschien, aangestoken door de vroolykheid, lust had in scherts
en daarom 't arme vrouwtje wilde plagen met wat schrik over
't verstaan van wat ze gezegd had ... of wellicht omdat hy
wilde kennismaken met het grappig paar ... genoeg, hy stónd
.
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op, plaatste zich voor de dame, boog zeer beleefd, bood haar
de overgeblevene kersen aan, en zeide :
— Madame, me permettriez vous d'ajouter un pea de dessert
cc votre diner ?
— Dieu ... il n'est pas Anglais !

En voor ze recht bekomen was van den schrik, had ze 't
bord met kersen in de hand, en onze vreemdeling verwyderde
zich na een beleefden maar vriendelyken groet. Hy voelde dat
er een lief gemoed huisde, onder dat loszinnig uiterlyk. Want
of hy een théologien was, zooals de monnik beweerde ... zie, dat
weet ik niet. Maar wat menschkunde en wat wysbegeerte had
hy opgedaan, vooral van de soort die niet beschreven staat in
'n boek. Hy had altyd stieren en koeien bekeken in de wei,
en ze niet bestudeerd op 'n zóóveelste van de ware grootte . .
in olieverf.
Nu inderdaad 'n ander hoofdstuk, maar weer weet ik niet
het hoeveelste. Ik ben genoodzaakt dezen of genen die „romans
schryft, of zulke dingen" te verzoeken, wat regel, verdeeling
en styl te brengen in m'n verhaal, dat ik maar eenvoudig
weergeef zooals 't me verteld werd door FANCY.
Na z'n kleine plagery, was de vreemdeling naar 't voorschip
gegaan. De monnik sliep, met z'n getyboek in de hand. Z'n
hoofd rustte tegen boord, en z'n py gaapte op de borst, zoodat de yzeren ring zichtbaar was waaraan-i z'n heiligen bewaarde als 'n bos sleutels. Een breede roode streep op de borst, gaf
getuigenis van veel pynlyke wryving.
— 0, God, o, God, riep de vreemde, moet zooveel geloof,
zooveel smart, zooveel vertrouwen ydel wezen ? En nog . , . wie
weet het te zeggen ... Wie ! Wie zegt me of myn smart over
twyfel en onwetendheid daarbinnen, niet dieper wondt dan
uitwendige pyn ? Wat slaapti kalm, die eenvoudige geloover !
En — dit scheen weer 'n uitvloeisel van „'t geloof" des
vreemden — hy sloot de opening van 't hairen opperkleed —
het weer was guur ! — en beproefde iets zachts te schuiven
tusschen 't scheepsboord en de kruin van den monnik die, geschoren, niet eens 't kussen bezat, dat den mensch is gegeven
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in z'n haren. Maar hoe voorzichtig ook de vreemdeling trachtte
wèl te doen, de monnik ontwaakte.
— Merci, mon fels. Vous étes bien bon . .
— Le bois est dur, mon père !
— Depuis quarante ans je n'ai d'autre oreiller. Il faut venir
nous voir et Nice ... ah, ne craignez rien, vous aurez un bon lit,
je vous assure ! On est si bien chez nous ! Vous vous amuserez.
Quelle heure est-il ? Avez-vous dejd prié ? Nous causerons, si
vous le vulez bien. Avez-vous prie'?
— Non, mon père.
— En ce cas, faites-le. Depechez-vous. Voulez-vous que je
vous prête mon livre?
De arme man, die niet wist dat men bidden kan zonder
boek. Gelukkige man, die niet wist hoe er zyn, die niet kunnen bidden met of zonder 'n boek !
— Merci, mon père . . . je ne prie pas !
Als de knoflook waarop de monnik zat, veranderd ware in
vliegende draken, had de man niet erger kunnen schrikken.
— Vous ne priez pas ? Mais que faites-vous donc ? Vous ne
priez pas, mon fis?
— Mon père, je ne saurais prier, parce que j'ignore ... ce
que c'est. Je suis athée, mon père.
— Bien . bien ... j'en connais ! Mais la Vierge, monsieur.
la Vierge !
— Mon père, je ne connais ni Dieu ni la Vierge.
De verbazing te schetsen van den monnik, ware 'n onmogelykheid. De man was ontsteld, en had tyd noodig om tot bedaren te komen. Van atheïsten had-i meer gehoord, maar dat
iemand niet geloofde in de Sainte Vierge ... dat ging z'n verstand te boven.
-

— Laissez-moi, mon fis : . . vous avez bien fait de m'éveiller !
J'ai beaucoup a prier ... ah, beaucoup !
De vreemde voelde wroeging dat hy dien ouden man smart
had aangedaan. Maar hy moest toch de waarheid zeggen. Dit
schreef weer z'n „geloof" voor, naar 't scheen.
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't Werd al kouder en guurder. De vrouw van den kapitein
was vertrokken. De matrozen waren te kooi gegaan, op 'n
enkel man na. De vreemde was niet tevreden over zichzelf. Had
hy niet dien ouden man moeten laten in de meening dat-i geloofde in z'n Vierge?
Was er niet wreedheid geweest in die ontydige niet-wetende
wysheid ? Had hy niet zich 'n kwartiertje kunnen houden alsof
hy bad, al had-i dan maar dat liedje van BÉRANGER opgezegd
in dien tyd, het liedjen oven den Dieu des bonnes gens ? Ja, al
had-i maar geteld van één tot duizend
Foei, foei, foei, hy kreeg afkeer van z'n wysheid, en voelde
knaging. En als hy daar op 't voorschip, waar 't zoo sterk
luchtte naar knoflook, de donkere gestalte van den biddenden
monnik zag, voelde hy 'n indruk als de luiaard die 't moet
aanzien dat 'n ander zyn werk verricht. 't Scheelde weinig
of i had den man aangestooten, en gezegd :
— Ii su f f t, mon père ... arrêtez ! Je prierai le reste !
Hy was bitter bedroefd, en verweet zich dat-i kwaad had
gedaan. By 't naderen van 't achterdek, werd hij aangesproken
door Mr. COLINEAU, die wat konfuzie over de dartelheid van
z'n vrouw trachtte te bedekken met 'n overdreven dankbetuiging
voor de kersen. De vreemdeling sprak nu ook 't vrouwtje aan,
en zonder te doelen op haar plaisanterie over den mageren Engelschman, wist hy door z'n toon haar te doen voelen dat-i
volstrekt niet boos was.
't Is waar, ze zag er aardig uit, en dit doet er veel toe in
zoo'n geval. Ik twyfel aan de inschikkelykheid van den vreemde,
als hy was uitgemaakt voor 'n bezemsteel die „kermis houdt"
door 'n dragonder-officier. 0, 't is niet altyd schade 'n mooi jong
vrouwtje te wezen !
Toen Madame OOLINEAU hersteld was van den schrik over de
ontdekking dat de Engelschman fransch verstond, hernam ze
terstond haar gewone vroolykheid, en weldra voelde zich de
vreemde gemeenzaam genoeg om haar te zeggen :
-- En véritè, madame, j'admire votre caractère . . .
In Frankryk verwart men in de dagelyksche spreektaal caractère, tempérament, bonne of mauvaise humeur. Over 't geheel

spreekt, schryft en denkt men in dat land nog slordiger dan... elders.
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— J'aclmire votre caractère ! Me permettriez vous de vous poser
une question un
. . .indiscrete peut-être?
— Mille, monsieur, mille ! Ecoute, COLINEAU, anon pauvre
anti ... -m'sieur va me poser one question. Ah, ,je oavais bien
que nous nous amuserions en voyage
— Madame, si j'osais vous demander la cause de votre gaieté?
— De ma gaieté? Ha, ha, ha, certainement que je suis gale !
Je le suis toujours, n'est-ce pas, 'mon pauvre COLINEAU ? Mais
aujourd'hui . . . tenet, monsieur, avez-vous remarqué notre diner?
De vreemde aarzelde. Zoo-even had hy den monnik verdriet
gedaan door de betuiging dat-i niet geloofde in de heilige maagd,
zou hy nu dat lieve vrouwtje bedroeven door de erkenning
dat-i had achtgeslagen op de soberheid van haar maal ?
-- Madame . . . j'ai cru . . . j'ai vu .. , je ine suis aperçu
— Ha . . . ha . . . ha !

.. .

En weer lachte ze schaterend. Maar op-eens zeer ernstig.
— Pardon, monsieur, je ris . . . parceclue . . . mais en vérité,
je voos en fads mes excuses . je comprends que c'est par bonté
que vous faites seniblant de ne pas avoir remarqué . . .
En ze reikte den vreemde de hand, met onbeschryfelyke
goedhartigheid.
— Mais cela n'y fait riep. Vous avez vu nos haricots, n'est ce
pas ? Et notre fourchette, un peu ... solitaire ? Car c'est bien hi la
seule que nous ayons : nous sommes pauvres ! Eh bien, monsieur,
c'est parceque nous sommes si pauvres, que je m'amuse taut !
De vreemde meende niet goed verstaan te hebben. Het gesprek
nam 'n andere wending.

-- N'est-ce pas tout près d'ici, que ce pauvre Dantès ci été
prisonnier ? vroeg de dame.
— Dantès?
— Mais oui, Dauttès ... Montéchristo, si vous voulez.
Ze meende dat die Montechristo 'n persoon uit de Geschiedenis was. De vreemde moest haar die meening ontnemen, maar
ze gaf 't heel ongaarne op.

—Mais le château d'I f, monsieur ? Et l' Ile Marguérite?

112

AAN BOORD VAN DE SAINTE-VIERGE.

— Le chateau d'If et l'Ile Marguérite sont en pleine mer, madame. Vous lez verren demain, nous passerons tout près de là.
— Comment, la pleine mer ? N'est-ce pas la mer i ci ?
Helaas, weer 'n illuzie weg !
— Non, madame, c'est ici - la Joliette, un petit port. Je crains
bien que demain soir vous ne voos portiez pas aussi bien. Le
mal de mer . . .
— Oh, cela ne me fait rien !
— Je croyais avoir compris, madame, que vous passeriez
la mer pour la première fois?
— Si, si, c'est vrai ! Mais tenez, monsieur . .
En ze haalde een klein fleschje te-voorschyn, dat 'n tinktuurtje scheen te bevatten.
— Avec ceci, monsieur, je ne crains pas le mal de nier.
De vreemde zei dat-i veel gereisd had, en nog nooit eenig
middel had zien baten tegen zeeziekte.
Maar de jonge vrouw liet zich niet ontmoedigen.
— C'est mon bon COLINEAU lui-même qui l'a inventé, monsieur . . . car il est médecin, mon mari. Oh, ce n'est pas lui qui
me laissera souf frir du mal de mer ... il m'aime tant
Wat 'n gek idee, te meenen dat liefde iemand zou voorzeggen wat er te doen is tegen misselykheid. Het doet me denken
aan 't kind „dat z'n moeder zóó wilde liefhebben, dat i haar 'n
ster kon geven." Men moet vrouw, kind of apostel wezen, om
te gelooven dat liefde alle dingen overwint.
Onze Française ging voort, en zei tot haar man :
-

— Explique done un peu à monsieur, comment tu as inventé
nette ... chose.
De man gaf daarop den vreemde een uitlegging — verbazend geleerd — van de wyze waarop zyn tinktuur alle mogelyke zeeziekte radikaal ónmogelyk maakte. De slingering van 't
schip, de zenuwen, de maagspieren, wormvormige beweging,
samentrekken, uitzetten, derivatief, reaktie, de ruggegraat, de
zenuwvlecht, de kleine hersenen ... 't was den vreemde te geleerd. Hy was te beleefd om den dokter tegentespreken, en zei
maar dat-i 't beste hoopte van z'n middel.
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Een oogenblik daarna kwam 't gesprek weer op de vroolykheid van de jonge vrouw. 't Was onmogelyk daarop niet te
letten, en de vreemde betuigde op-nieuw z'n verwondering
daarover.

— Madame, je vous admire ! En vérité, c'est extraordinaire,
et si j'osais . .
— M'n demander l'explication ? Volontiers, n'est-ce pas, mon
bon COLINEAU Raconte un peu a Monsieur . .
?

De man verhaalde daarop z'n vry eenvoudige geschiedenis,
In 1848 was hy student te Parys. Hy had zich by de barrikaden geïmprovizeerd tot chirurgyn-majoor. Toen alles weer
was - teruggekeerd tot de orde — zooals dat genoemd wordt
door wie baas blyft — had-i z'n studiën voleindigd, en zich
als geneesheer neergezet te Toulouse. Het weinige vermogen
dat z'n vrouw hem aanbracht, was in allerlei gekke speculatien
verloren gegaan. Of 't aan hemzelf lag, aan te weinig bekwaamheid misschien, hy erkende gulweg de mogelykheid daarvan .. .
Wy erkennen lichter algemeene dan byzondere fouten. Dezelfde man die de mogelykheid inzag van z'n mindere bekwaamheid als geneesheer, zou zich driftig hebben gemaakt op iemand
die de werking van z'n tinktuur tegen zeeziekte had betwyfeld
... of 't misschien werd veroorzaakt door de groote konkurrentie, dit alles durfde de brave COLINEAU niet beslissen.
Genoeg, de praktyk bleef uit, en na twee, drie jaar huwelyk,
hadden ze 't weinige huisraad dat hun overbleef, te-gelde
gemaakt, om als passagiers van de derde klasse te kunnen
vertrekken naar Italië. Daar misschien zou, met de beweging
die op-hand was, gelegenheid wezen tot plaatsing als officier
van gezondheid, by 't regiment van GARIBALDI . .

— Je vous souhaite beaucoup de succès, monsieur, mals cela
ne m'explique pas .
— Non, non, COLINEAU, mon pauvre ami ... c'est à moi de
le dire !
En, ylings neerhurkende op het dek naast de kajuitslantaren waardoor 'n flauw licht scheen, opende zy haar mantilje
... zocht iets, naar 't scheen, tusschen of onder de keurs van
8
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haar kleed, en opstaande !
-- Voyez, monsieur, voyez pourquoi je suis si contente d'être
voyez !
pauvre avec mon bon COLINEAU
...

En zy greep den vreemde by den arm, en trok hem zachtkens voort en neder, tot by 't licht dat uit de kajuit scheen'
en toonde hem . . .
By m'n ziel, 't was weer 'n sleutelring met heilige poppetjes
van tin of van lood !
De vreemde begon verdrietig te worden. Hy zocht wysheid,
en vond niets dan dwaasheid op z'n weg. Hy wilde weten, begrypen, kennen ... en overal werd hy geplaagd met domheid !
Hy werd knorrig omdat-i zich teleurgesteld voelde by 't ontdekken van zulke kinderachtigheid in 'n gemoed dat hem, uit
'n oogpunt van menschkunde, de moeite van 't ontleden waard
scheen. Vry droog uitte hy z'n verstoordheid door als tot den
monnik, maar iets ruwer, te zeggen : „dat-i geen geloof sloeg
aan gekheden."
— Comment, monsieur, des bêtises ? Ma bonne sainte douce
Vierge .... des bêtises ? Ah, monsieur, si vous saviez comme elle
est pleine de graces ? Ah, si vous saviez comme elle me rend riche
dans notre pauvreté .... n'est ce pas, COLINEAU Dis-donc a
m'sieur, comme elle est bonne pour nous, comme elle me rend
content e et heureuse ; tous les jours de ma vie !
COLINEAU wilde juist beginnen een verklaring te geven van
de wonderbare werking der Heilige Maagd -- zenuwvlecht,
duizeligheid, zeer kleine hersenen, enz. denk ik — toen de
sombere gestalte van den monnik zich vertoonde in 't halfdonker ven het achterdek.
Hy sprak den vreemde aan :
— J'ai prié, mon fils ! 11 Ion fils, j'ai prié pour vous ! La
bonne Vierge m'a exaucé .... elle vous pardonne votre ignorance,
et vous préservera de tout péché !
?

— Loop naar den duivel, zei de vreemde, ditmaal in 't hollandsch, loop naar don duivel met je Sainte Vierge !
En na vluchtig te hebben gegroet, ging hy naar z'n hut om
te slapen.
Hij hoorde boven zich, hoe de dame die den ganschen mid-

AAN BOORD VAN DE SAINTE-VIERGE.

115

dag zoo dartel was geweest, tot den monnik zeide :

— Béniszcz-moi, mon père !
En hoe de monnik antwoordde :
— Je vous bonis, ma Mlle ! Que noire Dame de la Garde vous
preserve du péché . . . du seal malheur qui soit au monde !
VOLGEND HOOFDSTUK.
„Ze lyken wel gek met hun Sainte- Vier ge !"
Dit ongeveer was de eefige gedachte van den vreemdeling,
terwyl hy zich uitkleedde, of nagenoeg, want hy wilde den
volgenden morgen op dek wezen, by 't losgooien en uitzeilen.
Daarom ging by slechts half ontkleed te-kooi. Toen hy z'n horloge wilde opwinden, kwam hem 't looden mariabeeldjen in de
hand. Een oogenblik voolde hy neiging het wegtewerpen door
't poortje zan z'n hut, maar hy bedacht zich :
— Bah . . . ik zal 't aan 'n kind geven als ik te Genua
kom. Aan wegwerpen heeft niemand wat !
Juist wilde hy z'n kooi beklimmen — de bovenste — toen
hy 'n forsche stem op 't dek hoorde zeggen :
— Monsieur et madame, auriez vous la bonte de prendre vos

places?
— Comment, nos places ? Voilà quelque chose de joli ! Il me
semble que nous en avons . . . des places !
— Madame, votre place est là ! Vous êtes passagers de pont.
Passen deva 'zt, je vous en prie !
En de vreemde hoorde hoe 't arme paar opstond van de lattenbank :

Jy vais, capitaine, j'y vais ! Dieu, est-il dróle avec sa place.
Tiens, mon Sèvres . . .
---

Ze sprak zeker van 't blikken soepketeltje.

— Adieu, capitaine ! Viens, mon bon COLINEAU, nous nous
amuserons ld-bas aussi bien qu'ici. Venez, mon père ! Vous aussi,
vous demeurez dans ce quartier-ld ?
Oui, ma felle. Je suis passager de pont.
— Mais c'est un roman cela, un vrai roman ... nous coucherons d la belle étoile ! Nous en aurons ... de la place !
--

En schaterend van lachen alweer, scheen zy te vertrekken
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naar 't voorschip.
VOORLAATSTE HOOFDSTUK.
In de kajuit brandde een vuile nachtpit, die moeite had bewys van bestaan te geven.
Alles was stil geworden in 't achterschip.
De vreemdeling hoorde het tikken van z'n horloge, dat hem
scheen toeteroepen : Sain-te- Vier-ge, Sain-te- Vier-ge, Sain-te . . .
Hy kon niet slapen, en voelde dat hem iets deerde. Eerst
wist hyzelf niet wat hem belette te slapen. Z'n bed was goed .. .
Juist, dat was het ! Hy kon niet slapen omdat z'n bed goed
was...
Hier volgt weer 'n artikel uit den geloofskatechismus van
den vreemdeling.
Als door 'n adder gestoken, sprong hy op, de kooi uit, en
kleedde zich weer aan. Met vry veel kracht wist-i z'n bagage,
die in de onderkooi geplaatst was, daaruit te halen en buiten
de hut te slepen.
Daarop onderzocht hy z'n bed, en bevond dat het was saamgesteld uit 'n stroozak, daarover iets zachters van veeren of
varen . . .
Het bovenbed legde hy beneden, in de onderkooi.
Hy vulde wat er aan dekking ontbrak, met een reismantel
en nog een-en-ander aan. Er waren twee kussens ... goed ! Één
onder, één boven ... hy had twee bedden in z'n hut !
De vreemde sloop hierna de kajuitstrap op, zocht op den
tast, struikelend over bagage en touwwerk, z'n weg op 't dek .
Hu, 't was zoo koud ! Des-te beter, vond hy.
. hy zocht z'n weg naar 't voorschip, rook de knoflook .
ja, daar moest het zyn :
.

.

-- Mon père ! riep hy.
De monnik hoorde niet terstond, maar van 'n weinig verder
klonk 'n lieve vrouwenstem :

— Chut, it dort, le saint homme !
— Comment, c'est vous, madame ? C'est vous ... par le temps
qu'il fait !
— Ah, l'Anglais ! Oui, monsieur, c'est moi ! Que me voulez-vous?
— Madame, it fait un froid affreux . . .
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— Le fait est que je frissonne un peu.
Nu ontwaakte ook de monnik, en de vreemde begon voorwerpen en personen beter te onderscheiden. Het arme echtpaar
lag tusschen twee watervaten, met het hoofd op den vuil-linnenzak. COLINEAU had z'n jas uitgetrokken om z'n vrouw en
zichzelf te dekken. Zy hielden ieder 'n mouw in de hand als
om zich vastteklemmen aan die schrale verwarming, De monnik
zat, als 's middags na 't bidden, op z'n knooflookzak, met het
hoofd tegen 't boordbeschot . . .
— Mon père ... et vous, madame ... je mens vous prier ..
je voulais ... il fait si froid, mon père !
— .Est-il étrange, eet Anglais ! riep weer 't vroolyke vrouwtje.
Croit-il par hasard nous réchauffer par ses contes? Oui, monsieur,
it fait froid . . effectivement,
fectivement, il fait très froid ! Nous sommes pauvres
pour le savoir, nous autres passagers de pont ! Et pas? Voyons !
Ze klappertandde . . .
— Madame . . . et voos, mon père ... j'ai deux bons fits
vous offrir.
frir.
— C'est gentil ! Et oft done, s'il vous plait ?
-- Venez, mon père ! Madame, venez !

et

En met de rechterhand geleidde hy de jonge vrouw, en hy
reikte den monnik de linker, en hy voerde hen naar 't achterschip in de kajuit :
— Madame, si vouz vouliez prendre le lit d'en-bas ... je l'ai
arrangé . . .
Ze trad de hut in.
— Tiens, eest gentil ! C'est vrai que je frissonne, mais ...
en me couchant là, il me semble que je pourrais bien me déshabiller un peu?
— A votre aise, Madame.
En onze reiziger sloot de gordynen van de hut. De monnik
wachtte dat de dame roepen zou dat ze ontkleed en te-bed
was. Gedurende dien tyd had hy den vreemde aandachtig gageslagen.
— Mon fels, vous avez bon coeur !
— Je crois qu'oui, mon père !
-

118

AAN BOORD VAN DE SAINTE - VIERGE.

— Voudriez-vous me faire un plaisir, un très grand plaisir ?
— Mon père, s'il dépend de moi ... .
— Cela dépendra de vous, mon fils.
— Parlez, mon père !
— Ayez foi en notre Sainte Vierge !
— Mon père, je ne saurais !
— Acceptez, au moins la be'ne'diction que je vair vous donner
en son nom.
Mon père .
j'accepte !
En de wysgeer zonder geloof, de denker die gespot had met
de beeldjes van tin en van lood, de man van scherp onderzoek en bytend sarkasme . . .
Die man knielde neder, zonder de minste huichelary . .
En hy weende !
De monnik strekte de handen uit over z'n hoofd. en zeide :
- Je vous bénis, mon fils ! J'ai prié, j'ai beaucoup prié pour
vous .... notre Dame de la Garde m'exaucera, ! Elle vous pré
-servadul
malheur qui soit au monde .... du péché !
En uit de hut klonk :
— Amen !
Je suis couchée, mon père .... veuillez entrer .... et bonne nuit!
Dieu, qu'il fait froid ! Bonne nuit, m'sieur l'Anglais ! Voudriezvous me dopper la main ?
Ze stak haar handjen tusschen de gordynen uit. De vreemde
die nog laag by den grond was, vatte die . . .
— Eh bien, monsieur ... eh bigin ?
— Madame !
Of 't weer de moeers waren van z'n pays ... of 't weer 'n artikel was uit de „belydenis van z'n geloof" - ... dat weet ik niet !
Maar hy begreep haar : eh bien ? met z'n hart dat veel begreep,
en hy heeft die kleine hand heel vurig gekust . . .
— Comment, monsieur, vous pleuren ? Tiens, moi aussi !
C'est étrange ... je vous aime beaucoup !
Zoo had de nietswetende wysgeer geknield voor de zegenspraak van den monnik.
Zoo had de onnoozele dweper z'n zegen gegeven aan een
twyfelaar, aan 'n ontkenner, aan 'n „Geist der stets verneint."
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Zoo had de onwetende, kinderlyk dartele vrouw 'n traan geschonken aan den man, dien ze zoo-even 'n bezemsteel had
genoemd, die kermishoudt .. .
En in aller harten woonde liefde.
Waardoor waren die wonderen gewrocht ?
Door den godsdienst van het goede.
Het laatste hoofdstuk van deze geschiedenis mag ik niet
verkoopen. Ik geef dat aan wien ik lief heb.
1862.

Ideën.

BREEDTE VAN OPVATTING.
De geheele natuur is adellyk, en wy hebben noch 't recht
noch de macht, haar kappelmannig te verdeelen in standen.
Juistheid, bruikbaarheid, doelmatigheid ... al deze eigenschappen toegepast op 't geringste voorwerp, bekleeden gelyken
rang als dezelfde verdiensten in zaken die ons — in zeer betrekkelyken zin altyd — belangryker voorkomen, en wie voorgeeft de studie van 't schynbaar geringe te minachten, verdient
minachting voor de geringheid zyner studie. Deugd is zedelyke
schoonheidszin, in logika openbaart zich de vroomheid van den
denker, en aesthetische ontwikkeling brengt de rechtvaardigheid
mee, die ook omtrent zaken het suum cuique weet in-acht te
nemen, dat we zoo gewoon zyn niet toetepassen op personen.
Alzoo lossen zich de eigenschappen van hart en verstand, samengaande met kunstgevoel, harmonisch op in dit eene: streven
naar waarheid.
De plompe gestalte van de amsterdamsche beurs liegt evenzeer tegen de eischen van schoonheid en doelmatigheid als 't
gebabbel in onze Kamers tegen de belangen van 't Volk. De lynen van het glasgebouw *) vloeken en waggelen als beschonken
nachtloopers. Die koepel schynt 'n wen te hebben als de zwitsersche berg-crétins. 't Een is zoo onzedelyk, zoo onbeschaafd,
zoo ongezond als 't ander.
En onze kerken ! Men preekt daarin op z'n protestants, en
de galm is ... onfeilbaar. De gewelven roepen 0 salutaris hostia,
en de dominee oreert in 't hollands of nagenoeg.
;) Het zoogenaamd paleis van of voor „Volksvlyt" te Amsterdam.
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Wie zich gewoon maakte zulke snydende kontrasten niet optemerken, wie zich verhardde tegen de pyn die dit gebrek aan
harmonie uitwerkt op 'n onbedorven gemoed, bedierf z'n zedelyk tastvermogen, en verliest het oordeel des onderscheids, ook
aangaande zaken die schynbaar niets te maken hebben met de
dingen door welker aanraking hy zich liet vereelten. Wy gelyken hierin veel op den accoucheur die meende zonder schade
voor zyn vak, in z'n vryen tyd te mogen houtzagen en citerslaan. Dat gaat niet !
Het was niet zonder doel, dat ik zoo-even de wanstaltigheid
van 'n paar amsterdamsche gebouwen vergeleek met zeer uiteenloopende onderwerpen. Ik wensch te doen in 't oog vallen,
dat de oorzaak der bedoelde fouten overal dezelfde is, onverschillig of daaraan wordt vorm gegeven in metselwerk, dan
of het zich openbare in volksbedrog. Men kan verzekerd zyn
dat menige ministerspeech, in yzer overgezet, 'n scheven indruk
maken zou, en dat er -o. a. geen behoorlyke trap zou wezen
om zich naar boven te werken in 't gebouw van ons publiek
rechtsgevoel, indien men dat ongelukkig voorwerp in steen vertaalde. Onwaarheid, onjuistheid, gebrek aan harmonie tusschen
eisch en voldoening werken alom op . gelyke wyze storend, bedervend, onzedelyk.
Dat hebben wy aan de speciaal-mannen te wyten !

Hoe langer Me meer gaan de individuen op in hun „vak"
en 't mensch-zyn wordt uitzondering.
Dit is treurig !
Qui trop embrasse mal e'treint, zeker ! Ik verdedig geen onberaden verbrokkeling van gaven. Wie te veel omvatten wil, zou
zich maken tot 'n specialiteit van wanbegrip. Maar evenzeer
is 't waar dat men niet tot juistheid van oordeel geraakt door
'n idioot staroogen op 'n al te gering deel van wat ons omgeeft. Op geestelyk en stoffelyk gebied beiden staat al wat is
in verband met iets anders, onmiddellyk met het naastliggende,
middellyk met het verwyderde. By het waarnemen van den aard
der dingen is 't letten op dat verband onmisbaar. Wie slechts
met 'n loupe de steenen van een gebouw beschouwde, zal hoogstens eenig oordeel kunnen vellen over de soort van 't materiaal,
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't gebouw als zoodanig heeft hy niet gezien. Daartoe wordt
wyder gezichtshoek vereischt, meer ruimte van blik.
C'est mat étreindre que d'embrasser trop peu, sla ik voor, als
weerklank op de aangehaalde spreekwyze. De juiste grenslyn
tusschen te-veel en te-weinig moge niet te trekken zyn, er zal
toch wel geen wysheid liggen in 't najagen van het allergeringste. We kunnen wel-is-waar geen zonnestelsel omvatten,
maar 'n zandkorl evenmin. Deze-loten voor 't nietige, de aanbidders der afgodinne BEUZELARY zyn — ook naar den maatstaf
van hun eigen bekrompen streven — even ver van WAARHEID en
van 't practiscli nuttige, als de verongelukte hoogvlieger die dan
toch nog altyd 'n weemoedig in magnis voluisse kan aanvoeren
ter vergoelyking van zyn misslag. Wie te veel wil, bereikt niets,
wordt er gezegd. Dit is onjuist. Dat willen zelf is 'n iets, en
't verachtelykste niet. Het medelyden met den gevallen adelaar
sluit geen eerbied uit, maar 'n struikelende schildpad is bespottelyk.
Ons leven is te kort om op alles te letten, zegt men.
Ons leven is te kort om „alles" te verwaarloozen, is myn
antwoord. Juist de waarneming van 't verband tusschen alles

en alles, is noodig om ons iets te doen begrypen van de onderdeelen. Zedelyke en verstandelyke ontwikkeling — identisch
met arbeid, genot en deugd — is gevolg en belooning van aanhoudende kritische vergelyking der feiten die de Natuur ons
te aanschouwen geeft. Wie den blik van dat schouwspel afwendt,
die punten van vergelyking geen aandacht waard keurt, en
alzoo de harmonische ontwikkeling zyner gaven veronachtzaamt,
krimpt in-een tot 'n dier, tot 'n machine, tot 'n zaak.
De steen ligt. Dit is alles wat hy kan .... zyn specialiteit !
Wy willen meer zyn dan zoo'n steen.
Het rad draait. Het kan niet anders ... zyn specialiteit ! Wy
willen meer zyn dan 't werktuig dat zich zoo dom -eentonig
beweegt.

De koe eet gras, herkauwt, eet weer gras, herkauwt weder
tot ze geslacht wordt. Dat is háár specialiteit .. .
EXCELSIOR, EXCELSIOR :
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De roeping van den mensch IS MENSCH te zyn.
1871.
Specialiteiten.

DOM ALONZO RAMIREZ.
Het stukje speelt te Valladolid. Ik weet niet of de lezer deze
stad kent, en den goeden pastoor ALONZO RAMIREZ, den kanunnik in de hoofdkerk, die zoo'n mooi kabinet van schilderyen
heeft, en zoo'n kunstkenner is, en zoo dweept met den bruinen
MURILLO Over hèm heb ik iets te vertellen, maar als ik me
vergis in de spelling van Spaansche woorden, vraag ik verschooning, want .... ik ken de historie maar van hooren-zeggen, en
niet van CERVANTES.
?

— Er zyn menschen die zich groot voordoen in 't kleine,
maar klein zyn in 't groote. Zelden meten wy onze inspanning,
onze aandoeningen, ons oordeel en ons gedrag, aan 'n juisten
maatstaf. We besteden reuzenkracht aan nietigheden, en meenen groote bezwaren uit den weg te kunnen zetten zonder veel
moeite. De ware zedelykheid bestaat in nauwkeurige schatting
van den aard der dingen. We verslonsen ons gemoed aan ingenomenheid met nietigheden, en maken bankroet als er wissels worden aangeboden door iets wez el llyks. Jyzelf, DOM ALONzo — schoon 'n brave kerel anders, en juist niet dommer dan
sommige anderen --- vergist je gedurig in 't wei meten van
je ziel.
Aldus bepreekte een spaansch edelman, die in wysbegeerte
en zedekunde deed, z'n vriend den goeden pastoor ALONZO
RAMIREZ.
Dom ALONZO protesteerde, en zei dat-i zich niet schuldig kende
aan de fout die z'n vriend hem ten-laste legde.
Ik slordig meten ? Ik, kanunnik van de hoofdkerk ? Wel,
daarvan wou 'k wel eens 'n bewys zien. Drie realen gouds aan
wie 't me levert, DOM PEDRO !
— Hm .... 't is te weinig ! Voor drie en 'n halve reaal wil
ik 't doen, maar geen marevadis minder. Sluit je de weddingschap, dan neem ik aan, je vandaag nog te betrappen op struikeling over iets nietigs, terwyl je over belangryke zaken je
luchtigjes heenzet. Op onverantwoordelyke lichtzinnigheid aan
-
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de eene zyde, op overdreven verontwaardiging aan den anderen

kant ... op onzedelykheid alzoo ! Want, geloof me, DOM PEDRO,
de ware zedelykheid bestaat in juist meten.
De goede pastoor nam de uitdaging aan, en ver liet z'n
vriend DOM PEDRO in de stellige hoop dat-i weldra drie en 'n
halve reaal goud-gewicht ryker wezen zou, 'n vooruitzicht dat
hem zeer aangenaam was, want hy had geld noodig voor z'n
armen. Hy beloofde aan zichzelf, allernauwkeurigst te meten,
en aan elke voorkomende zaak juist zooveel ziel te besteden
als ze waard was. Een zeer braaf mensch zynde, meende hy
dat dit hem niet heel moeielyk vallen kon, daar-i slechts de
inspraak had te volgen van z'n goed hart. Wèlopgevoed en
bekwaam daarby, behoefde hy niet lang naterekenen hoeveel
beleefdheid hy moest ten-koste leggen aan den Alkade van Valladolid, dien hy op z'n weg ontmoette ... aan Doctor MUYGELEERD, den professor in hoogere dierkunde . . . aan DOM PASQUALE, die hem eenmaal 's weeks te dineeren vroeg, en aan
de vrouw van den stadskommandant, 'n lieftallige dame van
grooten invloed. Ook aan de armen en geringen betaalde de
eerlyke DOM ALONZO precies wat-i schuldig was. De kreupele
oude MARIQUITA kreeg 'n groet van hem, met „gods zegen" en
wat kopergeld . . . het minste niet onder de drie geschenken.
Aan BEMMO, den dronken timmerman, raadde hy uitslapen aan,
't beste wat 'n beschonken© doen kan, en hy onthield zich
van waarschuwing aan de dienstmaagd van DONNA DOLOREZ,
dat er 'n servet uit het venster van haar meesteres wapperde.
„'t Mocht eens 'n telegram zyn !" dacht de goede pater, en
spelbreker of pretbederven was z'n zaak niet. Als DONNA DOLOREZ in verboden telegrafie deed, zou hy dat in de biecht wel
te weten komen, en dan was het tyds genoeg voor de korrektie
van de zaak. Geloof wint haast uit, gelyk men weet.
Te-huis komende, bekeef hy z'n oude dienstmaagd, die de
een-of-andere olla had laten aanbranden, juist binnen de grenzen van z'n plicht. Had-i meer gegromd, hy ware te streng
geweest. „Want dacht-i, ook ik verzuim soms iets ... niemand
is volmaakt, en ... vierd'half reaal goud is 'n heele som !" Had-i
minder gezegd, hy zou zich hebben schuldig gemaakt aan te
verregaande toegevendheid, waaruit had kunnen voortvloeien
dat alle toekomstige olla's gevaar liepen van aanbranding, en
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voorts de mogelykheid dat-i z'n huishoudster de deur moest
wyzen. Alles wèl beschouwd, was ze zoo kwaad niet, meende
hy, en drie en 'n halve reaal aan goud was toch . . .
— Ik geen maat houden ? riep hy. Dat zou me toch zeer
verwonderen ! Ik doe niet anders, m'n leven lang ! M'n vriendje
PEDRO mag z'n goud wel gereed houden. 't Is te hopen dat
zyn weegschaal goed is, zyn gewicht ! Ik geen maat houden !
Daar beet hem 'n mug, die juist bezig was — op vastendag, per todos los Santos ! Is 't geen gruwel ? — zich 'n middagmaal by-eente zuigen uit DOM ALONZO'S rechterwang. De eerste
indruk van den verontwaardigden en gebeten man was zichzelf 'n harden oorveeg te geven, harder dan stipt genomen
noodig is om 'n mug te dooden .. .
— Hm, dacht-i, met drie en 'n halve reaal kan ik veel
goeds doen ! Je vangt me niet, DOM PEDRO !
En hy doodde de mug matiglyk.
De lezer gelieve intezien dat de kans van DOM PEDRO niet
best stond.
't Werd biechttyd. De goede ALONZO luisterde met welgemeten

aandacht naar de bekentenissen van z'n biechtkinderen, en gaf
ieder 't zyne. Hy verdeelde een behoorlyke dosis zachtmoedigheid over 'n gepast quantum strengen ernst, en ieder was tevreden ... behalve de duivel, wiens ontevredenheid men zich niet
hoeft aantetrekken.
Daar naderde een vreemdeling. Hy was gehuld in den onmetelyken mantel die van-ouds-her zoo'n belangryke rol speelt in
de romans, en nu ook in deze vertelling. De man biechtte .. .
vreeselyke dingen ! Om te beginnen : hy had -- op 'n goeden
vrydag — de kathedraal van Saragossa bestolen .. .
— Braaf is 't zeker niet, myn zoon, zei DOM ALONZO. Maar
daarboven is genade. Geef 't geroofde terug, en voorts .. .
Hy legde den dief 'n kerkelyke straf op. Duizend „engelsche groetenissen" voor 't afschuwelyke stelen. En voor 't
ontheiligen van den allerbesten Vrydag, duizend-en-een. De
zondaar ging voort. Hy had het ongeluk gehad z'n eenigen
zoon aan de Mooren te verschacheren voor tien sequinen .. .
— Braaf is 't zeker niet, myn zoon, zei DOM ALONZO. Maar
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daarboven is genade. Ga naar Marokko, koop uw jongen terug,
en voorts .. .
Volgt de kerkelyke straf ; 'n paar dozyn ave's of zoo-iets.
De kinderkoopman had in 'n oogenblik van gereedgemaakte
geestdrift, z'n vader en moeder doodgeslagen.
— Braaf is 't zeker niet, myn zoon, zei DON ALONZO. Maar
daarboven is genade. Laat drieduizend missen lezen voor 't
zielenheil uwer geliefde ouders, beloof me dat ge 't nooit weer
zult doen, en voorts .. .
Volgt de kerkelyke straf : 'n paar dozyn ave's of zoo-iets.
— En nu, myn zoon, ga heen en zondig niet meer ! Richt
uw gebroken ziel op uit haar vernedering, en bouw op de
grenzenlooze genade des nooit volprezen Verlossers, die ook
voor u gestorven is. Zie daarginds aan den wand zyn beeld,
tot heil der geloovigen zonnetintig op doek gebracht door den
eenigen MURILLO...
Eerwaarde vader ... dat 'n MURILLO ? Dat prul ? 't Is 'n

croute !
— Schelm ! Dat vergeef ik je in eeuwigheid niet !
— Beste ALONZO, mag ik je om drie en 'n halve reaal verzoeken, zei DOM PEDRO die z'n mantel afwierp.
Caiamba ! riep de gefopte pastoor, verloren heb ik, maar
— en nog-eens : Caramba !
als ik geweten had dat de zaak
zoo zou afloopen, had ik voor 't zelfde geld m'n keukenmeid 'n
beter standje gemaakt !
1874.
Ideën.
—

Deze anekdote komt voor in den zevenden Bundel Ideën, maar ze was geschreven
eenige jaren voor ze daar opgenomen werd. Er is een bijzondere reden waarom ik
thans gaarne vertel hoe ze in de wereld kwam. De heer G. L, Funke, de toenmalige
uitgever van Multatuli's werken, was, zooals M. herhaaldelijk getuigd heeft, zeer
welwillend voor hem. Deze welwillendheid openbaarde zich ook daarin dat hij mij
menigmaal gelegenheid gaf met vertalen iets te verdienen. Zoo stelde hij omtrent
1872, 74 voor dat ik tegen eene zeer goede betaling artikeltjes zou leveren voor het
„Zondagsblad" van 't Nieuws van den Dag. Ik deed dit gaarne. Mijne stukjes muntten niet uit door geest, enz. maar ze waren minstens zoo goed als veel anderen, en
eenigen tijd gelukte het den heer Funke ze door de redactie te doen aannemen. In
dien tijd gebeurde het nu dat Multatuli lust had in spelerij, zooals hijzelf het
noemde. En terwijl ik een artikeltje met zorg in elkaar zat te voegen, vloeide hem
het verhaal van Dom Alonzo Ramirez uit de pen.
Hy las 't my voor.
— Hoe vind-je dat ? vroeg hij.
— Heel aardig
— Stuur dat aan 't Nieuws.
— Onder mijn naam ? Neen dat kan niet. De Veer zou ook terstond zien dat het
niet van mij zijn kon.
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— Denk je dat ? Tuut ! tuut ! Weet je nog niet dat zoo'n vent niet lezen, kan ?
Kom, doe 't ? We zullen zien wat het geeft.
Ik schreef het verhaaltje af en stuurde het aan 't Nieuws, dat het misschien nog
bewaart onder zijn prullen. Het werd nooit opgenomen.
Met 'n bijzonder genoegen herinner ik me dit kleine voorval nu Multatuli in
,,Mannen van Beteekenis" och arm ! zoo kostelijk is getracteerd door ... den Heer
de Veer.
De verzamelaarster.
Jnli 1888.

RIVIERDYKEN.
Kunst geen Regeeringszaak ?
Behooren bruggen en wegen tot de zaken waarmee zich de
Regeering mag bemoeien ? Ik denk ja. Moet dan 't maken en
onderhouden daarvan kunsteloos geschieden. Zelfs tot het vervaardigen der Amerikaansche handbruggen van rotan is immers
Kunst noodig ?
En komt er geen Kunst te-pas by artillerie, by genie, by
waterstaat .. .
Ik roer daar een teer punt aan ! De Hollander is nu eenmaal
gesteld op rivierdykjes, en op de daardoor veroorzaakte hevige
overstroomingen. Sedert eeuwen verhoogt-i de bedding van z'n
rivieren — straks zal hy ze op palen boven z'n hoofd laten
loopen — en hy verwaarloost de aangeboden gelegenheid tot
ophooging van z'n land, omdat hy 't beter vindt met de materie
die de Natuur zoo goedig levert, z'n zeegaten te stoppen. De
gevolgen zyn : natte bodem en droge havens. Wie zal ontkennen
dat sommige kunsten verkeerd worden toegepast ? Sedert lang
zou 't juist de ware roeping van de Kunst geweest zyn, hieraan 'n eind te maken.
In dit opzicht alzoo, zyn onze verschillende ministerien —
behoudende niet minder dan liberale — nog-al konsekwent geweest, dat ze 't artistiek besef van de noodzakelykheid om
vryen loop te laten aan de werkzaamheid der Natuur, nooit
hebben beschouwd als 'n Regeeringszaak. Het indyken op groote
schaal van de rivieren, getuigt van dezelfde burgerlyk-bekrompen opvatting als die des landmans, wien geen ander belang
bekend is dan 't voor de-hand liggende. 't Is zyn rechtstreeks
voordeel, dat zyn in de nabyheid van 'n rivier gelegen stukje
land beschermd worde tegen overstrooming. Dat die grond,
niet ingedykt, sedert eeuwen reeds boven 't peil liggen zou van
de normale jaarlyksche overstroomingen, gaat hèm niet aan.
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En even kinderachtig oordeelden ook de Regeeringen die elkander, sedert het betere systeem der terpen en vluchtheuvels, zyn
opgevolgd. „Huis" van HOLLAND ... „huis" van BEYEREN .. .
„huis" van BOURGONDIË ... » huis" van HENEGOUWEN ... „huis"
van OOSTENRYK ... „huis" van DE WIT ... „huis" van THORBECKE .. .
och, wat al huizen die de Kunst niet maakten tot Regeeringszaak ! 't Is waar, al die „huizen" hadden gedurig wat anders
te doen, en moesten al wat er kunstigs in hen was, gebruiken,
om niet omtevallen. Dat noemen ze : STAATKUNDE !
Zoolang men niet durfde breken met het eeuwen-oude knoeisysteem van die dykjes, zou 't dan toch altyd beter geweest
zyn, goede dan slechte dykjes te maken. Maar ... ook zelfs
daartoe zou eenige Kunst noodig geweest zyn, die alweer geen
zaak was van de Regeering. Het doorbreken van rivierdyken
is even onverantwoordelyk als 't maken. By lagen waterstand
doen zulke zandlaagjes geen dienst, en de drukking by hoog
water, is — door Kunst, Mr. THORBEBKE ! — vry nauwkeurig
te berekenen. Het doorbreken mag dus niet op rekening gesteld
worden van onvoorziene toevallen of 'n even onberekenbare
godsluim.
Het spreekt vanzelf dat ik by dit alles slechts van rivierwater spreek. Even als Egypte een geschenk van den Nyl was,
is ons land het bezinksel uit de watermassa die sedert onheugelyke jaarduizenden uit het bovenland naar de zee stroomt.
Wie dus dat water indykt, wyst 'n geschenk af. Geheel Nederland zou sedert lang boven 't gevaar van overstrooming
verheven zyn, wanneer we den Ryn ongestoord z'n natuurlyke
funktien hadden laten verrichten. Dat thans 'n overstrooming
ten-gevolge van doorbraak noodlottig werkt, ligt in de rede. Hoe
weinig zou ze te beduiden hebben als die dyken er niet waren,
volgt uit de berekening der hoogte van den waterstand, wanneer
men de geheele massa die nu geacht wordt door de zandlaagjes
aan den oever te worden tegengehouden, zich verdeelen liet
over 't gansche land. De hoogte zou neerkomen op onderdeelen
van milimeters, en hoogstens voldoende zyn tot het verdrinken
van mollen en veldmuizen. Maar menschen en koeien zouden
daarby wèlvaren. Na weinig tientallen jaren zou ook die geringe
overstrooming waarschynlyk ophouden. We hadden dan al den
duitschen grond, waarmee we nu zoo gul Banjert, Haaks en
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Bree veertien voeden, in 't land gehouden, of liever er Op.
Dat wy, Hollanders, onzen grond zouden „ontwoekerd" hebben aan de baren, is 'n leugen van verzenmakers. We hebben
juist andersom, al 't mogelyke gedaan om de Natuur die bezig
was ons grondje bewoonbaar te maken, in haar nuttigen arbeid
tegentewerken. 't Gansche land is laag gebleven omdat we met
kleingeestige zorg de naast aan den vloed liggende weiden wilden
bewaren. En ... om de kroon op dit alles te zetten : er werd 'n
krygskunde uitgevonden, die dezen ellendigen toestand durft
aanpryzen als verdedigingsmiddel ! Om de Pruisen uit het land
te houden, wil men één deel weggeven, en 't ander deel bederven. Tegen dien tyd zullen we waarschynlyk — met of
zonder Kunst dan — geregeerd worden door 't een-of-ander „huis"
van 't verdronken land.
Ideën.
1873.
-

LOUISE'S DROOM.
— Kind ... kind ... ja juist ! Nog kortlings was ik kind,
En daarom moeder ... o, myn kindsche droomen !
Zie, toen ik eens, tien jaren nauwelyks oud,
Was ingeslapen in den tuin te Wilstadt,
Verscheen me een engel, schitterend van licht,
En schoon . o moeder, hemelsch ! In z'n hand
Droeg hy twee kronen, de een van doornen, en .. .
En de ander scheen van goud. „Louise, kies !"
Zoo sprak hy. Maar ik stak de hand niet uit :
Ik was beschroomd en sidderde in m'n droom.
En nog eens riep hy dat ik kiezen zou.
„Wat wilt ge, koningin, of mensch zyn, sprak hy.
Een mensch, die lydt, gevoelt en arbeidt, of
Een koningin die heerscht ?" Ik ... koos het eerste !
En drukte my den doornenkrans op 't hoofd,
En voelde 't bloed me biggelen langs de slapen .. .
„Door dat tot dit !" sprak de engel, en hy lei
De gouden koningskroon my in den schoot .. .
Toen werd ik wakker van de pyn : ik lag
In 't rozenboschje ... een wilde slingerstruik
Had my gewond ... de gouden kroon was weg !
1867.

Vorstenschool.
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Intusschen droomde WOUTER van FEMKE, van haar blauwe
oogen, van haar vriendelykheid, en van die zachte lippen. En
van de stem, waarmee ze gezegd had : je bent 'n lieve, lieve,
lieve jongen . . .
„Zou zy 't wezen . . . OMIKRON ?" dacht hy.
Zoo droomde 't kind. E n by den knaap, als in de ontwikkelingsperiode der mensheid, werkten de krachten van de driedubbele veer die ons voortdryft, in één richting.
Beminnen, weten, stryden
alles saamtevatten in : beweging
— ziedaar de zielkundige analyse van 't doel dat de jeugd
aantrekt, en die tevens eenige opheldering geeft van de Wereldgeschiedenis, vooral uit de tyden die we gewoon zyn duister
te noemen, doch die in zekeren zin helderder voor ons oog
staan, dan de zoogenaamd-strikthistorische.
Eenmaal aannemende dat niets geheel waar is, zal men moeten erkennen dat zeer dikwvls het naderen tot waarheid lichter
valt by 't ontleden eener mythe, dan wanneer men ze zoekt
in de opzettelyke leugens van de geschiedschryvers.
Maar, ook zonder opzet, de invloeden die tot vervalsching
der Geschiedenis leiden, zyn talryk en machtig. En de kans
op verspreiding van geloof aan die onwaarheden is grooter, wanneer ze ons met deurwaardersdeftigheid worden opgedischt als
een „relaas van wedervaren" dan als ze, zonder aanspraak op
letterlyke juistheid, het licht kenbare kleed dragen van kinderlyke of dichterlyke behandeling. Niemand zal na 't lezen
van PHAEDRUS of LAFONTAINE gelooven dat vossen en raven
spreken kunnen, maar wel verkeeren nog altyd velen in den
waan dat WILLEM de Zwyger zoo'n byzonder vader was van
een vaderland dat nooit z'n vaderland geweest is.
ZOO opgevat, is er meer waarheid in Genesis dan in de Historie, en wat men leugen zou noemen in beide, is verschoonlyk in de eerste, omdat de dichter niet kon voorzien dat men
eenmaal z'n eizoenen zou gebruiken als punt van uitgang, om
het menschdoin te overvallen met roovers-geweld, en in kluisters te slaan. 't Is waarlyk de schuld niet van den verteller,
als de hoorder van z'n versierd verhaal, byzaak aanziet voor
hoofdzaak of, erger nog, wanneer deze als 'n gebeurd feit aan9
—
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neemt, wat slechts werd gegeven als spel der verbeelding.
Maar meestal is dit laatste zoo niet. De dichter — in waren zin, natuurlyk : van verzenmakers spreek ik niet — de
dichter verzamelt en rangschikt bouwstoffen, en hy is slechts
maker — — als de bouwheer die materialen zoekt,
uitkiest, byeenbrengt, en op zekere wyze verbindt. Dichter en
bouwmeester geven den vorm aan wat er werd verzameld in
hun M;erkplaats, maar de inhoud — zin of ruimte — van
beider werk, was niet hun eigendom. Het maakte, lang vóór
hen, een deel uit van 't oneindige zyn.
Ja, ja, er is altyd waarheid in • poëzie, en waar wy ze niet
ontdèkken, ligt de schuld aan ons. Het is 'n droogstoppelige
uitvinding, poëzie te wantrouwen, en om zich te hoeden tegen
bedrog, moest men juist zeer voorzichtig zyn met geloofslaan
aan proza. De staatsdienaar, de wysgeer, de filantroop, de
statistikus, die vreugd noch smart laat doorschynen in betoog
of cyfer-opgave ... geloof my, ze hebben zoo weinig aanspraak
op vertrouwen, als de meest oppervlakkige beschouwer. Gevoel
verbeelding en moed zyn onmisbare dryfveeren ter aansporing
van den man die weten wil. En daarom is wysbegeerte één
met poëzie.
De waarheid, met al haar eenvoud, is hartelyk, kleurig en
beeldryk. De leugen rechtlynig, afgepast en dor.
Ik ben gewoon misverstaan te worden, en zelfs zyn er die
meenen dat ik me toeleg op 't veroorzaken van misverstand.
Dit is zoo niet. Integendeel, het doet me leed, de gaaf niet te
bezitten my begrypelyk te maken voor ieder die me nu leest,
maar wei troost ik my met de gedachte dat m'n denkbeelden
duidelyker voor den geest zullen staan, van wie my later lezen
zullen. Er zyn voorwerpen die men niet nauwkeurig ziet
van naby.
Om aantetoonen dat ik gaarne wil begrepen worden, zal ik
even stilstaan by de betrekkelyke kans op waarheid in poëzie,
en 't gevaar van leugen in proza.
PSYCHE nadert den slapenden AMOR. Met behoedzamen tred
schrydt ze langzaam voort: Er is schroom in haar gang, vrees
voor struikelen, angst voor 't bereiken van haar doel. Maar
al die terughouding is in stryd met haar blik die de ruimte
doorboort, en vlammende tegenspraak uitstraalt tegen de traag-
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heid van hare voeten. Niet voor haar tred schiet de hooggehouden lamp haar licht, maar op den AMOR. Zyzelf treedt in
't duister. Alleen op 't voorwerp van haar begeerte, kaatsen
de stralen terug, die eigenlyk dienen moesten om den weg
helder te maken, welken zy heeft afteleggen om dat voorwerp
te bereiken. Daaraan denkt PSYCHÈ niet. Ligt er op dien weg
'n hindernis ... ze zal struikelen. Een afgrond ... ze stort er in.
Als de onbekwame maar hartstochtelyke zeeman stuurt ze
recht-toe op de haven, onverschillig of er klippen en rotsen
liggen tusschen die haven en zyn kiel .. .
Ze nadert, nadert ! En naby den sluimerenden knaap gekomen, wekt ze hem. Door welluidend roepen ? Door lief koozing?
Door 'n zucht ? Neen. Dat had ze gewild, maar er was 'n wyde
kloof tusschen haar willen en haar durven. Zy meende dat ze
den knaap wekken zou, o zeker ! Zoo dacht zy, voor de afstand
tusschen zyn liefelyk beeld er haar brandende begeerte was
afgelegd. Maar nu ? Nu ? Naby ? Ze schrikt voor het genot van
't bereiken. Ze had kracht om te naderen, maar geen sterkte
om te blyven. Uitgeput door 't begeeren, ontzinkt haar de
moed die noodig schynt tot het bezit, en geschokt door den
tweestryd der keuze tusschen vlucht en genieten, siddert de

vermoeide hand die de lamp houdt . .. AMOR ontwaakt door de
pyn van de brandwonde .. .
Leugens, zegt DROOGSTOPPEL.
Waarheid, waarheid ! antwoord ik. Ja waarlyk, zóó is het !
ZOO inderdaad ontwaakt de liefde, wakker-gebrand door de pyn
die 't gevolg is van de onhandig bestuurde eerste begeerten
der stoutmoedige ziel.
„Kinderen zeggen de waarheid." Deze uitspraak is van volle
toepassing op 't menschelyk geslacht, welks algemeene geschiedenis het best kan worden voorgesteld als één groot Faustdrama. De eerste mensch — dat is : het menschdom in z'n
eerste aandoening van zelf bewustzyn — wilde weten. FAUST,
zich opdringende dat hy man was na 't doorloopen der kinderschool van allerlei logiën, wilde weten. En ook de kleine
WOUTER, onbewust ontwakend uit den slaap van z'n eerste jaren, wilde weten. Wat ADAM meende te plukken van 'n boom,
wat FAUST dacht te vernemen van MEPHISTO, onze kleine jongen
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zou 't vragen aan FEMKE, aan pater JANSSEN .... om 't even. Er
was dorst naar kennis. Die dorst moest gelescht worden, onverschillig aan welke bron.
Als de man de vrouw niet had liefgehad, zou 't paradysgebod niet overtreden zyn. De hoogdravende wenschen van FAUST
kwamen neer op 'n nogal platte liefdegeschiedenis. WOUTER
verwarde z'n hemelsche FANCY met de ordinaire FEMKE.
De zucht tot weten en kennen van den knaap, van den allerlei-dingen doctor die met al z'n geleerdheid 'n kind was, en
eindelyk van dat allerdomste kind dat in Azie voor duizende
eeuwen tot bewustzyn raakte van zichzelf, vloeiden in-een met
die andere hoofdvoorwaarde van ons bestaan : met liefde.
Kennen, beminnen ... nog ontbrak er iets ! Indien er voldaan
ware aan de zucht naar wetenschap, zou er verzadiging ontstaan zyn, en de knaap, de geleerde, de mensheid ware tot
stilstand geraakt.
Dit mocht niet. Of juister — want het zou schynen, alsof
er iets bepaald was opdat wy bestaan zouden. Er is geen : opdat, alles is : omdat ! — juister is het te zeggen : dat wy er
niet wezen zouden, als we niet door de eigenschappen van ons
zvn, werden gedwongen tot voortbestaan. Wanneer de individu
— en dit geldt omtrent ons gansch geslacht -- verzadigd wezen kon van kennis, ware die verzadiging 'n doodvonnis. Zoo
ook met liefde, met begeerte tot toenadering, onverschillig of
ze zich openbaart in 'n zucht, in 't schenken eener bloem, in
't beklimmen van 'n venster, in 't opsporen van een noorder
doortocht naar Indie, in 't bespieden der grondstof van 'n centraal-zon, of in 't verplaatsen onzer verbeelding naar zoogenaamd hooger sfeer van bovennatuurkunde .... overal is juist
die brandende begeerte tot éénzyn met het onbekende, de
oorzaak onzer beweging, dat is : van ons bestaan. Het spreekt
dus vanzelf dat dit bestaan vernietigd werd, wanneer 't bereiken van dat doel mogelyk ware. En deze onmogelykheid
stelt alzoo de derde soort van kracht daar, die ons in-stand
houdt : opstand tegen het verbod, behoefte aan stryd.
Dit wist MFPHISTO. Dit voelde de dichter van Genesis. En
dit weet ik, die getracht heb de bitterheid te schetsen van
WOUTER'S gemoed, hy die geen bybels mocht verkoopen op
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'cl ouwebrug, hy die z'n beentjes niet mocht uitstrekken als er
'n „bakers-oudje" aan 't voeten-eind lag, en niet eens permissie kon krygen om 'n behoorlyke roovery optezetten in Italië.
Stryd ! Waarom gaf „der Geist der stets verneint" den doctor
die weten wilde, 'n arm meisje te verleiden ? — Verleiden? is
't woord hier, in de werkelykheid komt het zelden voor. — Waarom 'n meisje te bederven, in-plaats van 'n volmaakte cirkelkwadratuur ? In-plaats van de oorzaken der wetten van de snelheid
der vallende lichamen ? In-plaats van antwoord op de vraag :
wat er zyn zou, als iets anders was dan 't is ? In-plaats van
verklaring der magneetkracht ? In-plaats van 'n lofrede op de
milt, welker hooge verdienste tot nog toe onbekend is ?
Waarom gaf MEPHISTO, in-plaats van dit alles, 'n meisje te
veroveren ? Iets nietigs in-plaats van 't moeielyke, dat FAUST
vroeger toch scheen gezocht te hebben ?
Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand. Ik geloof
niet dat de dramaturg G6THE verdienste heeft 4n 't behandelen
van dit onderwerp, N a den gezwollen proloog, had FAUST heel
andere dingen moeten begeeren, dan 't bezit van de onnoozele
GRETCHEN. Doch waar de schryver GOTHE 'n fout maakt, speelt
de mensch GÓTHE onwillekeurig 't enfant terrible van de waarheid. MEPHISTO scheen beter te weten dan FAUST-zelf, niet wat
deze begeerde, maar wat-i noodig had, GRETCHEN Volstrekt
niet. Stryd o111 GRETCHEN, en daardoor stryd met opgewekte
zinnelykheid, stryd met zichzelf ten eeuwigen dage. 0, de prikkel tot weten zou spoedig verstompt zyn, na al te gemakkelyke
voldoening door duivelskunst ! Een cyfer hooger, 'n cyfer lager
in de schatting van afstand en uitgebreidheid - . . wat meer betrekkelyke juistheid in de ontleding van 'n zoogenaamde grondstof , . . drie, vier, vóóroorzaken meer by 't terugdenken aan
de nooit gevonden éérste oorzaak van het Zyn ... och, dit alles
had den doctor niet bevredigd, niet beziggehouden, niet in beweging althans, en alzoo was de stryd dien de duivel tot 'n
zonderling loon gaf voor de levering van 'n ziel. inderdaad
de hoofdvoorwaarde, zonder welke die ziel niet bestaan kon.
FAUST begon met dorst naar kennis, hy werd afgeleid door
behoefte aan beminnen, en als noodzakelyk aanvulsel werd, zyns
?

ondanks, z'n gemoed neergeworpen in de bloedige arena van
'n triviaal leven, dat was de stryd.
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Of GOTHE 't aldus bedoeld heeft ? Hieraan twyfel ik. Maar
GOTHE-zelf is geen rechter over GOTHE'S' werken. Hy, als de
dichters en zieners van vorigen tyd, zullen wel eens meer de
waarheid hebben gezegd, zonder dat ze 't wilden of wisten. Het
staren op werkelykheid prent verleidelyke voorbeelden in 't gemoed, en by 't bestudeeren van schryvers, valt er dikwyls
meer te leeren uit onwillekeurige fouten, dan uit afgerichte volkomenheid. Hoe onberispelyker de werkstukken van 'n PHIDIAS,
hoe minder z'n Apollo's en Venussen gelyken op Grieken en
Griekinnen. De eisch der waarheid is : onvolmaaktheid, en als
zoodanig is GOTHE'S Faust 'n schoon monument van de geschiedenis der Mensheid.
En nu weder ADAM. Even als WOUTER moot-i gevraagd hebben : waar toch alles vandaan was gekomen ? We lachen om
de stereotype tooneelfraze van 'n heldin die uit 'n bezwyming
ontwaakt : ou suis-je? Welnu — alweer 'n bewys hoe er waarheid kan geput worden uit de fouten der schryvers — juist die
afgezaagde uitroep is de natuurlyke vraag van ieder die tot
zelfbewustzyn komt. ADAM moet geroepen hebben : ou suis je ?
Jazelfs : ciel, of suis je, d,ou viens je ?
Zeker, de ciel hoort er by. Die is hoog, dus verheven. Vandaar komt het licht, dus ook de kennis. Daar zweven bollen
— groot of klein dan in de schatting van 't verre voorgeslacht — die bollen zyn niet onderworpen aan de aantrekkingskracht der aarde — althans ze vallen niet — dáár, in de buurt
van die onafhankelyke bollen of stippen moet macht, wysheid
en gezag wonen. Ja, ciel past by die bede om kennis. Is niet een
der eerste vragen van 'n kind : waarom de zon niet valt ?
ADAM wilde weten. Dit blykt uit den naam van den verboden boom. De dichter achtte het onnoodig, melding te maken
van ADAM'S begeerte. Er is waarheid in dat verzuim. Het toont
aan, niet alleen dat het zoo was, maar tevens dat het vanzelf
sprak. Verbeeld u 'n kinderverhaal, waarin de schryver meedeelt hoe de moeder 't snoepen van suiker verbiedt. Voelt ge
niet dat het wyzen op den lust der kinderen, op hun begeerte
naar zoetigheid, overbodig wezen zou ? 't Zou schynen alsof die
kinderen een byzonderen smaak hadden. Hun snoeplust wordt
verondersteld bekend te wezen.
't Spreekt immers vanzelf, dat ADAM begeerig was naar ken-
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nis. Als legendaire fi guur gelykt hy evenzeer op de Mensheid
in haar eerste ontwikkeling, als op 't knaapje dat onverzadelyk
is in begeerte om te weten. „Waarom beweegt zich dat water
altyd dààrheen ? Waarom vloog die drop van den tak naar den
grond ? Waarom verdween hy daar ? Waarom bewegen de bladen ... wie of wat raakt ze aan ? Waarom vallen zy ? Hoe zullen er nieuwe komen ? Wat is er met my geschied, toen ik
onlangs de oogen sloot ? Och, er was niets te zien, alles was
zwart geworden ... toen heb ik even — 'n ganschen nacht, dit
weten wy nu — niet gedacht, niet gevoeld, niet waargenomen,
en toen ik de oogen weer opende, was alles helder en gekleurd
als vroeger. Slaap ... wat is dat ? Honger, dorst, vermoeienis,
voldoening, vreugd, zorg, begeerte, smart, genot ... wat is dat
alles ? Ik wil weten.
Hoe ik, de schoonste onder al deze dieren, ik, die heerschappy voer over de „visschen in de zee, over de vogelen onder den
hemel, en over al 't gedierte dat op aarde kruipt", ik, wien
gegeven is „al het zaadhebbend kruid op de aarde, en allerlei
vruchtbare boomen tot 'n spys", lk zou niet mogen weten ?"
Wanneer ADAM aldus gesproken had — by kon niet, by
gebrek aan woorden, maar de indruk wis er — zou hy z'n
broeders FAUST, WOUTER en ons allen, maar wat vooruitgeloopen hebben. En aan hem, als aan allen, werd in de jeugd van
ons verstand ten antwoord gegeven : „ge wilt weten ? Ziedaar
EVA, ziedaar GRETCHEN, ziedaar FANCY, FEMKE, Of iets dergelyks .... ziedaar de Liefde.
Is 't niet zoo ? En is er duidelyker aantooning mogelyk van
't verband tusschen zucht naar kennis en en hysterie ? Ik spreek
nu niet van de ziekelyke afdwalingen dezer driften, ik spreek
van gezonde aandrift om te weten en te beminnen, en men zal
inzien dat de lieve Natuur, die wèl handelen moet op straffe
van vernietiging, ook hierin goed heeft gehandeld door al haar
krachten aantewenden in één richting. Zonder de oorzaken natesporen, was 't reeds voorlang by moralisten en psychologen
'n erkende waarheid, dat nieuwsgierigheid 'n hoofdbestanddeel
is van de liefde. Maar ze dachten daarby aan zinnelyke liefde
alleen, en de beide termen van overeenkomst evenredig verheffende tot hoogeren zin, beweer ik dat edele weetlust 'n voortbrengsel is van denzelfden bodem waarop edele liefde groeit.
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Ontdekken, doordringen, bezitten, besturen en veredelen, ziedaar
de taak en de begeerte van minnaar en natuuronderzoeker.
Alzoo is iedere ROSS Of FRANKLIN 'n WERTHER van de Poolstreek
en elk die liefheeft, 'n MUNGO PARK van 't gemoed.
Wel weet ik, dat overal veel PIZARRO'S worden gevonden
tegen één LAS CASAS, maar deze treurige opmerking treft de
wyze van uitvoering, niet den indruk. Zy veroordeelt personen,
niet de aandrift der Natuur. Tegenover LOVELACE en FAUBLAS,
staat ST. PREUX. Tegenover astrologie, de sterrenkunde. Tegenover MESMER en CAGLIOSTRO, ALEXANDER VON HUMBOLDT.
„Ziedaar EVA !" was 't eerste antwoord dat de feiten gaven
op de bede om kennis. „Ge wilt weten ... bemin !" sprak de
Noodzakelykheid tot ADAM. En terstond daarop volgde, by hem
als elders, voorgewende zonde als onmisbaar gevolg van 'n weldadig verbod, om hem wegtedryven uit 'n Paradys waar vrede
en rust woonden, naar de wilde streken die hem en z'n geslacht
de gelegenheid bieden zouden tot den stryd die 't voortbestaan
der Mensheid verzekeren zou.
Weldadig was dat verbod. Gewis ! Want de stoutmoedigste
dichter kan niet verzinnen wat er zou te-recht gekomen zyn
van FAUST, van ADAM, en alzoo van 't menschdom, wanneer
niet de Noodzakelykheid — de god die paradyzen sluit, omdat
het voortbestaan in paradyzen onmogelyk is — ons allen hadde
voortgezweept naar 't strydperk dat leven heet. Nog heden-ten
dage bestaat het verbod : gy zult niet eten van den boom der kennisse ! Ons leven is juist altyd door : naderen tot dien boom,
poging om daarvan de vrucht te plukken, stryd met de hindernissen die ons in den weg staan, en die voortdurend aangroeien
naarmate wy in 't wegruimen slagen. Die stryd is ons leven.
De opheffing van 't weldadig paradysverbod ware ons aller
doodvonnnis, en alzoo heeft de oude dichter van Genesis wèl
gezien toen hy, terugdenkend, uit het bestaan der Mensheid
'besloot dat eens-vooral het onbegrensd doordringen naar kennis
moest verboden zyn, juist opdat er altyd iets te bereiken zou
overblyven. Weer moet ik hier de opmerking maken dat volstrekte kennis niet verboden is : opdat wy zouden bestaan,
maar dat wy bestaan : omdat volstrekte kennis onmogelyk is.
Het leven is raadsel, zegt men. Juist. Maar als dat raadsel
opgelost ware, zou 't geen raadsel, en alzoo het leven geen
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leven sneer zyn. Het zou niets zyn.
Als in de genesis-legende en in het eeuwig-ware drama van
FAUST, moest ook de weetgierigheid van WOUTER, samensmeltend met aantrekkingskracht die 'n onbeduidend meisjen op
hem uitoefende, het middel wezen om hem toeterusten tot den
stryd dien hy zou te voeren hebben. En dit was de zin myner
meening, toen ik, eenige bladzyden geleden, van m'n onderwerp scheen aftedwalen, door het wyzen op zooveel waarheid
in Poëzie, tegenover de brutaal-domme leugens der Historie.
1864.
Gesch. van Wouter uit de Ideën.

DE AMSTERDAMSCHE JODENBUURT.
Hoe de dwarsstraat te beschryven waar WOUTER ten-laatste
aanlandde ? Te oordeelen naar de dichtheid van de krioelende
menigte, die — altyd toch met het eigenaardig voorkomen van
lieden die en voisin uit zyn — zich verdrongen op de straat,
moesten al die woonhuizen leeg staan, van de kelders af tot
de hoogste verdieping toe. Nog altyd heerschte in die buurt
de orde of wanorde van 'n volksstam, zwervend in de woestyn.
Het lynwaad der tenten was hout en steen geworden, en voor 't
zand der heide — want als hei vertoonen zich die zandzeeën -vergenoegden zich de tot staan gebrachte nomaden met straatkeien en klinkers. Wat ze in de plaats kregen voor de weelderige grassoorten der bewaterde plekken, weet ik niet. Doch
ook zonder de minste vergoeding voor de hier-en-daar verspreide
schoonheden in hun vroeger verblyf, nog altyd was die straat
zelf, en niet de tent van kalk en steen hun geliefd domicilie.
De krotten die ze heetten te bewonen, vuistslagen in 't gezicht
der beschaving — ik spreek van WOUTER'S tyd ! — waren hoogstens goed genoeg om er in te slapen, en niet eens onvoorwaardelyk. Zoodra't zomerweer de begoocheling toeliet, of aanmoedigde, dat men zich op-nieuw in de voorvaderlyke erfstreken
bevond, nam 't zonderling volkje dit op als 'n sein dat de tyd
weer was aangebroken van het leven in de open lucht, en van
terugkeer tot v óórkanadnsche zeden, met uitsluiting evenwel
van de sedert lang verjaarde strydhaftigheid. Ze brachten het
grootste gedeelte van 't etmaal tusschen de ryen der tenten door.
Daar zaten ze, daar lagen ze, daar sliepen ze. Daar werd gegeten,
-
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gedronken, en gearbeid, d. i. handel gedreven. Daar leefden zy.
Maar dit leven was zonderling, en ontsnapte in z'n hoofdmomenten aan de waarneming hunner medeburgers van anderen oorsprong en behoorlyker geloof. Wie deze buurt betrad,
en met voornaam-domme achteloosheid z'n oog liet heenglyden
over die vreemde gestalten, zag slechts de zeer bekende buitenzyde. Alles was daar om handel te dryven, of liever om
zoo mogelyk iets te verkoopen, want wie eigenlyk de koopers
waren op die zonderlinge markt, bleef 'n mysterie. Kochten die
straatkramers van elkander ? Dreven ze ruilhandel in prullen,
lompen en verroeste spykers ? Zoo ja, wat aten ze ? Of liever
welke produktie leverde het excedent van kapitaal, waaruit de
levensmiddelen werden bekostigd ? En de huishuur ? En de kleederen, volstrekt niet schamel toch op feest- en vierdag ?
Heel in den aanvang dezer geschiedenis heb ik verklaard dat
ze dagteekent van vóór de ontdekking der Staathuishoudkunde.
Hieraan is 't waarschynlyk toeteschryven, dat in woUTER'S tyd
niemand zich de vraag voorlegde, wie toch de waren konsumeerde, die hier in onafzienbare ryen van kraampjes werden
ten-toon gesteld ? De woorden „ry" en „kraam" zyn wat weidsch.
Orde en regel was er niet : alles stond en lag vol. Wat de
kraampjes aangaat, de meeste kooplieden hadden deze weelde
gesupprimeerd; en spreidden bun goederen op 'n oud stuk zeildoek uit. Anderen versmaadden ook dezen omslag, en gebruikten de bemodderde straatkeien tot toonbank en uitstalkast. En
wat men daar al vond ! Daar lag yzerwerk . . . neen, zóó betitelde de oprechte koopman z'n goederen niet — neem er 'n
voorbeeld aan, opgeblazen koprolithen van de keizersgracht ! —
hy noemde zich : handelaar in oud roest. De man beweerde niet :
yzer te verkoopen. Hy verkocht roest van yzer. En zelfs geen
versche roest. Hy verkocht oud-roest, of oud geroest, of dingen die oud en verroest waren. Gewezen voorwerpen, vervreten
door roest van ouden datum. En op nóg lager sport plaatste
zich onze koopman. Hy nam den naam aan van de waren
„waarin-i deed" en vond er niets vreemds in, wanneer men
hemzelf aansprak als de hoogbejaarde oxyde van 'n voormaligen
spyker : hy heette Oud-roest. Kan 't nederiger ?
Daar lagen alzoo doorluchtige kachels, halve kachels, fragmenten van kachels. Daar lagen tweebeenige treeften, tegen
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hun amputatie protesteerend door 'n beroep op de klassieke beteekenis van hun naam .... en ook wel 'n beetje tegen de aanspraken op taalkennis van de heeren D V & T W, die ze vrouwelyk
maken zouden 'n jaar of zooveel daarna. Daar lagen roosters
zonder spylen, moeren zonder kroost, schroeven zonder moer .. .
NIOBE'S en weezen. Daar lagen eenzame pooten van tangen, en
lemmetten van scharen, wreed gescheiden van hun tweelingen.
Daar lagen onthoofde spykers, tandelooze zagen, beitels zonder snee, sloten zonder veer, sleutels zonder slot, haken zonder
oog, pogen zonder haak, gespen zonder tong. Daar lagen scharnieren, hoepels, stiften, krammen, ringen, deurkrukken, spanjoletten, grendels, sabels, bajonetten, bylen, hamers, vuurpoken, kolenscheppers, potten, pannen, ketels, deksels. Daar
lag alles wat ooit van yzer had kunnen vervaardigd zyn, maar
onbruikbaar nu, verdraaid, gebersten, gesloten, verwrongen,
inklompleet, en vooral verroest ! Dit scheen de eisch te wezen
van dien handel. Misschien was de koopman aan deze eigenaardigheid gebonden door 'n artikel in de patentwet, waarin
hy wel voor roest maar niet voor yzer was aangeslagen. En
nu sprak ik nog slechts van de dingen die 'n naam hebben,
of misschien eenmaal 'n naam konden gehad hebben. En we
stonden nog maar 'n oogenblik stil voor de uitstalling van den
Oud Roest alleen. Het beschryven van 't overige deel der „markt"
gaat m'n talent nog verder te boven, dan de inventaris van
die gewezen yzerwaren. Men kon daar koopen — maar wie toch
kocht er iets ? — daar waren to bekomen : zure augurken, runderlappen, nieren en long, nuchter-kalfsvleesch en andere spyzen, gekookt en ongekookt, met of zonder de saus. Daar werden oude lappen en vodden gevent, en stukjes leder, en knoken,
en gepensionneerde hoeden, en strooken vilt , en schilderyen
zonder lyst, en lysten zonder schildery. En prenten, en boeken.
En rugtitels zonder bladen, bladen zonder titel. Ets landkaarten, niet zonder jacht op symmetrie netjes in vieren of zessen geknipt, om en détail te worden aan-den-man gebracht, voor
't mogelyk geval dat 'n heel land of werelddeel de begrooting
van den kooper mocht te boven gaan. En versleten kleedingstukken. En gelapte schoenen, om nu niet te spreken van de
ongelapte. Daar lag kinderspeelgoed dat veel beleefd had, tusschen 'n tumulus van zuurkool en tropee van hoeven en
-
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horens. Ginds stond een kruiwagen volgeladen met potjes pomade en latynsche dissertatien, met almanakken en silhouetten
van verloopen jaren en dominees. Ook meubels waren daar. En
er was porcelein en glaswerk, en aardewerk, en keukengereedschap ... ja, wat was er niet ? En dat alles was kreupel,
gelymd, gekramd, onsmakelyk, onvolledig, schynbaar tot niets
dienstig en voor niemand te gebruiken, wat toch 't geval niet
kan geweest zyn, want dat volkje leefde van den handel in
die prullen, en : ab esse ad posse valet illatio.
Doch, ik zeide het reeds, dat leven was zonderling. Ook
sprak ik van de domme voornaamheid die in dit alles geen
aanleiding vindt tot nadenken. Reeds wat men ziet zou hiertoe kunnen opwekken, en om dit te betoogen is het weinige dat
ik daarvan noemde, voldoende. Maar hoe zou 't wezen, wanneer we met het oog van den geest iets dieper doordrongen ?
De bewoners van dat mierennest zyn . . . menschen. Het „nil
humani alienum" moge dan al niet juist in wysgeerigen zin 'n
artikel zyn in hun dagelykschen katechismus, toch is dat woord
op hen van volle toepassing in stoffelyke en maatschappelyke
beteekenis. En, ook zielkundig gesproken, het zou 'n ongerymd
waagstuk zyn, hun de aandoeningen te ontzeggen, die de . . .
half en verkeerd-beschaafde zoo gaarne wil doen voorkomen
als 't uitsluitend eigendom van de „deftige klasse." Die straathandelaars hebben wenschen en verdriet. Ze kennen vreugde,
hoop, teleurstelling ... eerzucht misschien. Ze weten — zoo goed
als anderen toch, en waarom niet ? -- wat liefde is. Waarlyk,
er is iets menschelyks in zoo'n Oud Roest en in het oude grootmoedertje daarginds aan dien kruiwagen „met zuur." Vygen
verkoopt zy ook- Zie hoe netjes half decimaal zy ze vyf aanvyf heeft gespietst op stokjes. Zoo'n stokje koopt de jeugd voor
'n duit. De winst is groot, want de heele eeroen is 'n onvrywillig geschenk van den kruienier die 't ding z'n winkel uitwierp, omdat de suiker, na twintigjarigen bewaardienst, zich
begon omtezetten in iets als alkohol en sterkriekende gist. Ja,
de winst is enorm ... als de jeugd die speetjes koopt. Als !
Want — en ziehier de oorzaak van m'n staathuishoudkundige
bekommering — vanwaar komt die duit ? De vaders en moeders die hem verstrekken moeten, handelen vlak naast de vygen- en zuurvrouw in ransige kokosnoot en curaoosche pien-
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fiers. Moet het geld dat hun kind aan vygen besteedt, niet
eerst — en wel boven 't strikt noodige voor levens-onderhoud —
Oververdiend zyn op hun eigen waar ? En wie koopt die waar ?
Hoeveel brokken klapper, hoeveel van die westindische boontjes, moeten de kleinkinderen van de zuurvrouw by buurman
besteed hebben, om hem in-staat te stellen zyn kroost op háár
vygen te onthalen ? Hoeveel vygen moet zy hebben gesleten
aan zyn kinderen, voor ze de duit Overheeft, waarmee haar
snoepertjes den koopprys van zyn pienders voldoen ? 0 diepte
der verborgenheid, beide der kennisse en des begrips van den
amsterdamschen Jodenhoek !
Maar de mysterie van die heen-en-weer wandelende duit, is
't eenige vreemde niet dat hier onze aandacht waard is. Wáárom,
byv. vallen die arme zwervers niet telkens hun JEHOVAH af,
gelyk toch anders uit de voorvaderlyke eigenaardigheid zou
verondersteld worden — naast den smaak in knoflook, schacheren en zoetigheid — hun lievelingszonde te zyn ? . .
Ons vygenvrouwtje had traanoogen, en zag er juist even
onaptytelyk uit als haar koopwaar. Rimpels had haar gelaat
niet — wàs 't 'n gelaat ? — het waren voren en groeven. Als
vochtige zeemen lappen hingen de plooien over elkander heen,
en de toeschouwer had moeite zich voortestellen hoe al die
vouwen van de overvloedige huid haren weg vonden en telkens
weer haar eigen plaats wisten intenemen, na zoo zonderling te
zyn heen-en-weer geworpen door de mummelende beweging
van haar mond. Hierin zal dan ook wel eens verwarring ontstaan zyn, maar wat was er aan te doen ? Niemand hield er
boek van, en elke plooi hing waar ze verkoos. Is 't wonder
dat die overkompleete lappen wel-eens misbruik maakten van
't volgen gemis aan tucht en kontrOle ?
Het moedertje was bezig met haar middagmaal. Een kleine
jongen van 'n jaar of vier, had haar in een met stopverf geheelde vuurtest, 'n papje van aardappels en uien gebracht, dat
ze niet zonder moeite en verlies naar den mond geleidde met
'n yzer drietandje, geleend misschien uit het magazyn van haar
buurman. Onder 't eten verloor ze geen oogenblik haar zaak
uit het oog, en monsterde met kinderkundigen blik 't onmondig deel van Publiek, dat haar etablissement naderde, of ... .
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voorbyging. Want zeer veel kinderen gaven blyk van de wysbegeerte die ons leert dat aardsche goederen, met vygen en
al, niet volstrekt onmisbaar zyn voor ons geluk, en dikwyls
zelfs schadelyk. Misschien ook was de slapte van de markt het
gevolg eener finantieele krisis, gelyk in den handel soms voorkomt. Om zich edel te wreken, misschien ook om den snoeplust van andere kinderen optewekken -- wie toch doorgrondt
de finesses van den handel ? — neen ... uit hartelyke genegenheid voor 't jongetje welks overgrootmoeder ze was, gaf zy
't kind 'n ristje van haar vygen. Ik moet er by zeggen dat ze
aan haar geschenk de onereuze voorwaarde verbond, dat de
bevoorrechte de helft daarvan moest uitkeeren aan z'n zusje.
En mag ik dan 't stokje houden, vroeg de knaap. Heelemaal ? 't Heele stokje ?
— Ja, liewes, jy mag het stokje houden, heelemaal!
De oogen van 't kind glinsterden van geluk. Daar ging één
vyg naar-binnen. De tweede volgde, Daarna ... zuiver de helft
van de derde. Na de amputatie werd de overschietende helft
weer netjes aangeregen, en : „ik mag het stokje houden !" juichte
de kleine. Toen 't oudje haar test had leeggegeten, gaf ze die
aan 't kind terug, met liefkoozingen en 'n kus. De knaap sprong
heen, jubelend het geschenk voor kleine RACHEL om-hoog houdend. Deze stond op eenigen afstand by 'n groepjen andere
kinderen te spelen, en liep op de blyde mare haar broertje
te gemoet.
Ideën.
1874
.

LATENTE VADERLANDSLIEFDE.
Ik ga ditmaal al die oppervlakkigheid voorby om stiltestaan
by 't kersgeschenk van nationaliteits-kenmerken dat de heer
BOSSCHA z'n „Landgenooten" ten beste geeft.
Daaronder zyn er die misschien geldig worden gevonden door
iemand die in deze dingen bedreven is. Maar ik vrees dat ook
de minder bespottelyke op taal en volksgeest der middeleeuwen
gegronde bewyzen al zeer zwak moeten zyn, als men meent
dat ze versterking noodig hebben van beweringen als deze :
„het nationaal gevoel sprak in ons wakker zeevolk, dat op de
schepen aan den Moerdyk gestationneerd om Koning LODEWIJK te be-
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groeten, in het wand moetende paradeeren, het gegeven ordewoord :
„Hoezee !" eenparig veranderde in : „O wee !" Het sprak by den
intocht van NAPOLEON'S jongsten broeder in 's Gravenhage, toen
men onder de 800 turfdragers er niet één Icon vinden die voor het
loon van vier dukaten het rytuig wilde binnenhalen van den vreemden Koning. Het sprak in veler binnenkamers en in de geestdrift
van den dichter van de Hollandsche Natie."
Matrozen, turfdragers, binnenkamers, HELMERS ... och ! Moet
onze nationaliteit bewezen worden uit zulke dingen, dan wordt
het waarlyk tyd dat we eens voor goed gedénationalizeerd worden.
De Kandioten die zich dezer dagen met den vyand in de lucht
lieten springen, geven andere blyken van nationaliteits-gevoel !
Ik betwyfel of BISMARCK geroerd zal zyn door den bombast van
HELMERS. Wel zou hy zich driemaal bedenken voor 't aantasten van 'n Hollander die in 't „sneuvelen voor de eer van 't
Vaderland 'n zuiveren wellust" vindt, maar ik gis dat hy ons,
na de vry kalme manifestatie van die matrozen en turfdragers,
niet voor zoo buitengewoon wellustig zal aanzien.
„In de binnenkamers." Juist ! Maar, m'nheer BOSSCHA, die
binnenkamers bewyzen juist tegen den nationaliteitszin. Dat
men, onder 't kontinentaal-stelsel ontevreden was aan de thee(zegge : aardbeienbladen-extract-) tafel, geloof ik wel. Dat men
ongaarne 'n aftreksel van gebrande rogge slurpte in plaats van
koffi, en zelfs niet tevreden was met eikelkoffi — schoon die zoo
byzonder goed is voor de klieren, zeggen ze — zie, ook dat
geloof ik. Maar ik vind in zulke ontevredenheid in de „binnenkamers" geen blyk van nationaliteitszin. Die binnenkamer bederft
alles. Niet in z'n „binnenkamer" hield LEONIDAS de Persen tegen.
Niet in „binnenkamers" streden de bewoners van Saragossa.
Het tooneel waar vaderlandsliefde zich openbaart, is de straat,
de markt, de wal, de heerweg, 't veld, de zee. Open lucht,
open lucht altyd ! „Binnenkamer" zegt ge ? Geen voorhuis, gang,
korridor, balkon ? Geen zolder, geen vliering ? 0, ik begryp uw
vaderlandsliefde, ze draagt het kleed, en ze deelt in de eischen
van uw godsdienst. Ook zy verschuilt zich in de „binnenkamer"
om „niet t'huis !" te laten geven aan ieder die zich komt informeeren naar haar welstand en werkzaamheid.
Of de pruisische landweer heel bevreesd zou zyn voor 'n
vaderlandsliefde die zich opsluit als 'n kraamvrouw van drie
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dagen ? Dat betwyfel ik.
Maar, zegt men, in de „binnenkamer" kiemen groote gedachten, die uitspruiten, wassen, heerlyke vrucht geven, Dit
kan zyn. Maar als de heer BOSSCHA dit bedoelde, had hy, in
plaats van de verzekering dat men zoo vaderlandslievend binnenkamerde, ons iets van de kiemen, wassen en vruchtdragen
moeten toonen. Neerlands zeer vaderlandslievende redenaar,
VAN DER PALM, zal waarschynlyk ook wel 'n binnenkamer gehad hebben. Wat hy daar bepeinsde is aan 't licht gekomen,
en uit de stukken die deze laaghartige godverkondiger voor den
dag bracht, kan men berekenen van welk gehalte het nationaiteits-begrip was, dat zich in de „binnenkamers" verschool.
En gyzelf, BOSSCHA, durft gy die matrozen pryzen, en die
turfdragers — die als ze deden wat gy beweert, dan toch, hoe
laf en flauw ook, naar turfdragers- en matrozen-manier deden
wat zy kónden — gy die één regel vroeger „het diep buigen
voor een vreemden heerschar" fluweelzacht en hoffelyk — maar
waarachtig niet mannelyk, ferm of vaderlandslievend ! — hebt
gekwalificeerd, als voortvloeiende . „uit berekening of voorzichtig

beleid ?
— „Dat is ... godverdomme, gemeen, zou 'n matroos zeggen,
als hy ten minste aan den Moerdyk z'n Hollands niet verleerd
had. En zóó'n matroos met z'n ongerymde taal, zou ik graag
de hand geven, al was 't niet in 'n binnenkamer." Niet omdat
ik z'ri onbeschaafd vloeken mooi vind, niet ook omdat het baat,
maar wyl 't dan toch aangenaam afsteekt by de oudwyfsche
praat die wy uit „fatsoenlyke" kringen te hooren, en in sommige brochures te lezen krygen.
En uit zulke kringen, uit de kringen waar men vier dukaten kan besteden om 'n turfdrager te verleiden tot felonie, uit
zulke kringen zal de leus uitgaan, die 't vaderland bewaren
moet voor slaverny ? Dat is inderdaad zeer „bemoedigend." Zyn
de lui opgehangen die 3200 dukaten boden aan de turfdragers ?
Dit verhaalt BOSSCHA niet. 0 neen, de heeren noemt hy „voorzichtig", „beleidvol."
En HELMERS Ik laat nu de soort van 's mans verzenmakery
buiten spel, hoe kan BOSSCHA die zelf Schryver is, zóó zelfs dat
hy in staat was op hoog bevel 'n heel fatsoenlyk boek te vullen met de levensgeschiedenis van WILLEM II, en die dus weet
!
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wat woorden beduiden .... hy die — blykens dat boek en de nu
behandelde brochure — tevens weet dat woorden eigenlyk niets
hoeven te beduiden, en vooral niet, wanneer ze met wat klank
en wat maat en wat rym, als 'n nietig soldaatjesspel van den
geest, in gelid zyn gesteld, hoe kan BOSSCHA dien HELMERS aanvoeren als blyk van Nederlandsche nationalitieit ? Zie, ik wil
eens aannemen dat HELMERS inderdaad dichter, en dus vóór
alles 'n slaaf van de waarheid geweest ware, omdat 'n dichter
niet liegen kan .... ik wil aannemen dat hyzelf dus werkelyk
bezield was van liefde voor het vaderland .... dat alles juist,
precies was zooals hy beschreef .... dat alzoo elke Batavier tien
Romeinen, elke „naneef " honderd Spanjaarden waard was ....
welnu, dan juist vraag ik, waar wy weerklank hooren of gevolg zien van zyn roemkreten? Welk schildgekletter antwoordde
op z'n luid geroep ? Was dat zwygen minachting voor z'n bombast ? 0 neen, men nam z'n decimaal-vermenigvuldigend vaderlandsche-deugdstelsel letterlyk op. Men meende dat de man
dichter was, bezield dichter en dus de waarheid zei. Sprongen
er jongelingen te voorschyn met hun lansen ? Kryschten de vrouwen haar oorlogszang ? Vlochten de maagden haar lokken tot
pylkoord ? Scherpten de mannen hun zwaarden ?
Niets van dat alles ! Men trok zich terug in de „binnenkamer", te laf zelfs om op straat lafhartig te wezen, en telde
daar dukaten om turfdragers te betjoenen tot paardendienst.
Wie geen schryver is en dus woorden meent te moeten gebruiken tot meedeelen van wat-i inderdaad op 't hart heeft,
keert BosscHA's stelling om : zóó diepgezonken was 't besef van
nationaliteit, dat de ellendelingen niet ontwaakten uit hun
apathie, zelfs niet door 't klinkend geschreeuw van 'n HELMERS.
De man is, meen ik, vervolgd door de fransche politie. Men
leerde my in m'n jeugd : „dat hy aan den staart van 'n paard
naar Parys was gesleept." Hu ! Dat had de fransche politie niet
moeten doen, al geloof ik ook niet aan die staartreis. Waarlyk,
't is 'n zeer onschadelyk werk, Nederlanders op, te roepen tot
verzet tegen onrecht. NAPOLEON had op twee ooren tegelyk kunnen slapen, als hem nooit andere gevaren bedreigd hadden, dan
hollandsche geestdrift, opgewekt door 'n hollandschen verzenmaker. Do kruieniery en 't kontinentaal stelsel hebben hem
méér kwaad gedaan. HELMERS, zelf kruienier naar ik meen,
10
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heeft zich, om op zyne wyze recht dichterlyk te zyn, zoo ver
mogelyk verwyderd van z'n vak en het dagelyksche. 't Klinkt
zoo ordinair, meenen zulke menschen, iets te bezingen dat
werkelyk bestaat. Een seraf, 'n wolkentroon, God, voorvaderlyke heldenmoed, al die dingen zyn rekbaarder ter behandeling
dan 'n kruieniersknecht, 'n leuningstoel, de prys van de koffie,
en de tegenwoordige lamlendigheid, altemaal zaken die men
zien, tasten en ondervinden kan.
En wat hebben dan al die fameuze „vaderlanders" uit HELMERS' tyd gedaan om te bewyzen dat de man niet alleen
stond ? Niets. Ik houd me zelfs verzekerd dat by voor zeer
„onfatsoenlyk" doorging in de oogen der mannen van 't „voorzichtig beleid." Dit is rekenkunstig te bewyzen. Als men drieduizend dukaten biedt voor 'n turfdragers-laagheid, hoeveel
smaad verdient dan de hoogheid van 'n verzenmaker? HELMERS
moet gesmaad geweest zyn. De mannen van de „binnenkamer"
weerden hem uit hun salon. Hy was kompromettant. Er moest
iets gezocht worden om de laagheid te vergoelyken, waarmee
men den man overlaadde voor wien men zich schaamde: „HELMERS was 'n groot dichter, maar ... by dronk !"
Lieve brave ellendelingen van „voorzichtig beleid", gelooft
me eens ditmaal, menschen als HELMERS, die al is 't dan maar
in rym, zich verzetten tegen den laaghartigen geest des tyds,
hebben nauwelyks 't noodige om te eten. Van drinken, van te
veel drinken, van overdaad, is voor hen geen spraak. Waarlyk,
gy zorgt wel voor hun nuchterheid.
Vaderlandsliefde ? Is dit vaderlandsliefde, dat ge den man
brandmerkt als dronkaard, die dan toch moed .... rymelde, toen
alles laf hartig wegkroop ?
1866.

Pruisen en Nederland,

THUGATÊR. *)
THUGATÊR melkte de koeien van haar vader, en ze melkte
goed, want de melk die zy thuis bracht, leverde meer boter
dan de melk die thuis werd gebracht door haar broeders. Ik

*) De beteekenis van 't woord dochter in 't Sanskrit : thugatêr is melkster,
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zal u zeggen hoe dat kwam, en let goed op, FANCY, dat ge 't
weet ... als ge eenmaal mocht uit melken gaan. Maar ik zeg u
dit, niet opdat ge zoudt melken als THUGATÊR, maar om u te
wyzen op 't voorbeeld van haar broeders, die door minder goed
te melken, beter deden. Verstandiger althans.
Vóór de jonge landlieden de weide betreden, ja lang vóór
dien tyd staan de koeien te wachten by het hek, om ontlast
te worden van den overvloed dien ze eigenlyk gereed maakten voor
hare kalveren. Maar de menschen eten die kalveren op, en dan
is er melk te veel in de uiers.
Wat geschiedt er nu onder dit wachten van de koeien met
domme gezichten voor 't hek ? Gedurende dit stilstaan dryft
het lichste deel van de melk, de room, het vet, de boter,
naar-boven, en ligt dus 't vèrst van den tepel. (Tepel is mannelyk, FANCY, wat ik heel gek vind.)
Wie nu geduldig melkt tot het laatste toe, brengt vette
melk thuis. Wie haast heeft laat de room achter.
En zie, THUGATÊR had geen haast, doch haar broeders wèl.
Want deze beweerden dat ze recht hadden op wat anders,
dan 't melken der koeien van hun vader. Maar zy dacht niet
aan dat recht.
— Myn vader heeft my geleerd te schieten met pyl en boog,
sprak een van de broeders. Ik kan van de jacht leven, en wil
rondloopen in de wereld, en arbeiden voor eigen rekening.
— My leerde hy visschen, zei 'n tweede. Ik ware wel gek,
altyd te melken voor 'n ander.
-- By toonde my hoe men 'n schuit maakt, riep de derde.
Ik kap 'n boom en ga er op zitten in 't water. Ik wil weten
wat er te zien is aan de overzy van 't meer.
-- Ik heb lust om samen te wonen met de blonde GUNÊ,
verklaarde een vierde, dat ik 'n eigen huis hebbe- met thugatêrs er in, om voor my te melken.
Zoo had ieder broeder 'n wensch, 'n begeerte, 'n wil. En ze
waren zoo vervuld van hun neigingen dat ze zich geen tyd
gunden om den room meetenemen, die de koeien heel mistroostig moesten by zich houden, zonder nut voor iemand.
Maar THUGATÊR melkte tot den laatsten drup.
-- Vader, riepen eindelyk de broers, we gaan !
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— Wie zal er melken ? vroeg de vader.

Wèl, THUGATÈR !
— Hoe zal 't zyn als ook zy lust krygt in varen, visschen,
jagen, wereld-zien ? Hoe zal 't wezen als ook zy op 't denkbeeld komt, samen te wonen met iets blonds of bruins, opdat
ze 'n eigen huis hebbe, met wat daarby behoort ? Ulieden kan
ik missen, doch haar niet, omdat de melk die ze thuis-brengt,
zoo vet is.
Toen zeiden de zoons, na eenig overleg :
— Vader, leer haar niets ! Dan zal ze blyven voortmelken
tot het einde van haar dagen. Toon haar niet hoe de gerekte
koord, samentrekkend, 'n pyl wegschiet : dan zal ze geen lust
hebben in de jacht. Verberg haar de eigenschap der visschen,
die 'n scherpen haak inslikken als die bedekt is met wat aas :
ze zal dan niet denken aan het uitwerpen van hoeken of netten. Leer haar niet hoe men 'n boom uitholt en daarmee kan
wegdryven naar den overkant van 't moer : dan zal ze geen
begeerte voelen naar dien overkant. En laat haar nooit weten
hoe ze met blond of bruin 'n eigen huis kan verkrygen, en
wat daarby behoort. Laat haar dit alles nooit weten, o vader,
dan zal zy by u blyven, en de melk van uw koeien zal vet
wezen ! Intusschen . . . laat ons gaan, vader, ieder naar z'n
begeerte !
Zoo spraken de zoons. Maar de vader — die 'n zeer voorzichtig man was — hernam :
— Eilieve, wie zal beletten dat ze weet wat ik haar niet
leerde ? Hoe zal 't zyn, als zy de blauwvlieg ziet varen op 'n
dryvenden tak ? Hoe, als de getrokken draad van haar spinsel
zich herstelt op vorige lengte en, snel krimpend, den klos van
haar weefgetouw voortdryft by-toeval ? Hoe, als ze aan den rand
van de beek den visch bespiedt, die naar 't kronkelend wurmpje
hapt maar, misvattend uit verkeerd bestuurde graagte, vasthaakt in de scherpe lidhulze van het riet ? En hoe eindelyk,
als zy 't nestje vindt, dat de leeuwrikken zich meimaands bouwen in de klaver ?
De zonen dachten weer na, en zeiden :
— Ze zal daaruit niets leeren, Vader : Zy is te dom om begeerte te scheppen uit wetenschap. Ook wy zouden niets gewe--
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ten hebben als ge ons niets hadt gezegd.
Maar de vader antwoordde :
— Neen, dom is ze niet ! Ik vrees dat ze leeren zal uit
zichzelf, wat gylieden niet leerdot zonder my. Dom is THUGATER niet !
Toen dachten de zoons weder na — ditmaal dieper — en
zeiden :
— Vader, zeg haar : dat weten, begiypen en begeeren .... zondig is voor 'n meisje !
Ditmaal was de zeer voorzichtige vader voldaan. Hy liet z'n
zoons trekken, ter vischvangst, op de jacht, de wereld in,
ten-huwe]yk, overal heen ....
En dit bleef alzoo tot op dezen dag.
Minnebrieven.
1861,

NIEUWE MORAAL.
Met al onze Industrie, met onzen Stoom, met onze Werktuigkunde, met onze fabriekmatige verdeeling van den arbeid,
lydt het meerendeels des Volks gebrek. Gebrek aan vermaak,
aan uitspanning, aan genot, aan geluk, aan brood ... dat i s
tevens, alles saamgenomen : gebrek aan DEUGD.
Niets is onzedelyker dan armoed, heeren hemelmoraliston P
Indien uw God daarover anders denkt — en 't is wel mogelyk,.
want hy is tot het zotste in-staat — dan noem ik hem 'n barbaar, d. i. alweder géén God !
Ik zoek naar blyken van stoffelyke welvaart. Dit eisch ik, en
wel niet zoozeer nu als doel van ons streven -- hoezeer ik
daarop ook als zoodanig aandring — doch als getuigenis van
rationeel-praktischen zin, als eerste voorwaarde van zedelyke
en verstandelyke gezondheid. Het schoone desideratum omtrent
den individu : 'n gezonde ziel in 'n gezond lichaam, is almede tenvolle van toepassing op 'n Maatschappy, op 'n verzameling van

individuen. De God van 'n Volk in lompen, is geen God. Een
God die beschaamd moet staan over den stoffelyken toestand
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van z'n aanbidders, is geen God. Een God die geen geluk geeft,
is geen God.
En 'n hongerend volk is 'n barbaarsch volk, al kon het
duizend gebedjes opzeggen, met of zonder kruis-slaan. Een hongerig volk is 'n barbaarsch volk, al had het milliarden „Heeren" ja — erger dan dat ! — al had het er slechts één : den
dommen tirannieken bloeddorstigen jaloerschen wispelturigen
parazitischen onmogelyken God des bybels.

Ja, ik dring aan op ontevredenheid ! Ik wenschte dat ieder
doordrongen ware van den lust tot genieten, tot het verspreiden van genot, tot DEUGD ! De man die 'n ellendig leven voortsleept, en daarin — gesteld dat verbetering niet volstrekt
onmogelyk is — berust, noem ik naar myrl godsdienstbegrip
misdadig. Het is z'n plicht, middelen te beramen en aantewenden ter verhooging van z'n standpunt .... excelsior ! Tot het vinden van deze middelen, tot de doelmatige toepassing daarvan,
is oordeel noodig, kennis, yver, moed. geduld .... altemaal eigenschappen die ons aanhoudend in 't groote boek der Natuur geleeraard worden, maar die even aanhoudend door Godsdienst
worden gesmoord. In het terugkeeren tot die Natuur bestaat
dan ook de ware zedelykheid, die ons behoort te onderscheiden van geloovers, andere barbaren en dakpannen.
De geloover moordt, rooft en mishandelt — jazelfs by-uitzondering doet hy 't soms niet — omdat z'n God het wil of
niet wil. In beide gevallen is de dryfveer onzedelyk.
De barbaar zonder geloof moordt, rooft en mishandelt — jazelfs by-uitzondering doet hy 't soms niet — omdat z'n God
het wil of niet wil. Die God heet in zulk geval ATTILA, onbeteugelde zinnelykheid, lafhartigheid, vrees voor weerwraak,
of zoo-iets. In al zulke gevallen is de oorzaak van daad of onthouding onzedelyk.
De dakpan valt ons op het hoofd „zonder te weten wat ze
doet." Wy vergeven het haar .... als wy den slag lang genoeg
overleven om den tyd te hebben tot die laatste belydenis van
Ons geloof. (Lukas XXIII, vs 34.) Haar vergryp is slechts onzedelyk, voorzooverre alle gemis van 't pozitief-goede 'n boosheid is. De godsdienst van de REDE leert ons dat zy in-allen-
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geval minder streng te veroordeelen is dan de ónzede waarop
ik doelde in de vorige alinea's.
1870.
ldeën.

TOONEEL-EISCH.
Ik hoop dat de lezer eenige opheldering wacht van de schynbare tegenstrydigheid in m'n beweringen, dat het ideaal der
Kunst waarheid vordert, en dat het tooneel niet bestaan kan
zonder de leugen der overdrycing. Deze stellingen kunnen worden overeengebracht door onderscheid te maken tusschen de
Kunst en de vele wyzen waarop de artist z'n indrukken tracht
te openbaren. Is de dekoratieschilder die blauwe verf gebruikt
om groene boomen te maken, 'n leugenaar ? Geenszins. Het
was z'n taak niet. groen loof te schilderen : hy moest iets voortbrengen dat by zeker licht gezien, zich als groen loof vertoonen zou. Was PHIDIAS 'n leugenaar, toen hij den Atheners 'n
mismaakt standbeeld van Jupiter leverde, dat evenwel, geplaatst
op de tinne van den tempel waarvoor het bestemd was , van
beneden gezien bleek te voldoen aan de door 't grieksche schoonheidsgevoel verlangde evenredigheden ? Is 't 'n leugen in de
skulptuur, dat marmeren beelden geen oogappels hebben ? Mag
men 't den schilder als onwaarheid verwyten, dat z'n wolken

stil staan ? Dat z'n zee niet golft ? Dat z'n vliegende engelen
niet kleppen met de wieken ? Dat die knielende niet opstaat,
Ede vallende nooit den grond bereikt ? Waar zou het heen ?
De Kunst is oneindig, en de wyze waarop 't ons menschjes
gegeven is daaraan uitdrukking te verleenen. zeer begrensd.
Dit onderscheid tusschen bedoeling en slagen, moet altyd worden weggenomen of vergoelykt door iets konventioneels. Hoe
minder konventie er noodig is, hoe beter, maar . . . geheel ontbreekt de behoefte daaraan nooit. De kunstrechter die hiermee
geen genoegen neemt, zou gelyken op den veldheer die strategische plannen ontwierp zonder achtteslaan op de behoeften en
krachten van z'n soldaten. De strategie van zoo'n generaal beteekent niet veel.
Elke uitdrukking der Kunst alzoo is per se gebrekkig. Het
doek waarop 'n vergezicht wordt voorgesteld, is vlak. De wangen van 'n marmeren Venus zyn doodskil. De toon waarop 'n
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heldin in de opera tienmaal achtereen verzekert dat zy sterft,
bewyst dat ze springlevend is. Alles leugen, zegt DROOGSTOPPEL. Maar wie rekening houdt met de hulpmiddelen waarover
de kunstenaar te beschikken heeft, oordeelt hierover anders.
Oppervlakkig zou het schynen dat de tooneelspeelkunst de
minst arme is van de vele wyzen waarop wy gebeurtenissen,
indrukken, aandoeningen, kunnen schetsen. Menschen worden
hier voorgesteld door „heusche" menschen. Hier geen marmer
voor vleesch en bloed, geen — altyd gebrekkig berekend —
perspektief voor diepte, geen muziek in plaats van 't gesproken woord, geen onmogelyke stilstand. Welnu, in plaats van
al deze belemmeringen, worden tooneelspeler en schryver beiden
geplaagd door 'n anderen eisch. Het is de noodzakelykheid van
overdryving, zonder welke het beoogd effekt ten-eenemale zou
worden gemist. De leverancier van de aandoeningen die vertoond moeten worden op de planken, is verplicht overmaat te
geven om niet te kort te komen. Juist genoeg zou hier te
weinig zyn.
Toen ik alzoo beweerde dat de triumf des Meesters gelegen,
was in het treffen van juistheid, bedoelde ik daarmede niet het
fotografisch weergeven van de Natuur, maar 't zóó voorstellen
der natuurlyke waarheid, dat ze, in verband met al de gegevens, als de Jupiter waarvan ik sprak, den indruk van volkomen juistheid maakt. De artist heeft daarby, na eerst te
hebben vastgesteld wat hy leveren wil, als 't ware de tarra
te berekenen, die gedurende de levering, door den aard der
zaak van 't geleverde wordt afgetrokken. Dit nu gevoelt de
leerling ook, en z'n fout ligt dus niet hierin dat hy overmaat
geeft, maar dat hy die toetegeven tarra wat ruim meet, en .. .
z'n mevrouwen Van Wachter dwazer voorstelt dan noodig was.
In 't voorbygaan maak ik de opmerking, dat deze fout niet
zoozeer — gelyk anders uit den komparatief dwazer zou aftelei-

den zyn — 'n zaak van hoeveelheid als wel van hoedanigheid
is. Nooit schetst 'n schryver den mensch dwazer dan hy wezen
kan. De overdryving waaraan zich de leerling schuldig maakt
betreft de soort, de wyze van uiting, de keus der middelen. Hy
geeft niet te veel, maar 't ware niet.
Naschrift Bruid daarboven
1872,
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Noch ons klimaat, noch de daaruit ontstane bouworde van
onze steden en huizen, noch ook de met een-en-ander in nauw
verband staande zeden, vergunnen ons tot het volk te spreken.
We hebben geen forum, geen zuilengangen, geen atheensche
markt, geen rostrum, geen tribune. De boekdrukkunst verschafte
ons 'n wyze van gedachten-uiting, die in zekere opzichten beneden, in andere boven 't gesproken woord staat. Indien wy
bewerken konden dat ieder het lezen verstond — 'n vrome
wensch ! — zou er misschien veel gewonnen zyn, doch zoolang
dit het geval niet is, staan wy, wat het verveelvuldigen der
gedachten aangaat, in zekeren zin beneden Grieken en Romeinen, jazelfs beneden sommige arabische stammen. In zekeren
zin! Wat wy aan uitbreiding wonnen, gaat als gewoonlyk verloren aan intensiviteit. Onder 'n gegeven aantal hedendaagsche
individuen die hun naam kunnen zetten, en zelfs 'n brief schryven, zal men meer personen vinden, die eenige kennis hebben
van zaken welke niet rechtstreeks onder 't bereik van hun zintuigen vallen, maar ik houd me verzekerd, dat ieder burger te
Athene of te Rome, en zelfs ieder lid van 'n zwervende woestyn-horde, beter op de hoogte was van de res publica zyns volks
of van z'n stam, dan de meesten onzer tydgenooten van de zaken
die hun vaderland aangaan. De filippische redevoeringen van
DEMOSTHENES bewyzen niet alleen zyn welsprekendheid, ze leveren — vooral met het oog op den uitslag — 'n getuigenis voor
de vatbaarheid van z'n hoorders. DEMOSTHENES zou in ons klimaat
misplaatst wezen, of liever, hy ware in ons land 'n onmogelykheid. By overigens gelyke gegevens, zou hem immer ontbreken, wat tot het volkomen maken van den redenaar noodig is : een auditorium.
Eenmaal was ik in den Haag getuige van 'n straattooneel,
dat my versterkte in de meening over de ongeschiktheid van
onze natie, om op die wyze te worden gedoceerd. Een geestdryver verzekerde aan drie of vier kleine kinderen, dat hy het
„Woord des Levens" zou verkondigen en verzocht hun hier-ofdaar een stoel ter-leen te vragen. De wichten — die naar 't
getuigenis dat over hun lippen vloeide, meer behoefte hadden
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aan neusdoeken dan aan zielespys — staarden hem met domme
verbazing aan.
— Een stoel, kindertjes .... 'n klein matten stoeltjen is voldoende. Weet je niet, waar dat zou te krygen zyn ?
Geen antwoord.
— Wat mót die kerel ? vraagde 'n grootere jongen, die 'n
standje rook.
— Ik wenschte een stoel, herhaalde de apostel. Ik wil het
Woord des Levens verkondigen.
Ook die jongen begreep er niets van.
Misschien zag de arme straatprediker in, dat het woord „verkondigen" slecht gekozen was. Hy korrigeerde z'n uitdrukking:
— Ik wil van God spreken, en van den Heere JEZUS.
Geen antwoord.
Van lieverlede naderden andere personen, meest kinderen uit
den zoogenaamd-laagsten stand. 't Stuk speelde natuurlyk in
'n onaanzienlyke buurt. Ik had me voor de uitstalkast van 'n
winkeltje geplaatst, vanwaar ik alles kon gadeslaan.
Na veel vergeefsche pogingen, waarby ik het geduld van den
man bewonderde, werd hem 'n stoel gebracht. Een oud vrouwtje
kwam er mee aanloopen. Ze eischte daarvoor 'n stuiver, dien
de apostel gewillig betaalde.
En hy preekte ! Er was iets liefelyks in z'n stem. Z'n voordracht muntte uit door eenvoudigheid. Waarlyk, 't lag niet
aan hèm, dat z'n woorden geen indruk maakten. Ik herinner
me niet ooit 'n predikatie te hebben gehoord, die beter beantwoordde aan den zin dien sommigen gewoon zyn aan 't woord
„evangelisch" te hechten. De man bracht inderdaad 'n blyde
boodschap .... aan ieder die gelooft. Voor my, die niet geloof,
was 't 'n treurig staal van welmeenende krankzinnigheid. Ik
had medelyden met hem, en verfoeide de duizenden en duizenden
van z'n geestverwanten, die hem daar zoo alleen lieten staan
op z'n gehuurd stoeltjen, in 'n kring van 'n paar dozyn morveuze jongens. Ik voelde iets als neiging om me daarby te voegen ....
Helaas .... wat zou 't gebaat hebben ! Een zakdoek had ik,
maar wat helpt dit zonder geloof ?
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Het auditorium van onzen prediker had noch 't een, noch 't
ander. De vreemdheid van 't geval hield de kleine gemeente 'n
oogenblik bezig, maar nauwelyks was de weg ter zaligheid betreden tot „vermorzelde slangenkoppen" en ,,lamgetrapte verzenen" toe, of de jeugd begon zich te vervelen. De geestigsten
trokken elkaar by de haren. De anderen . . . och, anderen
waren er niet.
Ja toch, 't oude vrouwtje !
Een buurvrouw ging voorby, die haar iets toeriep. Ik verstond niet wat deze zeide, maar 't scheen iets als 'n vraag waarom
ze stond te luisteren naar „dien vent ?" Dit laatste woord kon
ik onderscheiden, en 't overige maakte ik op uit het antwoord :
— Ik wacht op m'n stoel. Hy staat er op. Ik heb 'r 'n
stuiver voor gekregen . . .
En ter verduidelyking stak zy de hand op, welker uitgespreide vingers vyf centen moesten beduiden.
De leeraar ging rustig voort met „verkondigen." Z'n rede was
inderdaad 'n kort begrip van den kristelyken godsdienst, en ik
kan me niet voorstellen dat deze beter kan worden „verkondigd."
Voor 'n betaalden dominee was 't om te bersten van spyt. Inweerwil van de nu-en-dan voorkomende fout dat hy zich bediende van een te kanselachtige uitdrukking — die hy evenwel
meestal terstond in gewone, doch daarom niet platte taal overbracht — perste de man my bewondering af. Hy had het talent z'n talent zóó te verbergen, dat ik waarlyk in verzoeking
kwam hem alle talent te ontzeggen, 'n gebrek dat ik soms
hooger schat dan de meeste deugden. Waarachtig, ik had den
man wel om den hals willen vliegen. Hy had hart !
Van wrevel over de verregaande nuchterheid van z'n auditorium, was geen spoor te ontdekken. En ook later, toen de kring
zich uitbreidde, en hy niet slechts onverschilligheid moest ontwaren, maar geplaagd werd door allerlei rumoer, door ,t gekibbel en gestoei van de aanstaande Hemelburgers, toen zelf
'n kwajongen onder luid gejuich van de gemeente de heldendaad
beging aan den matten stoel te schudden, verloor by z'n kalmte
niet. Hy sprak over de goedheid van God : „die z'n eeniggeboren zoon niet had gespaard." Over de verdiensten van dien
zoon „in wien allen konden zalig worden." Over de „verstokt-
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heid des harten . . .
Nu, dat was 'n woordjen op z'n pas, want juist vloog hem
'n halve notedop langs 't hoofd. Maar niet dáárover klaagde de
man. Hy beweerde dat de menschen hun harten verhardden
„om de begeerlykheden dezer wereld aantehangen, in-stede van
JEZUS CHRISTUS, den Zaligmaker, en dien gekruist . . .
Toen by die „begeerlykheden der wereld" aanroerde, vreesde
ik 'n oogenblik dat-i op den verkeerden weg was, daar de straatgemeente er niet naar uitzag, alsof ze zich te-buiten ging aan
weelde. Misschien voorzag hy deze tegenwerping. Althans hy
kommenteerde z'n klacht :
Gy zult meenen geen misbruik te maken van de goederen dezer wereld, maar eilieve, denkt gy dan dat daartoe juist
rykdom vereischt wordt ? Het toegeven in traagheid, in zinnelykheid, het kwaadspreken, het beleedigen van uwen naaste,
het benyden der welvaart van anderen, dagdievery, 't misbruiken van Gods naam . . . dit alles is wereldsche lust ! De Heer
heeft verzekerd dat zyn koninkryk gesloten blyft voor ieder die
zich niet betert van zulke fouten. En Hyzelf wil u daartoe
kracht geven ! Wie den Vader bidt in Zynen naam om de genade . . . enz.
—

Terwyl-i bezig was met de nogal moeilyke aanwyzing inhoeverre wyzelf hebben zorgtedragen voor onze zaligheid, en
welken dienst ons „Gods genade" in dit opzicht bewyzen kan
— hy drong er op aan, zoo weinig mogelyk op dien bondgenoot te laten aankomen, 'tgeen me zeer praktisch voorkomt
naderde er 'n troep beschonken jongens met nummers op hun
Mutsen. Ze deelden allen voorbygangers, zoo luid ze 't konden
uitschreeuwen, de belangryke tyding mee, dat ze op-weg waren : naar „de kamp v'n Seist." De straat was niet breed, en
aldus 'n konflikt tusschen de Zeistgangers en de reizigers naar
den Hemel, onvermydelyk. Onze lotelingen smolten met de heilbegeerige gemeente in-een, en brachten ruimschoots het hunne
by tot vermeerdering van de reeds heerschende wanorde. Eenige
notenverkoopsters achtten de gelegenheid gunstig om haar waren aan den man te brengen, en sloten zich met 'n schel: „ses
cente n 't feef e twintich !" by de groep aan. De oude vrouw die
den stoel verhuurd had, scheen er 'n eer in te stellen dat ze
-

-

-
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daarvoor 'n stuiver had ontvangen. Ze vertelde dit herhaalde
malen aan de omstanders. 't Had er veel van of ze beschaamd
was over haar tegenwoordigheid op die plaats, en behoefte voelde
zich te verontschuldigen. Van-tyd tot-tyd bestrafte zy de stoeiende kinderen, en 't scheen alsof ze, boven den voor haar stoel
ontvangen huurprys, zich wou meester-maken van 't diakonaat.
Dit bleek me vooral uit de woorden waarmee ze by 'n paar
buurtjes den oorveeg vergoelykte, dien ze zoo-even had toegediend aan 'n kleinen jongen wiens woeligheid wat ver ging.
— 't Is myn stoel, weetje ... de man heit er foor betaald .. .
welnou, laat 'm prate .. - . kêêk — ze toonde de centen — anders (hou je smoel jongen) anders ... eichelyk bin ik rooms, maar
ik seg : laat de man prate, wel ja !
Dat „anders bin ik rooms" beviel me beter dan 't overweldigd ouderlingschap. 't Kon beduiden : ik heb zyn straat-zaligheid
niet noodig. Ik „doe" m'n geloof in de kerk. Ik „hou" m'n godsdienst by de mis. De pastoor zorgt voor de rest, en dus behoef ik my met die vreemdigheden niet optehouden. Maar :
— Fêêf cente . . . kêêk !
Daarin lag : ik verzaak m'n geloof niet, maar ik doe m'n
plicht als huishoudelyke vrouw. Er was oprechtheid in de permanente tentoonstelling van dien stuiver.
Maar dat baas-spelen over de jeugd stuitte my. Dàt recht
kocht ze niet voor 't uitleenen van haar stoel ! Ik dacht aan
de regels :
Hélas, est-ce une loi sur noire pauvre terre,
Que toujours deux voisins entr'eux auront la g'erre ?
Que la soif d'envahir et d'étendre ses droits
Tourmentera toujours . . . koningen, molenaars, diakenen en
ouwe vrouwtjes die stoelen verhuren voor 'n hagepreek ?
— Daar steekt-i, so waar as chot, s'n tong teuche me'n
euêet .... km-ier, dief ... ik sel je wel krêêche ... 't is de jonge-n
euêet .... de chiroentekelder, weetje ...
„Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hy zyn eeniggeboren Zoon ... .
— „S'n broêrs binne-n-ook sukke rakkers ! 'k Sel 't an je
moeder seche ... sech, fraag liever reis an je suster, weneer se
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me-n-'t dubbeltje brengt foor de musse die 'k foor der chewasse
heb ? Ik kan nie f'r nimmendal werreke !
„Wat baat het of men de gansche wereld gewon, en schade
leed aan zyri onsterfelyke ziel !
— Fá-me schaai ken ik nie lefe ... . en dan noch de tong
teuche me-n-euêettesteke ! P'ssop, smeerlap !
„Al wat liefelyk is en wel luidt ! Wy zyn hier op aarde slechts
voor korten tyd. Wy worden gewacht in de woningen die de
Vader daarboven gereed-maakte voor allen die hem dienen in
geest en in waarheid . . .
En we chaan nog nie na huis,
En we chaan nog nie na huis,
En we chane na de kamp f'n Seist ... !

viel hier 't koor der lotelingen schreeuwend in.
De hoopvolle spruit uit den groentekelder bleef zich vermaken met het plagen van de oude vrouw, die haar toom niet
onbetuigd liet. Een der lotelingen scheen z'n vaderlandreddende
carrière te willen openen met aanranding der eerbaarheid van
de notenverkoopster, die haar deugd openbaarde in den vorm
van oorvegen. De beschonken jongens wreekten zich over de
geleden neerlaag, door 'n „patertje-langs-den-kant" om de
stoelenverhuurdster, die met 'n schrille stem haar eigendom terugvorderde :
— 't Is nou lang chenock (skei-euêêt, jongens !) wá-denk-i,
da'k ier de-n-eelen dach ken blèêfe staan, f'r s'n fêêf cente ?
Hy was in de mei so bly,
Hy was in de mei ... .

— Lá-me-los, rakkers ! M'n stoel ... 't is nou lang chenoch .. ,
Dat noemde zy lang genoeg ! Er was nog geen levende ziel
bekeerd ! Maar de lotelingen schenen het op dit punt met de
vrouw eens te zyn. Ze zongen :
Pater ! Jy mot skeye chaan

.. .

— Los, seg ik je ! Jullie binne beesten. Als ik m'n seun m'r
hier had ....
„Dien by heeft overgegeven tot den dood, ja tot den dood
des kruizes
.. .
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't Mag je nog wel sesmaal doen,
Sesmaal, sesmaal . . .

„Profeten en apostelen, die hun geloof bezegelden met hun
bloed . . .
Réf-e-twintich f'r ses cente !

„Ik bidde u, alsof CHRISTUS zelf door my bade . .

•

Pater geef je non 'n zoen . .

- Smeerlappen . .. allemaal !
sech ik je . . . m'n stoel !
„Laat ons eindigen met het allervolmaakste gebed !"
En we chaan noch nie na huis,
En we chaan noch nie . . .

„Onze Vader . . .
In de nes daar motte we wezen

„die in de Hemelen zyt !"
Daar staat op de deur g eskrei e :
Hier verkoop men brandewyn.

„Uw naam words geheiligd I"
— M'n stoel weerom, godverdomme !
Bosse, Hosse !

„Uw Koninkryk kome !"
Ses cen-te-n-'n fêêf- e-twintich, nini m'r wech fr 'n steueêfer !

wil geschiede . . .
— Nou verdom ik 't langer ! Ik mot m'n stoel weerom
hebbe . . . wech jonges !
„En vergeef ons onze schulden, gelyk wy vergeven . . .
— Ik sel julli allemaal op je donder komme . . . m'n stoel !
„En leid ons niet in verzoeking . . .
» Uw

Bosse . . . _Hosse !

„Want U is het Koninkryk, en de kracht . .
Nim Nim wech f'r '1 1 steuêéfer !
1

— Asi-e nou niet euêêtstkeit, bliksem ik 'm 'r of !
„Amen! Vrouwtje, daar is je stoel terug."
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Vromen te 's Gravenhage ... gy die my verdoemen zult over
wat ge — verkeerd-lezend ! — profanatie noemt, ik verdoem U.
Niet ik bega zonden „tegen den Heiligen Geest" ik die vervuld
was van deernis met den mishandelden apostel, ik die 't betreurde niet 'n oogenblik te kunnen gelooven als hy, om daarvoor 't recht te koopen my aan z'n zy te stellen en de helft
te dragen van z'n smaad. Gy zyt lafhartige huichelaars die wel
God, CHRISTUS en zaligheid met hem deelen wilt, maar hem
onbeschermd overlaat aan vuil straatgrauw, zoodra hy doet
wat gyzelf zoudt doen als er oprechtheid was in uw geloof,
zoodra hy aan de „hoeken der straten" de blyde boodschap
komt verkondigen der Verlossing . .
Ik sta JEZUS nader dan gy, en zeg u dat gy ellendelingen zyt.
Wreekt u over dit vonnis, door niet de woorden van die andere farizeën my uittemaken voor 'n godslasteraar, omdat ik
in m'n schetsje van die straatpreekery, wáár durfde zyn. Ge
hebt immers wel durven beweren dat ik JEZUS smaadde in m'n
Kruissprook ?
Neen wreekt u niet. Waarlyk, er is voor u allen iets beters
te doen. Wordt eerlyk en tracht te leeren lezen.
Ideën.
1870.

OP DE BLEEK.
-- Maar zeg eens, WOUTER, lees je dan thuis geen boeken
over 't geloof ?
Dit vraagde FEMKE aan haar vrindje, toen deze den volgenden dag weer by baar zat op 't omgekeerd mandje.
— Ja, maar ze zyn niet mooi.
— Ken je niet wat van-buiten ?
Wouter zei 'n vers op van een protestanterig gezang, dat
geen genade vond in den smaak van FEMKE. Maar wel vond
ze dat-i 't mooi opzei.
— Lees je niets anders ?
WOUTER bedacht zich. Hy doorliep snel de bibliotheek van
STOFFEL Werken van 't dichtlievend genootschap ... IPPEL, Aard:
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rykskunde ... Verhandeling over de spelling ... Reglement op de
De brave
brandwacht ... Geschiedenis van Jozef, door HULSHOFF
Hendrik ... Vader Jacob onder zyne kindertjes . Preeken van
HOORNS
Kathechismus van IDEM
dominee HELLENDOORN
boek...
.. .
...

...

...

Hy voelde heel goed, dat er van dit alles niets te-pas kwam
by FEMKE. Eindelyk :
— Ik zou wel wat weten, maar 't is eigenlyk niet van 't
geloof ... het is van GLORIOSO .. .
FEMKE beloofde te zullen luisteren en WOUTER vertelde. Eerst
sprak hy afgebroken, en met al de en toen's die niet gemist
kunnen worden by 'n hollandsch verhaal, maar weldra verplaatste hy zich in den toestand van z'n held, en verhaalde
beter dan-i gelezen had in dat voddig boek. By elke schaking,
by elk heldenfeit, stond by op van z'n korf, en bootste de daden
van z'n held na, zoodat FEMKE er van schrikte. Maar prettig
vond ze 't toch, en toen hy eindelyk zweeg, was er 'n vonk
van zyn zonderling bestuurde maar oprechte geestdrift gevallen
in haar hart, dat als 't zyne klopte van verrukking over al
't schoone dat ze gehoord had. Beider wangen gloeiden, en
waarlyk, als er 'n trekschuit had gereed gelegen naar Italie,
ik geloof dat FEMKE oogenblikkelyk was meegereisd om deeltenemen aan zooveel gevaar, zooveel aventuren, en . zooveel
minnary. En 't fraaist was, dat er uit WOUTERS vertelling bleek
hoe zuiver zoo'n italiaansche roover in 't geloof is.
-- Weet je niet nog iets ?
-- Ja, zei WOUTER, die op-streek raakte. Ja nog iets ... 't
staat in 'n klein boekjen, 'n almanak, geloof ik.
En hy verhaalde :
- FEMKE, er was eens in 'n groot land 'n koning die INCA
heette. Al de koningen van dat land heetten INCA .
Zooals hier Oranje .. .
— Ja, zooals hier Oranje. Maar daar in Peru — want het
land heette Peru — waren de koningen uit de zon gekomen,
en als ze sterven, keerden zy terug naar de zon. En zij mochten niet trouwen met 'n meisje dat niet uit de zon voortkwam.
Dat was zoo de wet in Peru .. .
— Is 't waarlyk gebeurd, WOUTER ?
.

--

11
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— Het staat zoo in 't boekje, FEMKE. Nu was er 'n koning
die drie kinderen had, een dochter en twee zoons. De zoons
heetten TELASCO en KUSCO, maar den naam van 't meisje heb
ik vergeten.
— Zeg maar MARIE.
— Dat is, geloof ik, geen peruaansche naam. Neen, LOUISE,
is beter, of ... EMMA. Of wil je dat ik FEMKE zeg ?
— Wel neen, zeg maar EMMA. Anders weet ik niet of je van
my spreekt, of van die prinses.
— Goed : EMMA. EMMA was 't eenige zonnekind in heel Peru.
En niemand wist wie na den dood van den koning, INCA worden zou, want TELASCO en KUSCO waren gelyk geboren. Gebeurt
dat meer ?
— Wel zeker, dat zyn tweelingen. Een nicht van ons heeft
er drie te-gelyk gehad. Dat kan heel goed.
— Nu, TELASCO en KUSCO waren tweelingen, en de koning
wist niet wie hem zou opvolgen. Hy hield van beiden evenveel, en ook 't volk van Peru had graag beiden tot INCA gehad. Maar dat mocht niet, omdat er in de wet stond dat er
altyd maar één INCA wezen zou. Toen riep de koning alle priesters by elkaar op 'n hoogen berg, om nader aan de zon te wezen
want de zon zou beslissen wie koning worden moest.
Maar, WOUTER, dat kan niet waar zyn.
— Het staat zoo in 't boekje, FEMKE. En ... 't is lang geleden, heel lang. Dat land Peru is 'n land van ... vroeger tyd,
weet-je, net als de ivoren poort.
--

FEMKE was maar half tevreden. Maar, nieuwsgierig naar 't
verhaal, hield ze zich of woUTER's oplossing haar voldeed.

— Op bevel van den koning maakten de priesters twee groote
brandstapels, en legden daarop veel groote kransen van bloemen. Maar ze staken het hout niet aan ... dit moest de zon
zelf doen.
— Dat kan heel goed ... met 'n brandglas.
— Neen, zonder brandglas, want de Peruanen hadden geen
brandglazen. En bovendien 't was juist te-doen om den wil van
de zon te weten. De kransen op den éénen brandstapel waren
gelegd of 't de letter T was, dat beduidde TELASCO. Op den
ander had men 'n K geschreven ... ik meen : met bloemen. Die
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K wilde zooveel zeggen als KUSCO. Nu viel de koning op de
knieën, en alle priesters ook, en ze zongen 'n gebed aan de zon .. .
— Dat was heel slecht, WOUTER. Men mag voor niemand
knielen dan voor de Heiligen. En dat bidden mag ook niet .. .
dat is afgodery.
— Ja juist, 't staat ook in 't boekje dat die menschen in
Peru afgodendienaars waren. Maar, FEMKE, dat moet je nu zóó
beschouwen, zie ... 't is erg lang geleden en 't was 'n ander
volk ... 'n heel ander volk, moet je denken ! Daar heb je nu
by-voorbeeld ... in Frankryk ... daar noemen ze-n-vader : père,
dus je ziet wel dat ieder volk zoo z'n eigen manieren heeft.
FEMKE knikte, als byna overtuigd.
— Ze zongen 'n gebed aan de zon. TELASCO, KUSCO en EMMA
zongen mee, want ze waren nog nieuwsgieriger dan de anderen, dit begryp je wel, want als KUSCO's houtstapel 't eerst
brandde, zou hy INCA worden, en TELASCO bleet maar prins.
En als TELASCO'S stapel 't eerst aanging, werd hy koning en niet
KUSCO. Nu, voor EMMA was 't ook 'n heele zaak, want ze moest
trouwen met den nieuwen INCA. Ze wou dus graag weten wie
't wezen zou . . .
— Maar ... 't waren haar broêrs !
— Wel ja. Dat moest zoo, omdat zy 't eenige zonnekind
was. Ze woonden in Peru, moet je denken, daar was alles anders dan by ons.
— Ja, dat 's waar, zei FEMKE, die bang was dat te veel
ongeloof haar de vertelling kosten zou. 't Zal wezen als met
GLORIOSO en die gravin. Zulke dingen gebeuren hier nooit. Dat
vind je-n-alleen in verre landen.
— Ja ... of erg lang geleden. Nu dan, na lang bidden stak
de zon geen van de beide brandstapels aan . . .
— HO ! ... zei 't meisje verwonderd, want na al 't zonderlinge dat ze vernam, had ze zich gereed gemaakt nog meer
vreemds te hooren.
— Neen, de zon stak ze niet aan, maar riep den INCA en 't
volk van Peru toe, dat EMMA kiezen moest tusschen TELASCO
en KUSCO. Wie ze 't meest liefhad zou koning zyn.
— Toen was 't gauw uit, dacht FEMKE. En dit zei ze.
— Juist andersom. EMMA wilde niet kiezen. De zon had haar
-
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een maand tyd gegeven om te bedenken. Ze peinsde en overlegde, en kon maar niet tot 'n besluit konen. Of, als ze'n oogenblik meende te weten wien zy voortrok in haar hart, dan
wilde zy 't niet zeggen, omdat ze den ander te lief had om
hem te bedroeven. Want ze wist dat beiden haar beminden,
en dat haar voorkeur van don één, de dood van den ander
wezen zou. Zy vroeg om raad by TELASCO. Deze raadde haar
aan, KUSCO te kiezen . . .
— Hé ? riep FEMME weer. En er was 'n vragende toon in
haar uitroep. Zy meende niet goed verstaan te hebben.
— 't Was in Peru . . . en' heel lang geleden, moet je denken.
En daarop smeekte zy Kusco haar te zeggen wat ze doen moest.
Kusco beweerde dat TELASCO haar gelukkig maken zou, en dat
zy dien kiezen moest. Ook vond by fiELASCO waardiger om INCA
te worden, dan zichzelf.
Alzoo vond EMMA by de broeders geen troost. En by de priesters ook niet. En ook niet by den koning, die in 't geheel
geen raad geven wou, omdat het 'n zaak van de zon was,
waarmee hy zich niet mocht bemoeien. EMMA was troosteloos.
Ze wist hoe lief Kusco haar had. 's Avonds in 't woud had
ze hem beluisterd, toen-i 'n lied zong waarin hy zeide dat-i
zonder haar niet leven kon. Toen was ze hem om den hals gevallen, en ze ging naast hem zitten op de zodenbank, en ze
zei : lieve Kusco ... en ze legde 't hoofd tegen z'n schouder, en
begon bitter te schreien omdat ze hem zoo erg liefhad. Er
is 'n plaatje by, FEMKE.
— Kun je-n-'t boekje niet eens meebrengen ? vroeg 't meisje.
Ze wilde zoo gaarne dat prentje zien.
— Ach neen, 't boek is van STOFFEL, en hy heeft gezegd
dat ik niets mag wegnemen uit z'n kastje. Dat is z'n bibliotheek, weet je, omdat-i schoolmeester is. Nu, ze weende van
liefde. En Kusco ook ... kan dat ?
— Wel neen !
— In 't boek staat het toch. Maar hoor verder. Toen ze daar
zoo zaten, kwam TELASCO. Hy beluisterde hen — één oogenblik
maar — en trad op-eens te voorschyn. Daarop viel hy op de
knieën voor KUSCO, en zeide : „heil u, INCA van Peru, de dochter der zon heeft u gekozen !" En hy boog z'n hoofd tot de
aarde, en wilde Kiirsco's voet op z'n nek zetten. Dat beduidde
-
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onderwerping ... In Peru, weetje ? Maar EMMA en KUSCO stonden
haastig op, en beiden tegelyk riepen zy dat TELASCO zich vergist hadt. „Ze heeft U lief, broeder, sprak Kusco, aan U denkt
zy, van U droomt zy, U bemint zy, o TELASCO ! Gy zyt Koning
in haar hart, en dus' INCA van Peru."
TELASCO sidderde. Want hy had KUSCO te lief om te willen
dat het waar was. Twyfelend zag hy EMMA aan, en nu werd
het eerst recht moeielyk voor hem, want nu viel ze hèm om
den hals en kuste hem innig, en trok hem naast zich op de
bank van zoden. Maar terwyl zy aan de eene zyde TELASCO
omarmde, trok ze met de andere hand Kusco tot zich, en . . .
toen zat ze in 't midden tusschen de beide broeders in. En als
ze TELASCO kuste, zuchtte zy : „lieve Kusco !" en als ze Kusco
liefkoosde, fluisterde zy TELASCO'S naam ... och, FEMKE, 't was
zoo moeielyk !
— Ja, zuchtte FEMKE, 't was 'n moeielyk geval !
— En als TELASCO meende dat ze iets hartelyker tegen Kusco
was, zeide hy : „ge moet kiezen EMMA !" in de hoop dat ze
Kusco gelukkig maken zou. Maar hy durfde niet aandringen
op die keus, als hy meende te gevoelen dat ze hèm kiezen zou.
Want hy kon wel z'n eigen smart dragen, maar hy schrikte
voor de wanhoop van z'n broeder.
En Kusco riep : kies, EMMA !" telkens als ze zich wendde
naar TELASCO'S zyde, maar hy zweeg als EMMA'S hoofd op zyn
schouder lag. Hy vreesde den dood niet — want, FEMKE, hy
wilde sterven als-i niet leven kon met háár — maar hy was
bekommerd over TELASCO'S jammer, als deze EMMA'S beeld zou
moeten verdryven uit z'n hart. Kun je dit alles begrypen,
FEMKE ? Ik weet niet of ik 't goed vertel, maar 't staat zoo
in 't boek.
— Ja, ik begryp het heel goed, antwoordde FEMKE. — Ze waren
twee'ingen, zieje, daar komt het van.
Nu moet ik als waarheidlievend gei ;chiedschryver betuigen
geen geloof te slaan aan FEMKE'S begrip. Ik verdenk haar van
„schipperen" met het geloof aan woUTga ' s vertelling. Ze drong
zich het begrypen op, omdat ze zich voelde aangetrokken door
de liefde en offerzucht der drie helden van 't verhaal. Ze was

niet geleerd genoeg om met spot neertezien op 't verhevene
omdat het haar werd meegedeeld op 'n wyze die hier-en-
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daar barok schynt. De jeugd — van Individu en Mensheid alweer — is romantiek. Ze heeft behoefte aan onmogelykheid,
of wat daar naby komt, en nu WOUTER eenmaal FEMKE zoo
ver had veroverd dat ze zich verplaatste in zoo vreemde toestanden, vond z'n geloofwaardigheid 'n sterken bondgenoot in
FEMKE'S vurige begeerte om 't vervolg te weten van die aandoenlyke geschiedenis. Zy had hem — met minder moeite,
want WOUTER was jonger, en bovendien onevenredig kinderlyker — haar „ivoren torens en geestelyke vaten" ingegeven,
nu zou 't hem weldra gelukt zyn haar 't heele zonnestelsel te
doen slikken. Maar de arme jongen wist dit niet. Om te ontleden hoe zucht tot weten wordt afgeleid door behoefte aan
liefde, had hy eenige tientallen jaren ouder moeten wezen, en
niet zelf de patient van dit zielkundig verschynsel. De lezer
zal wel zoo goed zyn myn opmerkingen aftescheiden van wouTER'S indrukken, en niet den natuuronderzoeker verwarren met
den kikvorsch die hem tot onderwerp diende van z'n galvanische
proef. Wie te traag is om de analyze te volgen van 'n menschenhart, abonneere zich op de romans van XAVIER DE MONTÉPIN, PAUL FÉVAL, PONSON DU TERRAIL, en dergelyken. Wie
zich verheven waant boven de ontleding van 'n gemoed, raad
ik aan, oktrooi te verdienen op 't uitvinden van iets belangrykers. En wie, eindelyk, myn werk af keurt als onvolledig, of
myn slotsommen als onwaar, ik zal hem dankbaar zyn voor terechtwyzing. Maar in dat geval wenschte ik blyken te ontwaren van wat inspanning en studie, want dat kost het my ook .. .
en nbg iets.
vond het prettig dat FEMKE de gedeeldheid van EMhart begreep, en tevens de edelmoedigheid der beide broêrs.
Wanneer hy dat had moeten uitleggen, zou hy moedeloos geworden zyn. Nu drukte FEMKE'S snel begrip het zegel op z'n
ingenomenheid met de peruaansche historie, en hy vond ze
schooner dan ooit. Deze indruk maakte hem welsprekender dan-i
totnog toe geweest was. Het werd hem nu 'n punt van eer,
FEMKE'S goede meening te rechtvaardigen, en onwillekeurig
overgaande van den verhaaltoon tot dramatische voorstelling,
voerde hy z'n personen sprekende in. Er was 'n quousque tandem
van teederheid in 't naspreken van TELASCO's woorden :
WOUTER

MA'S
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„Dochter der zonne, beslis ! Hy heeft u lief, KUSCO, myn
broeder, de edele KUSCO. Is er 'n ree vlugger op 't gebergte,
'n jager zekerder van z'n schot, 'n held onder de dapperen van
Peru, vlugger, zekerder, heldhaftiger dan hy ?
„Dochter der zonne, beslis ! Hy heeft u lief, KUSCO myn broeder, de edele KUSCO. Zie, ik verraste hem in den slaap, en
hoorde hoe hy droomend uw naam sprak. Hy strekte z'n armen uit als om u te zoeken, hy klemde u vast aan z'n hart,
en z'n lippen bewogen zich als kussende. Dochter der zonne,
beslis, en kies den edelen KUSCO !
„Niet alzoo, antwoordde Kvsco. Ook ik heb TELASCO bespied,
den verhevensten telg van de INCA'S. Hy schreef uw naam, o
dochter der zon, met kunstigen knoop in z'n gordel, en luid
heeft by dien naam geroepen in den stryd tegen de vyanden
van Peru. Ze vloden op dien roep, als ware de beschermende
zon zelf neergedaald om de belagers van haar kinderen te verdelgen. Kies TELASCO, den dapperen TELASCO, kies hèm, o verhevene dochter van 't licht !"
„Kvsco kwam my te-hulp in den stryd. Zonder hem ware
ik verslagen. Hy heeft de pryzen behaald in alle spelen der
jonkheid van 't land. Hy worstelde, streed en overwon in uw
naam...
„TELASCO liet my de overwinning ! Hy doodde z'n eerzucht
in uwen naam ...
„Kvsco heeft u bezongen in heerlyke gedichten .. .
„TELASCO heeft ze gezongen op goddelyke melodie .. .
„Bedenk dat KUSCO sterven zal, wanneer gy niet hem boven
alles bemint, hèm alleen ...
„Meent ge dat TELASCO zou leven zonder uw liefde ?
Eindelyk sprak het meisje :
„Ik heb u lief, TELASCO, en u KUSCO heb ik lief. Ik kAn
niet kiezen, zoo waar ik 'n dochter ben van het licht. M'n
hand beeft zoodra gy me aanraakt, o KUSCO... maar, TELASCO
ze trilt evenzeer als zy den druk voelt van uw hand. M'n hart
siddert by de gevaren van den oorlog, als ik weet dat gy beiden vooraan staat in de reien der kinderen van de zon, en ik
durf niet beslissen hoe ik den pyl richten zou, die bestemd was
één uwer te treffen ... als ik veroordeeld wezen kon die richting te bepalen.
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„Als ik uw gezang hoor, o KUSCO, dan voel ik al. 't wee en
al de zaligheid van 'n liefde die my oneindig schynt, maar
toch is er in m'n hart plaats voor 'n alles verterenden gloed,
by 't inzuigen van de goddelyke tonen uwer muziek, o TELASCO,
als zy de woorden van KUSCO begeleidt. M'n ziel leeft door 't
genieten van uw beider bestaan. Uw beider namen hoor ik
roepen door den tortel in 't geboomte, door den wind als ze
suist of buldert. Uw beider namen staat me in liefelyke kronkeling geschreven op de vlakte van 't meer, in rangschikking
van kleur op de blaadjes der bloemen, in gloeiend schrift op
de zon zelf, die vlekkelooze oorsprong van ons bestaan. En,
TELASCO, als ik neerkniel naast den INCA, om met al de kinderen van Peru onzen god te bidden om zegen voor zyn land,
dan was m'n bede één zucht : uw naam ! En, KUSCO, by 't danken voor de zegeningen die de oorsprong van 't licht schonk
aan 't blinkend land van Peru, dankte ik, de dochtèr der INCA'S, met dit ééne woord : KUSCO !
Daarom, o edele broeders, laat me vry van keuze, ik kan
niet ... ik kan niet !"
Aldus sprak de dochter der zon.
Maar TELASCO antwoordde :
„De zon heeft gesproken, en bevolen dat ge kiezen zoudt,
AZTALPA

-- Hé ? EMMA heette zy .. .
— Neen, AZTALPA, riep WOUTER, wien de geestdrift het geheugen weergaf, ze heette AZTALPA. TELASCO zeide :
„De zon heeft gezegd dat ge kiezen zult. Zoudt gy 't gebod van de zon niet opvolgen ?"
„Laat me sterven, TELASCO !"
„Neen ik, ik ! ... riepen beide broeders tegelyk.
„Beslist gylieden wien uwer ik moet kiezen ... ik zal gehoorzamen."
„Kies TELASCO riep KUSCO.
„Kies KUSCO riep TELASCO.
Maar 't meisje kon niet gehoorzamen aan beider gebod tegelyk, en durfde niet ongehoorzaam wezen aan één der geboden.
TELASCO bedacht zich.
„Ik weet, ik weet ! riep hy. Luister, AZTALPA, en gy, KUSCO
!

!
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hoor naar m'n voorstel. Dat heeft my een god ingegeven ! Zyn
niet de veeren van uw pylen blauw, myn broeder ? Zyn niet
de mynen rood ! Hoor aan ! Morgen, voor 't verschynen van de
zon, zullen wy te-zamen uitgaan naar 't jachtveld. We zullen
ons in het kreupelhout plaatsen ... gy, honderd schreden voorby
den boom die AZTALPA'S naam draagt, door ons beiden gesneden in de schors. Ik, honderd schreden aan deze zyde van dien
boom. Daar zullen wy 't uitzicht hebben op den heuvel, waarlangs 't wild vlucht, als 't wordt opgejaagd door de jachtgezellen. Wy beiden leggen aan op de eerste hinde die er opdaagt
uit het woud. Als de veeren van den pyl die haar dooden zal,
rood zyn, wil ik dat AZTALPA my kieze. Als 't uw pyl is, BUSCO,
die 't wild treft ... als de getroffen hinde uw kleur draagt .. .
De beide broeders bedekten zich 't gelaat, als vreesden zy
iets te zien, dat den uitslag spellen zou van den vreeselyken stryd
dien TELASCO voorsloeg.
„Ik neem aan, riep KUSCO op-eens, „ja, TELASCO, ik neem uwen
voorslag aan ! Waarlyk, die straal van licht in uw hart was
'n boodschap der goden ! Ik neem aan, ik neem aan ... my zal
ze kiezen, als de vederen blauw zyn, U als ze rood zyn ... o,

stem toe, AZTALPA, beloof dat ge berusten zult in den uitslag
van TELASCO'S voorstel !"
„Zweer ons dat met duren eed, AZTALPA ! smeekte de andere
broeder.
En 't meisje beloofde, en riep daarby de zon aan, haar hart
te richten naar de kleur der veeren van den pyl welke den
volgenden dag de eerste hinde treffen zou, die er opdaagde
uit het woud.
Den volgenden morgen vroeg, by 't eerste licht der zon, hoorde
TELASCO van verre hoe de jachtgezellen 't wild opjaagden met
trom, bekkens en geschreeuw. En daar, recht vóór hem, lag
de kleine heuvel, waar gewoonlyk 't wild het geboomte verliet, als 't schrikkend wegvlood voor 't gevaarspellend geraas.
ZOO jaagde anders TELASCO niet. ZOO was de buit te licht gewonnen, en zelfs kwam zoo'n jacht hem voor als verraad. En
ook nu jaagde TELASCO niet op die wyze, want zie, z'n pylkoker lag naast hem, en de hand die de boog moest spannen,

ondersteunde het hoofd.
Toch greep hy eindelyk langzaam de roodgeveerde pyl, toch
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vatte z'n trage linkerhand den boog, om gereed te zyn tot
misschieten zoodra de eerste hinde zich vertoonen zou. „Misschien
heeft de opmerkzame KUSCO m'n pylon geteld, by 't samen uitgaan, dezen nacht." Zoo dacht hy, en maakte zich gereed tot
zorg dat er één pyl zou ontbreken aan 't getal.
Het gerucht kwam nader. Welnu zou . . .
Daar vloog 'n hert, hooggeweid ... wilde buffels ... ruige zwynen ... bevallige gazellen ... méér herten, méér buffels ... zwynen weer ... o God, de hinde, de hinde ... daar was zy ! Daar
stond het verschrikte dier hygend op den heuvel, blootgesteld
aan de wisse schoten der beide jagers ... neen, ditmaal beschermd door TELASCO's en KUaco's edelmoedigheid.
Want TELASCO schoot in de lucht, en hy volgde z'n pyl met
de •oogen, maar sloot ze weer om zich voortestellen hoe die
pyl hemzelf het hart doorboorde.
En ook Kusco doodde de hinde niet. Hy verborg z'n pyl in
den grond, en dekte dien toe met wat aarde, en het scheen
hem of hy daar zichzelf begroef.
Maar beide broeders staarden verwonderd op de hinde die
ongedeerd verder vluchtte.
„Ge hebt my bedrogen, TELASCO, ge hebt niet geschoten !"
riep Kusco, die wild te voorschyn sprong.
„Ik heb wè1 geschoten, broeder. Maar gy, ge hebt my misleid. Ge hebt misgeschoten met opzet !" antwoordde TELASCO,
die z'n broeder tegemoet snelde.
„Ik z weer u dat ik niet heb misgeschoten met opzet, TELASCO."

En bedroefd keerden de twee broeders naar 'huis, en verhaalden aan AZTALPA wat er geschied was. Beiden klaagden zy
over misleiding.
Ditmaal viel er 'n straal van licht in Kusco's ziel. Hy zeide :
„Wederom zullen wy ons tegen den dageraad plaatsen in 't
kreupelhout, TELASCO. Weer zullen de jachtgezellen 't wild opjagen naar den heuvel. Weer zal de kleur van den pyl die de
eerste hinde treft, AZTALPA'S keuze bepalen, maar . . . TELASCO
zweer me dat ge schieten zult, ditmaal 1"
„Ik zal schieten ! En gy, beloof me dat ge treffen zult."
„Ik zal treffen
„Ge zult schieten zoo goed als 'n jager dat kan ? Met het
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doel om te raken en te dooden ? Werkelyk de eerste hinde ?
Waarlyk ? Zult ge ?"
„Ja, ja, ik beloof dat alles. En gy,

TELASCO ?"

„Kvsco, ik beloof het u."
Den volgenden dag lagen de broeders in hinderlaag, als den
vorigen. Wèl waren ze nu inderdaad jagers, die begeerig loerden op wild. Straks omklemde de linkerhand den slangenhouten
boog. Duim en voorvinger van den rechter weerhielden den pyl
tegen de halfgespannen koord. Het oog staarde over den gestrekten duim, zich richtend langs de punt van de schicht naar
de opening van het woud. 0, lang vóór de hinde den top des
heuvels bereikt had, zou ze ditmaal getroffen zyn ! Daar vloog
'n bison snuivend uit de wildernis ... zwynen weer ... herten .. .
buffels ... 'n hinde ...
Doodelyk getroffen stortte het arme dier neer .. .
„Ik groet u, INCA van Peru !"
Dit riepen TELASCO en Kvsco te-gelyk, haastig te voorschyn
tredend uit het kreupelhout.
„Gy hebt verwonnen, KUSCO ... 't was uw pyl !"
„De uwe, TELASCO ! 't Kan de myne niet geweest zyn ... m'n
hand sidderde toen ik schoot."
„M'n oog was verduisterd toen ik aanlegde."
„Heil u, INCA van Peru, TELASCO bemind door AZTALPA !
„Heil u, INCA van Peru, KUSCO den lieveling der zon !
„Gy, broeder !
„Ik verzeker u dat myn pyl
„'t Kan de myne niet geweest zyn
„Den heuvel op !
Dit laatste riepen de beide broeders te-gelyk. En te-zamen
ylden zy naar de plek waar de hinde gevallen was ...
„Ik zie uw kleur ... riep KUSCO, nog op 'n afstand.
„Onmogelyk, broeder . de pylveer is ... blauw ! En 't moet
blauw zyn, want ...
„Het moet rood zyn, want ...
Twee schichten hadden de hinde het hart doorboord. Beide
broeders hadden getroffen, maar beiden hadden geschoten met
.. .

.. .

verwisselde kleur.
Want 's nachts was

Kvsco,

voorzichtig als 'n misdadiger,
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geslopen in de woning van TELASCO, en by had 'n rooden pyl
geroofd uit den koker zyns broeders. En niet moeielyk was deze
diefstal, want TELASCO'S legerstede was ledig. Er was niemand
ter bewaking van de wapens waarmee hy niet wilde overwinnen...
Waar was de zorgelooze TELASCO, toen KUSCO hem beroofde?
TELASCO was ter - sluiks zyns broeders woning binnengetreden,
om den blauwgeveerden pyl te stelen, waarmee hy KUSCO wou
maken tot AZTALPA'S uitverkoren, tot INCA van Peru. Begryp
je 't, FEMKE ?
— Ja, maar .. .
— Je moet altyd denken, 't was vèr van hier, en 't is heel
lang geleden. Luister verder. Nu waren de beide broeders zeer
bedroefd, en AZTALPA ook. Ze wist niet, wat ze doen moest,
en bad aan de zon. Dit deed KUSCO ook, en ook TELASCO. Maar
de zon antwoordde altyd hetzelfde: dat AZTALPA kiezen moest .. .
— Antwoordde de zon altyd, als men haar om raad vroeg ?
— Altyd. 't Staat zoo in 't boekje ... 't was heel erg ver
van hier, weetje ! Nu, AZTALPA >moeSt kiezen. Daar was niets,
niets, niets tegen te doen. En toch wou ze niet, en riep maar
al dat ze liever sterven wilde.
Toen kreeg TELASCO weder 'n licht in zyn ziel en by zeide :
„Verhevene dochter van de zon, u geschiede naar uw begeerte. Ge wilt niet kiezen, AZTALPA ... welnu, ge zult sterven !"
— 0 God, riep FEMKE .. .

— Stil, FEMKE, luister goed. TELASCO meende het niet, dat
zal je zien. Ily zei dat ze sterven moest, en daar-i wel begreep dat" AZTALPA niet zou gelooven dat hy dit inderdaad bedoelde, legde hy haar uit, waarom ? Zie, FEMKE, zoo :
„Ge moet sterven, AZTALPA. Om uwentwil zou 'er verdeeldheid komen in 't land van Peru. Ieder die Kusco bemint, wenscht
dat ge my kiest, omdat men weet, hoe 't den goeden KUSCO zou
bedroeven, my verstooten te zien. En wie my lief heeft, vordert dat ge aan KUSCO uw hand reikt, wyl men beseft hoe 't
my zou smarten gelukkig te wezen by zyn wanhoop. Ge moet
sterven, AZTALPA ! Geen burgeroorlog mag 't gevolg zyn der
verdeeldheid van uw hart. Na uwen dood, als ge zult opgevaren zyn tot den oorsprong van uw bestaan, zal er geen schei-
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ding wezen tusschen de offerwolken die u onze liefde boodschappen, noch tweeërlei toon in de zangen des volks van Peru.
Eenstemmig zullen onze gebeden opstygen, en er zal geen wanklank van verdeeldheid zyn in onze lofliederen. Daar ... dáár ..
daarbóven, zyt ge ons beiden even naby, AZTALPA ! Daar kunt
ge ons beiden gelyk deel geven in den oneindigen rykdom uwer
bescherming. Ge zult KUSCO antwoorden in 't ruischen der palmen, zonder dat ik te-vergeefs naar uw stem luister in de
muziek van de zee. Hem en my zult ge verschynen in den droom,
en als ik u omhels zal myn arm niet slap neervallen by de
gedachte aan KUSCO'S verlatenheid, noch hy bedroefd zyn by
't besef dat zyn genot my de ziel verscheurt. Voor 'n liefde
als de uwe, AZTALPA, is almacht noodig. Wéés almachtig, ge
kunt het, ge moogt het, ge moet het ! Dat is de wil van de
zon, die 't wist dat ge nog KUSCO zoudt kiezen, noch my, maar
den dood, en verheffing tot geest, omdat een menschenhart te
nauw is tot bevatting van zooveel gevoel.
Sterf dus, AZTALPA, sterf, en verhef u tot licht. In uw hart
is geen plaats voor ons beiden, maar wel zal er plaats wezen
voor ons beiden op uw graf, als ge zyt opgevaren ten hemel.
Aldus Sprak TELASCO.
Kusco zweeg.
En AZTALPA zeide :
„Broeders, ik ben bereid."
En kort daarna vergaderden de priesters en de koning in
het woud op den berg, waar men gewoon was te offeren aan
de zon. En daar was veel volks byeengekomen om den rook
te zien, waarin AZTALPA zou opvaren. Want, nadat zy gedood
was, zou ze verbrand worden. Je weet, FEMKE, de rook gaat
altyd naar boven. Dat is om optestygen, weetje ?
— Ja, antwoordde 't meisje met 'n overtuiging alsof ze VELLEDA zelf was. Och, ze had gebedboek en rozenkrans vergeten
en was ontrouw aan al haar Heiligen. 0 God, WOUTER, 't doet
me zeer, ging ze voort, moet AZTALPA nu waarlyk sterven ?
't Was wreed van TELASCO ...
— Wat zou jy gedaan hebben, FEMKE ?
— Ik zou, ik zou .... ik weet het waarlyk niet, WOUTER.
— Zieje, 't was moeilyk. Nu, daar stond AZTALPA tusschen
de beide broeders. Ze was in 't wit gekleed, en 'n witte sluier
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hing haar over 't gelaat. Het volk zong 'n treurig lied. Men
knielde. AZTALPA omhelsde haren vader, groette de menigte
met de hand, en riep :
„Ik ben gereed. Broeders, geleidt my !"
Zy reikte aan beiden de hand, en trad fier naar den brandstapel. Kusco's houding was gebogen en z'n tred was wankelend. Maar TELASCO scheen moediger. 0, FEMKE, hy wist dat
AZTALPA niet sterven zou !
Een diepe ademhaling verluchtte FEMKE'S gemoed, met open
mond staarde ze WOUTER aan, als wilde zy de vreeselyke ontknooping opvangen met al de kracht van haar ziel.
— Neen, ze zou niet sterven, en ik ben zeker dat TELASCO
het wist. Hy trok den gewyden dolk ... bad AZTALPA om vergeving . KUSCO stond met de handen voor 't gelaat . AZTALPA
kruiste de armen voor de borst ... ze boog het hoofd .. .
Daar viel ze eensklaps op de knieën voor TELASCO:
„Broeder ... één oogenblik ! Eén bede ! Ach, laat my den dood
ontvangen van KUSCO's hand !"
TELASCO slingerde den dolk weg, en riep :
„Geloofd zy de zon, zy heeft gekozen ! Volk van Peru, daar
staat uw INCA ! AZTALPA, vaarwel !"
Alle Peruanen bogen daarop het hoofd voor KUSCO.
Maar, toen deze z'n broeder zocht, was TELASCO verdwenen.
Men heeft hem nooit weergezien. Vindje 't niet mooi, FEMKE ?
— Hoor, WOUTER, als dat meisje geweten had hoe TELASCO
haar verzoek zou uitleggen, had ze 't niet gedaan. Maar de
vertelling is mooi. Ik wou wel eens weten, of zoo-iets waarlyk
gebeuren kan ?
— Ver van hier, en erg lang geleden, FEMKE In alle geval, 't staat zoo in 't boekje. Maar nu moet ik naar huis,
want ik heb geen stuiver om den poortman te betalen, als ik
binnen kom na achten. Och, FEMKE, ik wou zoo graag dat
m'n vers al af was .. .
-.- 't Zal wel gaan. Denk maar aan TELASCO. Die had ook
wat nmoeielyks te doen.
!

—Neen, ik zal denken aan 't meisje. Goeden avond,
WOUTER

FEMKE .. .

kreeg 'n zoen, zoo hartelyk als-i verdiend had met
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z'n vertelling. En droomend van AZTALPA, die op 'n bleek paste,
stapte hy door de aschpoort, en naar huis. De maan scheen
helder, en 't speet hem dat-i nog niet wat by FEMKE had kunnen blyven. Hy verbeeldde zich dat hy nu by 't maanlicht
beter nog dan anders zou verteld hebben, Maar 't kon niet
om den stuiver dien-i niet had.

}

1864.

Gesch. v. Wouter in de Ideën.

KRUISSPROOK.
Komt mee, komt mee, daar wordt 'n man gekruist,
Daar is wat schoons te zien op Golgotha !
Werpt beitel neer en spade, o burgerlui,
En roept uw dochters en uw knapen van hun spel,
En laat uw werk, uw werk maar, voor vandaag!
Werpt hamer, troffel, schaaf en weefspoel neer !
Komt allen mee ... daar is wat fraais te zien !
Komt allen mee ... hoerah voor Golgotha !
Hoerah, hoerah voor Golgotha !
-- Dat zal, by God, wat schoons zyn deze keer !
Hy schynt nog jong, en heeft iets in z'n blik
Dat taaiheid aanduidt ... zie, daar zygt hy neer ;
Hy schynt toch zwak te wezen ( 't Kruis is zwaar . .
Ik hoor : het is van 't allerbeste hout ! Men zegt,
(Maar NATHAN, of het waar is, weet ik niet !)
Ze zeggen dat hyzelf het heeft geleverd.
Toen hy als timmerman nog aan de schaafbank stond . . .
Want, buurman, vóór hy, 'k weet niet wat, misdeed,
Ja, Of hy iets misdeed zelfs, NATHAN, weet ik niet . . .
Maar vóór hy deed wat men hem euvel nam,
Was hy een timmerman als wy.
— Hoe heet de man ?
— Dit weet ik waarlyk niet, men zegt hy is hanootzri . .
Of wel, zyn vader was hanootzri. *) Hy lykt zwak
Voor zulk 'n ambacht, maar z'n werk was goed . . .
*) Timmerman,
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Hy struikelt weer . . , (Op-zy wat IOCHATZ !
Ei, laat my ook zien ... ge dringt me weg,
Of 't heele schouwspel waar voor u allen ! Hy zweet :
Ik zeide u wel dat hy niet sterk was, NATHAN.
Maar toch geloof ik dat hy taai is, en ons niet
Bedriegen zal, als laatst die and're dief
Die pas 'n half uur had gehangen, toen z'n hoofd
Op-zy knikte ... en 't was uit ! Hy sprak geen enkel woord
Dat ons beloonde voor de moeite. Waart ge er by ?
(Hotud kleine MIRJAM wat omhoog, JOCHÈBED
Zeg. waart ge er by, 0 NATHAN BEN DAOUD,
Toen ons die dief bestal voor zooveel moeite om-niet ?
!)

— Ik had dien dag een splinter in myn voet,
En dus geen lust in uitgaan of vermaak,
Maar 'k heb gehoord . . .

— Ik was er by, vriend NATHAN !
Ik droeg m'n opperkleed van groene zyde,
En had m'n tulband op van kashmirstof,
Omdat die koel is ... zie, hy struikelt weer,
Maar staat weer op. Wat zeide ik ook het laatst ?
— De dief die u bedroog . . .
— Ik weet al. Nu, dien dag
Was 't warm als heden ... neen, z(5ó warm was 't niet !
Want ... vindt ge 't niet ontzettend heet van daag ?
De zon brandt me op den schedel. 't Rouwt me wèl
Dat ik m'n tulband niet verruild heb voor m'n kashmir,
Die ligt van kleur en koeler is ... dat doet de haast,
Ik gunde my geen tyd — daar valt-i weer --Ik heb er spy t van : Golgotha is vèr !
Zoo'n donk're zuigt de warmte broeiend in,
En dáárom heb ik spyt dat Golgotha zoo vèr is . .
Wat zeide ik ook het laatst ?
Die slechte dief . . .
— Ik bèn er ! Uren liep ik mee, en hygde als nu . . .
Vervloekte hitte ... dring zoo niet, ICHAZ !)
Ik was vermoeid vóór halfweg ... en de dief
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(Let wel hoe schand'lyk ons die man bedroog)
Liep met z'n kruis, als waar 't een palmtak, voort !
Hy zweette niet, en is niet eens gestruikeld .. .
Maar toen-i hing, was 't dadelyk met hem uit !
En deze — zie, hy struikelt weer -- en deze
Is niet zoo zwaar van bouw, zoo fors van leest .. .
By schynt wel teer van spieren ... doch zyn blik
Toont dat hy veel geleden heeft en droeg,
Maar dat hy langen tyd nog lyden kan !
'k Ben zeker dat hy spreken zal aan 't kruis,
En dit is juist het aardigst van de zaak !
De kinderen gaan, om dat te hooren, mee .. .
Die andre dief was dood, vóór nog m'n vrouw,
Die trager liep omdat ze zwanger was, dien tyd,
Van MIRJAM (houd het schaapje omhoog, JOCHÉBED !)
Die dief was dood, vóór zy daar aankwam, NATHAN,
En ieder zeide dat het schande was !
(Geef ISIRJAM my, JOCHÉBED ! Hier, m'n kind.
Hu ... huup ... op vaders schouder ! Kunje zien ?
Sla 't kleine handje zóó ... om vaders hals,
Een houdje vast !) Wat zeide ik ook het laatst ?

-- Die and're dief

.. .

— Ik weet al ! Heel de buurt
Was op de been gekomen, om dien man te zien.
Daar waren met ons, RUBEN, EPHRAIM,
BAËNA met de kind'ren, HIDDAL BEN ELIA,
De dochters van URIAS, SCHMOEL de wisselaar .. .
(Ik zie hem juist, hy werpt den man met drek)
Hy is 't die laatst verjaagd werd uit den tempel,
Omdat hy 'schacherde in JEHOVAH'S huis ...
-- Wie jaagde 'm weg ?
— Ze zeggen zekere ISCHA .. .
zoon van JOSZOF, uit 'n groot
Geslacht, die met 'n zweep hem voortjoeg als 'n hond,
En 't goud- en zilverkraampje omver smeet, dat de munt
Links, rechts wegspringend, neertikte op den grond
En rollend wegstoof onder 't volk ...
JESHOEAH,
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— Wie gaf hem recht
Tot zulk 'n groot gezag ?
— Dit weet ik, NATHAN, niet,
Maar 't is niet goed te schachren in JEHOVAH'S huis !
maar, NATHAN BEN DAOUD,
Myn EPHRAIM
(Daar werpt weer SCHMOEL den kruisman met z'n drek)
Wat zeide ik ook het laatst ?
...

— Ge spraakt van EPHRAIM,
En van de wiss'laars in den tempel

...

Juist !
Ik zeg 't u in vertrouwen, en ik hoop
Dat gy my niet verraden zult ! M'n zoon
Die 't aanzag, wyl hy juist 'n handel sloot,
Heeft, ylings bukkend, als om hulp te biën
In 't zoeken — maar verklap me niet, BEN DAOUD !
Hy heeft met scherp gezicht en vlugge hand .. •
In 't kort, z'n handel was gezegend op dien dag
Hy kwam met dertig zilverlingen t'huis !
Geloof me, NATHAN, die BEN JOSZOF had gelyk
't Is ongeoorloofd dus JEHOVAH'S tempel
Te ontwyden met 'n goud- en zilverkraam :
JESHOEAH BEN JOSZOF had groot gelyk !
't Is dáárom ook dat EPHRAIM, m'n zoon,
Hem altyd zoekt en naloopt of hy weer
Ter zuivring uitgaat van Gods tempel, met 'n zweep,
Maar sinds een week heeft by hem niet gezien
(Daar werpt SCHMOEL den kruisman weer met drek!)
.. .

.. .

— Die andre dief

.. .

— Ja, juist ! Wy allen gingen mee, de heele buurt
En toen-i hing, was 't dadelyk uit BEN DAÓUD !
(Och kleine, druk zoo zwaar niet aan m'n hals !)
't . Is warm — hy struikelt weer — hy schynt vermoeit . .
Ik zeg u, dit beteekent niets, vriend NATHAN !
Ge weet, hoe 't hout dat maklyk buigt, niet breekt,
En hoe het harde knakt by 't minste buigen :
ZOO ook die man ... ik zeg u, hy is taai !
.. .

,
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— Eilieve, zie ... die vrouw ! zou dat z'n vrouw zyn ?
De vrouw die schreiend volgt, en neergebukt,
Alsof zyzelve 't kruis droeg op haar schouder !
Ze steekt de magere hand gedurig uit,
Als wilde zy den kruisman schragen. Is 't z'n vrouw ?
— Dit weet ik waarlyk niet ... ze schynt my te oud.
En bovendien . . . ik zie geen kinderen ! Neen,
Dat is gewis z'n moeder ... zie, ze waggelt !
Ik heb zoo vaak zoo'n kruisweg meegemaakt.
(De kinderen zyn er dol op, die arme schapen !)
En altyd opgemerkt, dat wie 'n vrouw heeft
En bindren, die naar 't kruis hem weenend volgen,
(Wees rustig, MIRJAM : vader is vermoeid !)
Zoo taai niet is als deze, NATHAN BEN DAOUD !
Ik zeg u nog-eens : deze man is taai :
Een vader zou zoo taai niet wezen, NATHAN !
Hy is wat moe van 't gaan, maar als-i hangt,
Is dit terstond voorby : Vriend NATHAN, help me 't kind
Eens overzetten, op dien andren schouder ... zóó !
Het drukt zoo op-den-duur, al schynt het ligt in 't eerst !
(Zit stil, m'n kind !) Ja, deze is wat vermoeid !
Misschien wat zwak ook door het bloedverlies,
(Schuif niet zoo heen-en-weer, m'n kind : dat doet me pyn !)
Men zegt dat hy gegeeseld is . . . ziet ge zyn rug ?
Tracht heentekyken over 't volk, vriend NATHAN !
— Ik heb IocHAz voor my . .
Kunt gy 't zien, ItiCHAZ ?
— Ik zie alleen den top en d'arm van het kruis
Dat slingerend voortschuift als-i waggelt, maar verdwynt
Zoodra hy neerzwikt ... zie, daar valt het weer,
En ryst nu langzaam weer omhoog !
— Dat zie ikzelf
Zoo goed als gy dat ziet, IócHAZ ! Maar ik wensch
Te weten of z'n rug ... zoo'n kind is vreeselyk zwaar !
Wees niet zoo woelig, kleine : uw vader is vermoeid . . ,
Kunt gy z'n rug zien, kind, z'n naakten rug ?
Den rug des mans die ginds dat kruis draagt, kind,
En die door SCHMOEL geworpen wordt met drek ?
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Ik houd u hoog ... zie goed ... maar zie wat snel,
Omdat ik moê ben, MIRJAM ! Nu ?
— Die rug is rood . .

•

Ge hoort het, BEN DAOUD ... dat maakt hem zwak !
Men heeft hem eerst gegeeseld : dat maakt zwak ;
Maar 't gaat wel Over als-i hangt. Hy zal
Gewis zoo gauw niet knikken met het hoofd . . .
(Zit stil, m'n kind, ge drukt me ontzettend zwaar !)
Ik zeg u, NATHAN, deze man is taai !
't Is jammer dat ik niet m'n Kashmir heb . .
(Zit rustig kind, of vader zet u neer :
Ik ben vermoeid !) En ieder zei, BEN DAOUD :
Het was 'n schande ... dáádlyk was het uit!
Maar deze zal zoo gauw niet sterven aan het kruis,
Hy zal gewis wat spreken voor-i knikt !
Dat praten doen de kindren jub'lend na,
En maken grappig spel van wat-i zeide,
En spelen kruisman, weken naderhand !
Dit beurt wat op, in dezen slechten tyd !
Maar als-i zwygt aan 't kruis, is 't niet de moeite waard
Zoo vèr te gaan — het is zoo vreeselyk heet :
Als 't weer gebeurt, zet ik m'n Kashmir op !
Ik zeg u dat hy taai is, BEN DAOUD !
Hy valt weer ... dit is niets ! Wacht tot-i hangt,
(Zit stil, MIRJAM !) dan zult ge zien en hooren . . ,
Neem 't kind terug, JOCHÉBED ik ben te moê . .
Maar houd het schaapje omhoog . . .
Komt mee, komt mee, daar is wat schoons te zien !
Komt allen mee ... daar wordt 'n man gekruist !
Wat hy misdeed ? 'k Weet niet wat hy misdeed,
Er zyn er zelfs die zeggen dat-i wèl deed . . .
Maer dit 's om 't even ! Werpt uw grootboek neer,
Vergeet uw koffi en uw suiker, burgerlui . . .
Uw beurs, uw oefening, en uw monsters van tabak,
Uw winkel van gestolen kruinierswaren,
Uw Evangelie en uw batig saldo !
Laat liggen voor 'n wyl uw handel en moraal,
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Theologie ... moderne, antieke ... 't heele zoodje !
Neemt uit de kast uw deftigst opperkleed,
Bedast uw hals met allerwitst batist,
En laat uw werk, uw werk maar, voor vandaag,
En roept uw knapen en uw dochters van hun spel...
Komt mee, komt mee, daar wordt 'n man gekruist !
Daar is wit schoons te zien op Golgotha !
Ik zeg u dat-i taai is, die daar gaat .. .
Hy zal zoo gauw niet knikken met het hoofd ...
Hy zal, by God, aan 't kruis niet zwygend sterven ;
En voor uw kindren zal de moeite waard zyn
Te hooren — en het nátepraten — wat-i zegt !
Belooft hun vry en vroolyk kruismansspel,

Dat beurt wat Op in deze slechte tyden !
Ik zeg u dat-i taai is, deze man,
Dat hy ons niet bedriegen zal, als laatst
Die andre dief, die daadlyk knikte met het hoofd,
En toen was 't uit ! Maar deze man is taai,
Al schynt hy zwak van bouw. Het is hem aantezien
Dat hy veel droeg, maar kracht heeft méér te dragen,
Dat hy veel leed, maar lang nog lyden kan !
Hy spreekt reeds ... luister : „ELI SABACTANI"
Hy roept ELIAS ... kindren, bauwt hem na,
En sart hem, dat hy nóg wat zegge aan 't kruis,
En krabt met lange nagels in z'n wonden .. .
Of beter, werpt hem — als vriend SCHMOEL — met drek
Ligt slikt hy walging minder goed dan pyn !
Hu ... huup ... omhoog uw kinderen ! Dat ze 't zien
En dat ze 't hooren, hoe de kruisman spreekt,
Om stof te garen voor hun kruismansspel...
Komt allen mee ! Hoerah, voor Golgotha !
Hoerah, hoerah voor Golgotha !
Komt mee, komt mee, daar wordt 'n man gekruist'!
Roept RUBEN hier, en NATHAN BEN DAOUD .. .
KLAAS, JACOB, NAFTHALI, ALBERTHUS ! ELIËZER .. .

De dames en de heeren uit de buurt,
Verwanten, neven, nichten, broeders en de rest
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Behouders, Liberalen, mannen van de beurs,
En van de balie of den kansel ! Kontraktanten
En Vrij-arbeiders, oppozitie en ministers,
De leden van de Tweede Kamer in den Haag,
En wie er rusten kan, na slecht regeeren,
En wie geen tyd had om zyn' plicht te doen,
Maar ligt nu tyd heeft voor 'n grappig schouwspel.
Roept MOZES, ISSASCHAR en 't heele Willemsparlc,
PIET, PAUL, EZECHIEL ... roept al wat naam heeft,
Roept, wat gedoopt is, of besneden, mee !
Roept al wat juicht : „ik dank u voor myn braafheid !"
Roept al wat kermt : „wees mij genadig, Heer !"
Roept wat verdoemd is, en wat deel heeft aan genade,
Wat loopen, zien en hooren kan (al is 't wat heet !)
Jezuïten — protestantsche en katholieke —
Van de orde of niet van de orde. Vrye•metselaren,
Die over 't goede, schoone woorden spreekt,
Maar u onthoudt van stryden tegen 't kwaad !
Gy die u lcind'ren noemt der weduw, maar uw hand
Niet uitstrekt om het kruis te dragen van haar zoon !
Roept al wat bidt of schachert in den tempel,
Al wat er wacht op NABI ISSAH'S zweep !
Al wat met scherpen blik en vlugge handen
Hem nasluipt — of er soms te grissen viel
Van 't geld dat rollend wegstuift onder 't volk —

En later meepraat over stelsels en principes !

Roept al wat vet werd van gestolen spys,
Al wat er pocht op linzen-eerstgeboorte,
Al wat 'n gouden kalf in 't wapen draagt,
Al wat er knaagt aan Insulindsche knoken,
Al wat er zuigt aan de Insulindsche koe,
Al wat er hangt aan d'afgestroopten tepel,
Al wat er zwelt van 't afgezogen bloed !
Komt allen mee ... JOCHÉBED met de kleine ...
(En houd vooral het schaapje omhoog, JOCHÉBED !)
Roept JANSZOON, PIETERSZOON, BEN LEVI, BEN DAÓUD
BEN ... dit, BEN ... dat, BEN ... ieder !
Roept ook SCHMOEL .. •
Ja SCHMOEL vooral, en JUDAS JUDASZOON !
.. .

-
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Komt allen mee, komt mee naar Golgotha !
By God ... daar is vandaag wat schoons te zien !
Komt allen mee, daar wordt 'n man gekruist !
Komt mee, komt mee ... Hoerah voor Golgotha !
Hoerah, hoerah voor Golgotha !
Minnebrieven.

1861.

UITGEWORPEN !
— Maar nu weten we nog niet welk vonnis die krygsraad
uitsprak, zei oom SYBRAND. Toch niet de kogel ?
HoLSMA schudde ontkennend het hoofd.
— Dit verwondert me. Nu, des-te-beter, als men meende
dat zóó'n strengheid niet noodig was . . .
— Het vonnis was strenger, zei de dokter. Het was vreeselyk ! Lees eens voort, HERMAN, waar je zoo-even ophield. Juist
het eigenaardige van de straf trof me zoo. Hy werd veroordeeld tot ... leven onder menschen die hem dooden zouden.
HERMAN

las :

„Dén 24sten _ Januari 1600 - werd de Vice-admiraal

JACOB CLAESZ

voor den breeden krygsraad geroepen, om zich tegen
de tegen hem ingeleverde besehuldigingen te verdedigen, en daar hy
by meerderheid van stemmen veroordeeld werd, besloot men hem,
alvorens van hier te vertrekken, aan land te zetten, welk vonnis
dan ook den 26sten werd ten uitvoer gebracht ; men gaf hem wel
eenig brood en wyn mede ; dan dit kon niet lange strekken, zoodat hy spoedig onder de inboorlingen moest geraken, die hem
waarschynlyk zouden afmaken. Nadat het vonnis volvoerd was,
beval de Admiraal dat men op de schepen een gebed zoude doen,
waarby een ieder vermaand werd zich aan zulk een streng voorbeeld
te spiegelen."

VAN ILPENDAM

-- Er ligt 'n vreeselyk treurspel in die gebeurtenis, zei oom
SYBRAND.

— Men kan zich inderdaad geen pynlyker tragedie voorstellen, hernam de dokter. We zagen uit de ontmoeting met die
matrozen, hoe vyandelyk de stemming der ingeborenen was.
Ik laat nu daar of ze werkelyk menscheneters waren. Het wegdragen van hun gesneuvelde landgenooten zou misschien kun-

nen pleiten voor zekeren graad van beschaving. Misschien moesten die lyken met eenige plechtigheid ter-aarde besteld of ver-
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brand worden. Er wordt evenwel ook op andere plaatsen in 't
Journaal, van kannibalismus gesproken. Van 'n kind dat men
aan-wal geroofd, en geleerd had zich eenigszins in 't hollandsch
uittedrukken, vernamen onze reizigers dat z'n landgenooten
— sommige stammen althans — zich daaraan inderdaad schuldig maakten. Doch hoe dit zy, de krygsraad verkeerde in de
meening dat de ongelukkige dien men verstiet, onder menscheneters kwam. De zeer christelyke Nederlanders benoemden 't
barbaarsche Vuurland tot beul.
— En dat gebed !
— Maar, papa, de tucht moest gehandhaafd worden !
— Ongetwyfeld ! Indien ik lid van den krygsraad ware geweest, had ik — voor-zoover ik vertrouwen mag op de zeer
gebrekkige mededeeling der zaak in 't Journaal — voor den
dood gestemd. Ik zou dit zeer treurig hebben gevonden,
maar ... noodzakelyk ! En zelfs duid ik 't noch VAN NOORT
noch den Krygsraad ten.kwade, dat ze maar van hun tyd
waren. De straf van „aan-wal netten" schynt in vroeger
eeuwen by zeelieden gebruikelyk geweest te zyn. ALEXANDER
SELKIRK, die 't model leverde van Robinson Crusoë, was op
zoo'n wys op z'n eiland geraakt. En ook in de oude journalen van onze zeelui komen dergelyke gevallen vry dikwyls
voor. Maar ik blyf er by, dat het 'n wreed gebruik was. Tracht
u eens den toestand voor den geest te halen van den veroordeelde die met 'n weinig brood en wyn op zoo'n ongastvrye
kust aan-wal stapt ! Hy wist wat den matrozen, die oesters
gezocht hadden, weervaren was. Stel u eens voor, wat hy gevoelen moest toen de sloep die hem gebracht had, zich verwyderde!
Toen de matrozen — kort geleden nog z'n ondergeschikten —
hem dwongen de hulk te verlaten ! Toen ze hem „vaarwel"
zeiden ! Denk eens na, jongens, over de vreeselyke beteekenis
van dat vaarwel ! Die wegvarende sloep was 't laatste punt
van z'n aanraking met de Maatschappy. De matrozen zouden
't schip weerzien : hun tehuis waar ze kameraden hadden, en
leeftocht, en aanspraak op onderlinge bes herming. Dit alles
was voor hem verloren, onherroepelyk. En men gaf hem wat
brood en wyn mede, om de marteling te rekken van 't besef
dat dit alles voor hem verloren was ! Zou dit weinige voedsel
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langer duren dan 't ontwyken van de wilden dien men had
opgedragen hem te verscheuren ?
De schepelingen die daar wegroeiden, zouden misschien 't
Vaderland weerzien, hun dorp, hun huis, hun gezin ! En ze
zouden van de reis verhalen ! En daar klonken stemmen —
de ongelukkige moet ze gehoord hebben in z'n verlatenheid ! —
stemmen, die aan de teruggekeerden vraagden : » waar is myn
zoon, waar is myn broeder, waar is myn echtgenoot, waar
is onze vader, uw Vice-admiraal JACOB CLAESZ VAN ILPENDAM ?
Denkt eens, kinderen, wat hy moet ondergaan hebben by
't staren op den geringen voorraad voedsel die hem was meegegeven. Hoe vreeselyk moet hem 't aanschouwen geweest zyn
van den wedloop die er zou gehouden worden door wilden en
ontbering, en waarvan de prys zyn leven was ! Wie of wat
bestemde de richting die hy insloeg ? Waar zoud-i na eenig
doelloos omzwerven zich ter ruste leggen, en waarom ? Immers
wat baatte het of hy rustte, of zich vermoeide, of rechts liep,
of links ging, of by 't strand bleef, of heuvels beklom, of
neerdaalde in laagten, of 'n woud indrong ... wachtte hem
niet overal de akeligste dood ?
Zeker zal hy aan 't strand gestaan hebben, wuivend met
muts of doek, en roepend, schreiend, vloekend, smeekend .
waanzinnig van woede, van berouw, van angst, van ongegronde hoop, en van 't besef vooral dat er voor hem niets te
hopen viel. Toch immers lag daar nog altyd 'n schip, daar
lagen vier schepen, waaronder 't zyne, zyn „Frederik Hendrik"
waarmed-i zoo trotsch geparadeerd had in het Y voor Amsterdam. Daar immers voer 'n sloep, bemand met hollandsche
matrozen. Daar waren menschen, schepelingen, zyn ondergeschikten nog kort geleden .... medemenschen en landgenooten
ook thans nog. Zouden ze hem op die kille kust overlaten
aan z'n lot ? Maar dit was onmogelyk, onmogelyk ! Dit kón
niet waar zyn !
En toch, toch . .
Hadden niet zyzelf hem uitgeworpen ? Waren zyzelf het
..

niet, die den laatsten band afsneden, waarmee hy gehecht
was aan de mensheid, zy die hem met een marlpriem de vingers losbraken van doft en sloepsboord, toen hy zich daaraan vastklemde met de kracht der wanhoop ?
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Als er 'n hond ware achtergebleven in die wildernis, zou
men medelyden gehad hebben, en voorzeker had men zich
moeite gegeven om 't arme dier te redden. Maar hèm redde
men niet ! Hèm mocht, hèm wilde men niet redden !
Indien een van de roeiers 'n muts had achtergelaten aan den
wal ... misschien zouden zy teruggekeerd zyn om 't verlorene
te zoeken. Maar om hèm aftehalen keerde men niet terug !
Hoe moet hy gestaard hebben op de vlag van het schip,
de welbekende vlag, 't symbool • eenmaal van gezamenlyke
kracht, van vereeniging, van broederschap. En nu ? Weldra
zoud-i haar voor 't laatst gezien hebben, haar en alle andere
kenmerken van welke nationaliteit ook, haar en de sporen
van al wat menschelyk is. Spraak, taal, kennis, geheugen,
bekwaamheid, moed ... alles was hem voortaan overbodig. En
zelfs de hoop, die laatste gezellin van den ongelukkige, kon
hem slechts byblyven in 'n maat die door pyniging hem ontrukte aan de weldadige wezenloosheid der vertwyfeling. Alle
aanraking met de mensheid was hem afgesneden, op 't vooruitzicht na, verscheurd en verslonden te worden door 't laatste deel dat-i van die mensheid ontmoeten zou.
De Krygsraad vonniste by meerderheid van stemmen" staat
er. Niet by algemeene stemmen. We mogen dus aannemen dat
enkelen een minder wreede straf hadden voorgesteld. Ook zullen er onder de overige schepelingen wel sommigen geweest
zyn, die den veroordeelde genegen waren. Volstrekte eenstemmigheid in 'n zaak van dezen aard is ondenkbaar. Misschien
heeft men aangedrongen op verzachting van 't vonnis, op gratie,
op ... de doodstraf. Dit moet den ongelukkige bekend zyn geweest, en voedsel gegeven hebben aan martelende hoop. De
mogelykheid bestond immers, dat men aan-boord van 't admiraalschip na de aanvankelyke uitvoering van 't vonnis, zich
geroerd voelde ? Het kón immers wezen dat die aandoening
zich bemachtigde van VAN NOORT zelf? Was deze niet eenmaal
z'n ambtgenoot, z'n kameraad, z'n makker, z'n vriend ? We
kunnen aannemen dat de keus van den onderbevelhebber der
expeditie met de wenschen van den chef overeenstemde. En al
ware het, dat de admiraal ontoegankelyk bleef voor medelyden, bestond er niet Benige kans dat hy zou moeten toegeven
in den algemeenen aandrang ? Zou 't niet zelfs kunnen liggen
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in 'n welbegrepen taktiek, de opgelegde straf te verzachten, om
in den vervolge de aanspraak op gehoorzaaamheid te versterken
door 'n beroep op de thans in-acht genomen matiging ?
De arme balling moet gehoopt hebben.
Zoolang die schepen daar lagen , . .
Helaas !
Daar klinkt het schril maatgeluid der matrozen by 't ankerwinden ! Hy hoort het neerklinken van den pal in 't braadspil. *) Elke tik van de yzeren tong die het terugloopen van
den windenden cylinder belet, verkort den kabel die 't schip
verbindt met anker en bodem. Het vaartuig sliert onwillig met
flauwe bochten in de richting van de plek waar 't anker den
grond vat. En hy, de ervaren zeeman, neemt nu duidelyk de
verandering waar, in toon en tempo van den maatzang der
matrozen. In-den-beginne waren die klanken haastig, verward,
ongelykrnatig. Ze getuigden noch van inspanning, noch van
de noodzakelykheid 'om de krachten van allen te vereenigen in
gelyktydigen ruk. Gedurende het ophalen van de „bocht" liep
het geklikklak van 't yzeren staafje den nog onnoodigen maatzang voorby. Naarmate het touw aan bocht verloor, en do
hoek zich verstompte die 't op den bodem beschreef, volgden
de gillende tonen langzamer op elkander. Ze werden scherper
afgedeeld in tempo, en begonnen nauwkeuriger overeen te stemmen met het vertraagd neertikken van den pal. Na eiken lang
uitgehaalden gil der matrozen, die allengs getuigde van grooter krachtsinspanning, hoorde men den metaalslag van 't kleine
voorwerp, als 'n uitroepingsteeken op de verzekering dat er

*) De werktuigkundige verbeteringen hebben waarschynlyk dit werktuig van de schepen verdrongen. Het is — of was --'n zware cylinder
die met handspaken in beweging werd gebracht, en in tegenstelling
van 't vertikaal staand gangspil, in horizontale richting niet ver van den
boeg, dwars over 't schip geplaatst is. De zeer sterke rechtstandige balken, waarin de as van dit spil zich beweegt, heeten bettings. Het winden wordt aan-boord hieuwen genoemd, waarschynlyk 'ii klanknabootsing van den krachtregelenden maatzang dien de matrozen by dezen
arbeid aanheffen. Of 't woord ,braadspil" iets te maken heeft met het
engelsche broad, weet ik niet, maar wel dat het aan-boord`der schepen nooit anders dan onzydig wordt gebruikt. Wie daar op 't gezag
onzer taalkundige woordenboeken van de braadspil sprak, zou worden
aangezien voor 'n vreemdeling of nederlandsche taal-professer.
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'n stap méér was gedaan ter-voorbereiding van 't wreed vertrek. Eindelyk staat de kabel loodrecht. De nu aantewenden
kracht werkt vertikaal. Het schip nygt den boeg als 'n toornig rund dat den vyand op de laaggehouden hoorns afwacht.
Als 'n onwillig paard dat den kop neerbuigt tusschen de gestrekte voorbeenen. De Frederik Hendrik, zyn schip, zyn trouw
schip, wil niet van de plaats. Het breekt z'n waterlyn, en
heft den achtersteven omhoog, en jompt, en schynt zich te
willen laten neerhieuwen in de diepte, liever dan z ' n bevelhebber te verlaten, die daar handenwringend om genade staat te
smeeken op 't vreemde strand . . .
En nog altyd haakt de yzeren klauw van 't anker in de
slib, in 't zand, in de steenen. in 't koraal, in den spleet van
'n onderzeesche rots misschien . . .
Zou die bodem medelyden met hem hebben, en 't anker niet
loslaten ?
Helaas, de grond is week, en niet bestand tegen 't laatste
„o ... ho ... ho . i i i i !" dat 'n eind maakte aan allen twyfel.
De zeilen, reeds onder 't ankerhieuwen gedeeltelyk van de
belemmerde geitouwen ontslagen, klepperden en fladderden
besluiteloos. Van-tyd tot-tyd sloegen ze back, en vertoonden 'n
schyn van onwil tot het verrichten van den dienst dien men
straks van hen vergen zou. Met hun bolle zyden drukten ze
tegen de masten, als poogden zy uit angst voor de noodlottige
beslissing, den arbeid der matrozen te verzwaren.
Maar ook dit had opgehouden. Door 'rf kleine beweging van

't roer boden de vaartuigen hunne zyden aan den toedringenden luchtstroom. De zeilen werden gespannen en gericht. De
balling hoort de kommando's van schoot-aanhalen en brassen .. .
de eigenaardige zangen ook, die alweder de rukkende uitvoering van deze bevelen vergezellen ... de schepen zetten koers...
verwyderen zich ... raken uit-zicht ... het vreeselyk vonnis is
wel inderdaad ten-uitvoer gelegd in al z'n strengheid !
WOUTER'S maagdelyk gemoed was zeer aangedaan. Hy meende
de stem van den ongelukkige te hooren, die verwytend riep :
En hem schoot de gedachte door de
„waar blyft WOUTER
ziel : maar God dan ? Waar bleef God ? Wat heeft God voor
den armen JACOB CLAESZ. gedaan ?
Id eën.
1873.
?"
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Op 'n hoogen toren stond een moeder met haar kind. Het
kind viel haar uit de armen.
Ter-zelfder•tyd viel 'n ander voorwerp. Het was van omvang,
als 't kind. Van soortgelyk gewicht, als 't kind. De aantrekking naar de aarde, de toestand der lucht . - . alles wat in
vloed had op den val was by dat voorwerp als by 't vallende
kindje.
Maar 't kindje leefde, en had 'n moeder die zich de haren uittrok van wanhoop. Aan 't andere voorwerp was niets gelegen.
— 0 God, o God, m'n kind. m'n lief kind, jammerde de
moeder. 0 God, bewaar m'n kind !
Niemand bad voor dat andere ding.
En naast elkaar daalden de beide vallende lichamen, met
gelyke snelheid.
En de Natuur — 't was vóór NEWTON ... toch wist ze precies hoe ze moest laten vallen ! — de Natuur ging haar gang.
Zy berekende heel kalm de vierkanten ... lette op méér tegenstand beneden, waar de lucht minder yl is . . trok dat meerdere af van de snelheid . . .
Nog-eens riep de moeder
- 0 God, m'n kind !
Het kind viel te pletter. De moeder die vergeefs gebeden
had, stierf. De vader van 't wicht werd krankzinnig, enz.
Maar de zak met kurk, of de ham, of wat het wezen mocht
dat met het kind gelyk viel van dien toren, blééf 'n zak met
kurk, of 'n ham, en zag er uit alsof er niets gebeurd was.
Toch was er niet gebeden voor die kurk.
Of 't zoo goed is ? Zeker, zeker ! De minste verwarring, de
minste afwyking zou ongeluk stichten, oneindig grooter dan
't sterven van 'n kindje.
Ik vertel die historie, niet om aanmerking te maken op de
Natuur, maar om te doen in 't oog vallen, dat bidden niet
helpt, en dat men z'n kind goed vasthouden moet als men
er mee op een toren staat.
Want — en ook hiervoor zorgt de Natuur — als men dat
doet, zal 't niet vallen. Hierin is ze even wis als in 't toe-
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passen der wetten van NEWTON : dat is : van háár wetten, die
NEWTON bestudeerde voor 'n klein deel nadat ze reeds sedert
oneindigen tyd korrekt gefungeerd hadden.
Zie eens, myn zoon, hoe wys de Voorzienigheid alles gemaakt heeft. Die vogel legt zyne eieren in deszelfs nest. De
jongen zullen uitkomen tegen den tyd dat er wormpjes en
vliegjes zyn om dezelve te voeden. Dan zingen zy een loflied
ter-eere van den Schepper, die Deszelfs schepselen overlaadt
met weldaden . . .
— Zingen die wurmen mee, pa ?
Ideën.
1862.

BRONNENSTUDIE.
In de beoefening van menschkunde, maken wy dikwyls de
zelfde fout als vele teekenmeesters. Het kind teekent 'n prentje
na, waarop iets staat dat 'n paard verbeeldt, maar zelden
teekent het kind een paard.
Als 't mogelyk ware dat 'n onbeduidend mensch zich behoorlyk kon uitdrukken, en al de gedachten weergeven, die
in z'n gemoed opkomen, dan zou de waarneming daarvan voor
'n wysgeer oneindig meer gewicht hebben dan de diepste studie uit boeken. We verzuimen meestal de voorwerpen, om naar
de prentjes te kyken, waarop die voorwerpen — heel gebrekkig altyd ! — zyn afgebeeld.
Pompeji en Herkulanum zyn de eenig-ware boeken over de
zeden van de Romeinen.
Een professor in de vischkunde was aan 't demonstreeren.
De studenten luisterden ... nu ja, zooals studenten luisteren.
En dan studenten in de Ichthyologie !
— De karper, myne heeren, de karper . .

•

Daarop volgde iets over de karper ... of den karper, ik heb
geen tyd om 't optezoeken, en wèl beschouwd, geloof ik ook

dat het er drommels weinig op aankomt.
-- De karper, myne heeren .. .
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En zie, daar kwam eene karper — of een karper — de
kollegiekamer inzwemmen. Hoe 't beest het maakte met de
droogte, gaat ons niet aan. De arme studenten hadden daaronder al zoo lang geleden, en een karper — of eene karper —
is niet beter dan 'n student.
— Daar is hyzelf — of zyzelve — riepen ze uit één mond.
En ze lieten den professor staan, met z'n verhandeling over
den karper — of de karper — en ze bekeken hun karper.
Dit nu vind ik goed en natuurlyk van die studenten.
Maar ik wou dat wy dat ook deden, en ons meer toelegden op de beschouwing van den mensch — of van de
mensch, gy mannen ! — dan op 't luisteren naar diktaten over
menschen.
Er is geen mensch wiens gemoedsgeschiedenis niet belangryker is dan de langste „mooiste" gemaakte roman.
Ideën.
1862.

EEN GRONDVERGADERING.
Een der gnomen verzekerde my dat de verhandelaars in
de onderwereld nooit waarschuwden in hoeveel doelen de hoorders hun aandacht te splitsen hadden, en ook de sprekers
zich zelden hielden aan den tekst. Hieruit, zeide hy, vloeit
voort dat het auditorium gedurig door de een of andere verrassende wending wordt wakker geschud. Daar bovendien de
toepassing soms voorop, soms in 't midden werd gesteld, en
men niet dan by uitzondering de stukken daarmee besloot,
kon niemand vooruit weten op welk oogenblik hy overtuigd
moest wezen, aangedaan, geestdriftig of zoo-iets, en men was
dus wel genoodzaakt zich daartoe gedurig gereed te houden.
Ook gebeurde het vaak — en dit zou heden avend waarschynlyk het geval zyn — dat de lezing werd opgeluisterd door
proeven. Nu, ik bespeurde al terstond dat dit de zuivere waarheid was.
De eerste redenaar namelyk die optrad, had 'n bosje jongelui in de hand, die hy neerlegde naast z'n suikerwater. Het

opgegeven onderwerp van z'n verhandeling was: nauwkeurig
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onderzoek of duitsche badplaats-kellners menschen zyn ?
-- Zieje, zei m'n buurmannetje, nu moet je wel wakker
blyven. Waarschynlyk snydt hy ze open, en wie zou dat niet
willen zien ?
Ik moet erkennen dat het onderwerp me byzonder interesseerde, vooral omdat ik, juist door 't groote verschil daarvan met
m'n eigen streven, genoopt werd te zoeken naar den samenhang, die dan ook moeielyk genoeg te vatten was om me
wakker te houden door wat inspanning. De geachte spreker
behandelde, in den aanvang ge] eidelyker dan ik gevreesd had,
den keilner naar uit- en inwendige eigenschappen. Zonder nu
van m'n kant aanspraak te maken op nauwkeurigheid — er
zyn voorbeelden dat het reporterschap allernadeeligst werkt
op geest en oordeel, en daar ik nog altyd geen hoofdredakteur
van 'n krant ben, kan ik die dingen niet missen — wil ik
hier 'n gedeelte van z'n voordracht ten beste geven. De welwillende lezer denke zich 'n prentje daarby, en wie goed teekent,
wordt verzocht er zelf een te maken.
De veehandelaar trok 't lint waarmee z'n studie-exemplaren
als 'n bosje sprot waren byeengebonden, los, nam één daarvan
tusschen duim en vinger, en demonstreerde :
— Rokje ... zwart, als by den mensch. De slipjes oplichtbaar...
Hy voegde de daad by 't woord, en vertoonde het achteronder-middendeel van z'n modeltje aan de blikken der verbaasde
toeschouwers, die eenstemmig uitriepen : » een mensch, 'n
mensch, precies 'n mensch !"
— Zacht wat, geëerde hoorders. Ware wetenschap overhaast
zich niet. Slaat er eens op.
De leergierige menigte maakte van de vriendelyke uitnoodiging 'n gulhartig gebruik : „hy schreeuwt ... hy schreeuwt !"
klonk het door 't gewelf.
— Ja, hy schreeuwt ... als 'n mensch. Ziet nu hier met
aandacht dien witten das, dat vest, die doekspeld, dien horlogeketting . . .
„'n Mensch, 'n mensch !"
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—Hm ... dat zullen we zien ! Beschouwt deze blonde haren,
verzadigd van smeer, en met zorg gescheiden aan den linkerkant...
„'n Mensch, 'n mensch !"
— Mogelykheid, zeer geachte hoorders, is geen waarschynlykheid, of althans niet altyd het waarschynlyke. In allen geval is 't geen zekerheid. Wachten wy ons alzoo voor onwetenschappelyke overyling. Het voorwerp dat ik de eer heb u te
vertoonen, bezit nog meer eigenschappen die den oppervlakkigen beschouwer zouden doen gelooven dat we hier inderdaad
te doen hebben met 'n exemplaar van 't vereerd ras dat heden
avend door een zyner uitstekendste leden in deze vergadering
vertegenwoordigd is .
Die gnoom was zoo dom niet.
— Neus, mond, ooren, dat baardje, die knevel... alles als
by den wezenlyken mensch, ging de spreker voort, en om ook
de verder-afzittenden in de gelegenheid te stellen zich hiervan
te overtuigen, draaide hy 't arme kereltje den kop af, en wierp
dien in de zaal.
Het publiek bekeek riat hoofd met aandacht, en hield het
naast het myne. De gelykenis scheen treffend, want allen riepen weer als om stryd : 'n mensch, 'n mensch !
— Ziet, zeer geachte hoorders, by 't ontblooten van den
arm blykt ons dat hy gevaccineerd is, en in z'n linkerbroekzak
vinden wy 'n doopceel ..
„'n Mensch, 'n mensch !"
De redenaar, hierop 'n ander exemplaar uit het bosje nemende,
kneep er drie, vier, talen uit .. .
„'n Mensch, 'n mensch !" schreeuwden weer allen.
- Ge ziet, geachte hoorders, na 't uitknypen van die talen
is 't mannetje slap en dood. Al z'n levensgeesten bestonden
in de hebbelykheid om zekere zaken op drie verschillende
manieren aantespreken. Hy kon chou, kohl, kraut, cabbage en
hazepeper zeggen. Maar we willen nu eens de dingen van binnen beschouweu. Ziehier : blood ... rood.
13
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„'n Mensch, 'n mensch !"
— Spieren, zenuwen, peezen . .
„'n Mensch, 'n mensch !"
—. Tot-nog-toe, ja. Maar wat zien we verder ? In-plaats van
hart, nieren en in ge wand .. .
Al de mannetjes werden nu opengesneden, en de voorwerpen
die voor den dag kwamen, leverden 'n kurieuze verzameling.
Men vond kreutzers, franken, shillingen, dubbeltjes, klontjes
suiker .. .
Dit alles vond ik zoo vreemd niet, maar onder 't verder
ontleden werden wy onthaald op allerlei zaken van eenigszins
anderen aard. Ik begryp evenwel dat de overgang niet allen
hoorders zoo spoedig als my in 't oog viel. Daar waren rekenfouten, traagheid, eigenbaat, verwaandheid, gal, hebzucht,
oproepingen tot spekulatien in ... 't een-of-ander, chicanes, pleidooien, reglementen van vredebonden, krankzinnigheid, kadaster- en agrarische wetten, filantropie, liefdadighedens, babbelschryf- eer- heb- en andere zuchten, jazelfs by sommigen vond
men niemendal. Dat waren de diksten.
De vergadering begon al minder vast te staan in de meening dat zulke kellners onder de menschen behooren gerangschikt te worden, en ik hoorde hier-en-daar iets mompelen
over spotvormen.
De redenaar gaf hierop 'n uitvoerige beschryving van de
hoedanigheden die den waren mensch uitmaken, en juist op
't oogenblik toen men de konkluzie verwachtte dat alzoo de
daaraan niet beantwoordende duitsche badplaats-kellners geen
menschen zyn, vertelde hy op-eenmaal dat hy dit niet verzekeren
kon, omdat-i, by-gebreke van 'n voldoend aantal kellnertjes
z'n proeven met andere exemplaren had genomen, die naar hy
meende, voor 't doel genoegzaam op kellners geleken : kooplui,
bankiers, staatslieden, advokaten, schryvers, enz.
Dat had ik moeten weten ! 't Begon me nu te spyten dat
ik niet op een der voorste ryen had gezeten, toen hy in 't
begin van z'n rede -de gevoeligheid van z'n modelletjes aan
'n publieke proef onderwierp.
De spreker trad af, na te hebben meegedeeld dat-i by 'n
volgende gelegenheid z'n krachten beproeven zou aan 't vraag-
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stuk : of 'n nlensch Kellner wezen kan ? Wat-i by die gelegenheid zal opensnyden, weet ik niet.
Hierop gaf een van de questoren last, de gebruikte studie-

exemplaren wegtevegen, en die na eenige reparatie weer op
de buitenkorst vau de aarde en aan hun werk te zetten, 't geen
zoo goed mogelyk geschied is.
Er trad nu 'n andere spreker op, die ons onthaalde op 'n
beschouwing van 't Heelal. Schynbaar eenigszins in stryd met
de verzekering dat hy niets zou overslaan, was dit stuk zeer
kort, daar-i zich bepaalde tot de verklaring dat twee maal twee
hem voorkwam vier te zyn. Van deze grondwaarheid, zeid-i,
hingen alle andere dingen af. De geestdrift van de vergadering by deze bondige behandeling van zaken, was onbeschryflyk.
De gnoom die belast was met het arithmetische gedeelte
van de zitting, zag van 't woord af, omdat „de geachte spreker die zoo-even de tribune verlaten had, en dien-i by deze
gelegenheid den eernaam toekende van Heelalmannetje, hem 't
gras voor de voeten -had weggemaaid. Iets dergelyks verklaarden ook de kobolden hal (dertien, 317 1 / 2 bis, en 'n tal van anderen, zoodat my 'n schrik door de leden voer by de vrees
dat ook m'n beminde kansrekening zoo peremptoir zou behandeld worden. Die gnomen zyn zonderlinge wezens, van wie alles kan verwacht worden, omdat ze nu eenmaal de gewoonte
hebben iemand gedurig te plagen met het onverwachte. Ik hoopte
dus dat m'n gegronde vrees ongegrond blyken zou, waarin ik
me alweer vergiste. Als hadden die kereltjes m'n angst bemerkt, schenen zy er zich op toeteleggen ditmaal juist te doen
wat ik op grond van 't voorafgegane te verwachten had, en
waarop ik dus niet verdacht was. Ik werd namelyk nu tot
luisterende getuige gemaakt der welsprekendheid van a 2 die
onder luide toejuiching, van de Vergadering, verzekerde dat alle
waarheden zich oplossen in de stelling dat twee maal twee gelyk is aan vier.
Een van de aanwezige leden had niet meegejuicht. Men deelde
my mee dat hy 'n vinnige tegenstander was van den vorigen

spreker. Ik hoorde hem met innig genoegen het woord vragen
en wel „voor 'n personeel feit."
— Hoe heet dat lidje ? vroeg ik.
— Nu zult ge wat hooren ! Hy is Doctor in de H. Kontro-
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verse, en woedend op den ander. Noord en Zuid, Welf en Gibellyn, Geloof en Goed, Liefdadigheid en Recht, Volksgeluk en
Staatkundery staan niet verder van elkaar dan hy van a 2 !

— Ik wil dat alles wel gelooven, maar wie is-i dan ?
— Wel, de beroemde minus O. Sjt ... daar begint-i !
Ik haalde adem. Gewoon aan den choc des opinions die op
ons wereldje sedert eeuwen zoo byzonder veel licht verspreidt,

kwam my de eenstemmigheid van de gnomen wel wat lauw
en onwaarheidlièvend voor. Ik voelde behoefte aan wryving, aan
tegenspraak, en vriend minus a 2 zou die leveren. 't Kwam me
voor dat het mannetje dit aan z'n naam verplicht was.
— Zeer geëerde hoorders. De brekebeen die zoo-even de tribune is afgestrompeld .. .
— Maar eilieve, fluisterde ik, dat sprekertje is onbeleefd.
— Negatief, mensch, negatief! Straks zal-i lomp wezen .. .
ook negatief ! Multipliceer dat eens. 't Product is pozitief humaan, zooals gylieden dat noemt op de korst.
Ons negatief a-tweede-macht ging voort :
— De pozitieve stumpert die u trachtte op de mouw te
spelden dat twee maal twee gelyk vier is, zou beter gedaan
hebben z'n onwetendheid te verbergen, dan die zoo onbeschaamd
bloottestellen aan 't licht van onze smeerkaarsen. De ware
vier betstaat uit minus twee maal minus twee. En daarop berust
al wat bestaat. Ik heb gezegd.
Aan de verschillende wyzen waarop deze verhandeling werd
opgenomen, bemerkte ik dat de Vergadering gesplitst was in
twee partyen, de negativisten en de pozitivisten. Toen ik dit
ontwaarde, was m'n eerste gedachte of AUGUSTE COMTE zich in
de zaal bevond ? Maar m'n buurman zei, dat de gnomen, al
scheen 't ons anders, volkomen by hun verstand waren. Ik
zocht dus niet langer.
Het kwam me vreemd voor, dat onze kontrovers-dokter van
'n persoonlyk feit had gesproken, en vernam op m'n verzoek
om inlichting dienaangaande, dat dit de manier was waarop
iemand te kennen gaf dat-i z'n beurt niet kon afwachten. Die

goeie beste minus-kwadraat was ingeschreven onder de laatste
sprekers, maar om 't persoonlyk feit had men hem eenige hon-
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derd nummers hooger op geschoven, en hierom was 't hem te
doen geweest.
Toen dit incident afgeloopen was — de tegenstanders schenen na 't verlaten van de tribune volstrekt niet boos meer —
kwam de gnoom 7: 22 aan de beurt.
Deze beklaagde zich over z'n inkompleetheid, doch zei dat-i
't niet helpen kon. „ Twee maal twee was nu eenmaal vier,
betuigde hy, en dus moest men 't met z'n gebrekkige existentie
die als al 't andere op die grondwaarheid gebazeerd was, ingodsnaam voor lief nemen."
Met 'n hartelyk applaudissement gaf de Vergadering te kennen dat ze hierin geen bezwaar zag.
Het nu volgend gnoompje 5` , ofschoon 't er eenigszins meer
gesoigneerd uitzag dan z'n voorganger, had evenwel met dezen
een in 't oogloopenden familietrek. Ook geleek z'n redevoering
op de verhandeling van den vorigen, zooals zusters of tenminste zooals nichten op elkaar gelyken. Zeker zou hy beter
in orde wezen, zeid-i, als twee maal twee niet gelyk vier was."
Maar, beweerde by, de geachte hoorders moesten deze grondwaarheid, waaruit alle verschynselen voortkomen, eerbiedigen."
Een derde cirkel-kwadratuur, met 'n naam waarvan 't aantal cyfers voldoende wezen zou om 'n hedendaagsche oorlogsvergoeding in halve centen uittedrukken, verhaalde nagenoeg
'tzelfde. „Ik ken, en betreur m'n gebrek, aldus weeklaagde hy,
maar gy weet dat twee maal twee . . .
Nu ja, dat wisten we.

Logarithmos, een aardig handig mannetje, betrad hierop de
tribune. Hy zeide door zeer persoonlyke dankbaarheid zich
gedrongen te voelen tot de verklaring dat twee maal twee gelyk
was aan vier. „Zou ik die grondwaarheid, waaraan ik m'n
bestaan te danken heb, niet loven ? vroeg hy. Geachte hoorders
ik doe 't by dezen, en heb gezegd."
Hierop volgden gelyke betuigingen van binomium, n, magneet, delclinatie, straatbreking, elektron, donder, hagel, affiniteit,
zenuwleven, instinkt, ávc'eyxn, Historie .. .
Alles en ieder zei 'tzelfde. Daar waren :
Solon, Chilo, Pittakus,
Thales en Kleobulus,
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Bias en Periander . .
Merkurius, Venus, Luna, Sol,
Mars, Jupiter, Saturn

Hou op, m'n kop wordt dol,
Ik ken dat. volk toch niet . .
Dat 's je eigen schuld,

KAMACHO !

Al die homunkeltjes en veel meer nog, kwamen verzekeren
dat twee maal twee gelyk vier is, en dat op deze grondwaarheid
alles berust. Hieruit konden volgens hun bescheiden meening
zoowel de zonderlingste als de ons eenvoudiger voorkomende
verschynselen op 't gebied van moraal, geschiedenis van wereld,
menschdom en mensch, staat- en natuurkunde, wetenschap,
kunst, industrie, handel... alles in één woord, met de meeste
gemakkelykheid opgehelderd worden.
't Was wel mogelyk. Maar ik wilde gaarne iets weten van
m'n dierbare kansrekening. Niet zonder spanning zag ik alzoo
'n spreker optreden, die me was aangewezen als specialiteit in
dat vak. Hy heette Ruyghens, Stevin, de Gelder, Lobatto of
zoo-iets. Misschien ook was z'n naam Leibnitz of Descartes.
Men zeide my dat-i direkteur was van 'n onderaardsche assurantie-zaak tegen 't onregelmatig afwyken van de kompasnaald.
Eindelyk zal ik iets vernemen wat my aangaat, dacht ik, want
ik begreep dat ik in m'n lievelingsstudie, met afwykingen zou
te doen hebben. Ik spitste m'n ooren.
-- De kansrekening, geachte hoorders, is de eenvoudigste
zaak ter wereld. Ze berust op de grondwaarheid . . .
Lezer, neemt ge 't my kwalyk dat ik begon ontevreden te
worden ? En dat die ontevredenheid in drift overging, toen die
Strabbe, Adam van Linz, Bartjens, Aristoteles, of hoe dan
't ventje moge geheeten hebben, begon en eindigde met de
stelling die ge nu wel eenigszins kennen zult ?
Toch verbeet ik m'n kregelheid omdat nu m'n vrindje Semi-ur
aan de beurt was, die 't woord voeren zou voor zichzelf en
namens Kristalmannetje. Een van m'n buurtjes fluisterde my
in, dat deze spreker gewichtige onderwerpen te behandelen had,
en dat ik ° wel zou doen, ditmaal eens heel aandachtig toe-
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teluisteren. Nu dit deed ik.
— Onze geëerde voorzitter, aldus begon Semi-ur, heeft my
wel willen opdragen nogmaals, en by wyze van resumtie, 'n
duidelyke verklaring te geven van alle zaken die door de overige
sprekers behandeld zyn. Geenszins omdat myn geachte ambtgenooten die deze onderwerpen in 't byzonder behandelen, eenigermate zouden tekort geschoten zyn in 't volbrengen van
hun taak, maar om nog beter dan tot-nog-toe geschied is, te
beantwoorden aan de begeerte van den zeer geëerden Mensch
die deze Vergadering bezoekt met het voornemen om iets te
leeren. Hoogstwaarschynlyk ziet hy, naar den aard van z'n
ras, met verlangen uit naar zekere samenvatting van 't verhandelde. Dit verlangen is verklaarbaar uit de grondwaarheid...
— Dat twee maal twee gelyk is aan vier, riep ik.
— De Mensch heeft het gezegd, hernam Semi-ur. Om aan
zyn wenschen te voldoen, breng ik in herinnering hoe ons gebleken is dat het yzerworden, de Schepping, steen-, plantenen dierengroei, het leven, kanker, pest, stedenbouw, annexatie
van harten of vorstendommen, prostitutie, geschiedenis, staatkunde, liefde, hoop, vrees, darwinisme, millioenen-studienkansreker,ing .. .
— Allereenvoudigste zaken zyn, riep ik!

— De Mensch heeft het gezegd. Al die zaken zyn één, gelyksoortig, homogeen, elkander verklarende, helpende, voortbrengende, veroorzakende, volgende, herstellende, vernietigende, verdringende, vervangende, volmakende. Ze zyn : het
zyn. Myn taak is nu dit verband op te helderen, en ik beroep
me te-dien-einde op de eeuwige wet der kristallizatie. De kristallizatie, zeer geachte hoorders, is ...
— De eenvoudigste zaak ter wereld ! riep ik.
— De mensch heeft het gezegd. Die eenvoudige zaak nu berust nu op de even eenvoudige grondwaarheid .. .
— Dat twee maal twee gelyk aan vier is ! schreeuwde ik.
— De mensch heeft het gezegd, hervatte de redenaar met
onverstoorbare deftigheid. We mogen nu de Vergadering sluiten in de gegronde hoop dat onze zeer vereerde gast, na de
oordeelkundige interruptien waarmee hy zoo welwillend het
meest gewichtig deel van m'n taak heeft op zich genomen, nu
ook zal inzien hoe alles in alles is.
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De hamer viel, en ik zat in nachtbroek en kabaai te ontbyten in kamer No. 32 van 't hotel Zum gelben Adler te Wiesbaden...
Oef !
1872.
Millioenen-Studien.

MATTHEUS XIX.
Ziehier 'n andere lezing die ik voorstel te leggen naast de
oude
10) Toen zeiden zyne jongeren tot hem : staat de zaak eens
mans met zyne vrouw alzoo, dan is het niet goed te trouwen.
11) En hy zeide tot hen : ik zegge u, 't is den man goed
te trouwen, opdat zyn ziel geheel worde, en hy mensch zy.
12) En der vrouwe is het goed te huwen, opdat haar ziel
volmaakt worde, en zy een mensch zy.
13) Want de Heer rustte niet na 't scheppen van den man.
En hy schiep niet de vrouw alleen, zonder man. Maar man en
vrouw schiep hy ze, opdat de mensch volmaakt zy.
14) Zoo wie een rechterhand heeft en de linker mist, hy
is niet volmaakt. En wie eene linkerhand heeft en niet de
rechter, hy is niet volmaakt Maar den mensch is gegeven eene
rechterhand en eene linkerhand, opdat hy volmaakt zy.
15) En de rechterhand zegge niet : wat is u, linker . ik ben
de hand. Noch zegge de linkerhand tot de rechter, wat is u,
ik ben de hand. Want te-zamen zyn ze volmaakt. Alzoo de man
en de vrouw.
16) De rechterhand gespt den gordel die noodig is. En de
linker draagt de waterkruik, die ge noodig hebt. Wie z'n gordel verliest en 't geld dat hy daarin bewaarde, kan niet leven.
En wie geen waterkruik meedraagt, zal bezwyken. Alzoo de
man en de vrouw.
17) Gy hebt gehoord dat er gezegd is : zy zullen één vleesch
zyn . .. doen niet hoereerders en overspeelsters ook alzoo ? Waar

is uw huwel yk ?
18) Gy hebt gehoord dat er gezegd is : vleesch van myn
vleesch, been van myn been ... doen niet de dieren des velds
ook alzoo ? Waar is uw huwelyk ?
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19) Zoowaar uw God is een God van waarheid, zoowaar
zegge ik u, gy man en gy vrouw, huwt in de waarheid, opdat
gy geen leugen kweekt.
20) Zoowaar uw God is een God van geest, zoowaar zegge
ik u, gy man en gy vrouw, huwt in den geest, opdat niet
de jongen van de dieren des velds zeggen tot uw kroost : wy
zyn u gelyk.
21) Zoowaar uw God is een God van liefde, zoowaar zegge
ik u, gy man en gy vrouw, huwt in liefde, opdat gy kinderen voortbrengt die geteeld zyn in liefde.
22) Gy man, plooi niet in den tempel uw mond naar de
wyze der rabbi's, als proefdet gy zoeten wyn, en spreek niet
tot uw vrouw als ware er alsem op uw tong.
23) Wie wysheid spreekt in den tempel, en dwaasheid geeft
aan zyn vrouw, is een dief.
24) Wie heeft u geroepen in den tempel ? Gy kwaamt ongeroepen. Maar aan uw vrouw hebt ge liefde beloofd. Daarom
opende zy, op u vertrouwende, haar schoot.
25) En gy, vrouw, onteer niet uwen man door te zeggen :
heer ! Want als ge u zelve verlaagt, verlaagt gy hem die met
u één is. Neem van zyn pad wat ge kunt, dat hy niet struikele.
26) Doch ik zegge u dit, niet sprekende als tot eene slavin, maar opdat gyzelve niet valt, waar hy gestruikeld is.
Want gy zyt één.
27) De vrouw zal verantwoorden voor den man, en de man
voor de vrouw, want ze zyn één.
28) Wie zyner vrouw tarwe geeft," dat zy koeken make, éét
van die koeken. Zy is den man geen dank schuldig. Doet niet
de broeder ook alzoo ? Waar is uw huwelylc ?
29) De vrouw die koeken bakt, dat de man ete, éét van
die koeken. De man is haar geen dank schuldig. Doet niet de
zuster ook alzoo ? Waar is uw huwelylc ?
30) Maar zoo wie een ster ziet, zegge tot zyn beminde : zie
die ster en verheug u ! En de vrouw die een aandoening heeft
van vreugde, deele die met haren man. 't Is zyn eigendom, en
zy verliest niet door 't deelen. En waar de man smart voelt,
deele hy die met de vrouw, opdat zy niet vrage : ben ik beneden uw gevoel ?
31) Waar zy treurt, treure hy mede, opdat zy niet vreeze
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lager te wezen dan zyn droefheid, en beschroomd worde haar
deel te nemen van blydschap.
32) En als de man verneemt dat de Sadduceën bekeerd zyn
tot het geloof aan opstanding, hy zegge dat de r vrouw, opdat
ze niet inslape aan haar spinnewiel.
33) En als de draad van haar spinsel breekt, zy zegge dat
haren man, dat hy niet meene meer te zyn dan zy, door schriftgeleerdheid.
34) Bevrydde niet JUDITH het volk van Israël, met koenen
moed ? Daar waren veel mannen te Jeruzalem, die t'huisbleven
toen zy uittoog naar de tent des geweldigen.
35) Heeft niet DEBORAH Israëls volk gericht, en was er wanorde toen zy richtte ?
36) En wanneer de man een oprechten farizeër heeft gezien,
hy zegge dat der vrouw, opdat zy zich verheuge met hem, als
ze 't gelooven kan.
37) En zoo wanneer de schriftgeleerden hem hebben verstrikt
met strikvragen, hy hoore z'n vrouw, wat ze zegt. Misschien
bedacht ze een antwoord onder 't spinnen, voor zy de vraag
vernam.
38) En de discipelen zeiden : — Heer, hoe is dit ? Den vrouwen is verboden de schriften te onderzoeken, hoe zal ze strikvragen oplossen ?
39) En hy zeide : — Uit de schriften leert men strikvragen
stellen, maar er is vee 1 antwoords in 't denken by 't spinnewiel.
40) En wederom vraagden de discip elen zeggende : — Rabbi,
daar was eene vrouw wier man leerde in den tempel. En hy
kwam te-huis en zeide : „daar is gesproken over 't koninkschap
van MELCHIZEDEK" en zy vraagde : „ wie is MELCHIZEDEK ?"
En hy zeide : „wy waren gevangen in Egypte." En zy hernam : „ik was nooit in Egypte."
En hy zeide : „men vraagt of ELIAS hooger zy dan MOZES ?"
En zy riep : „ik ken ELIAS niet."
En hy zeide : „de tempel is vol nieuwigheidszoekers die den
mensch verdeelen in lichaam en ziel." En zy antwoordde : „deze
dingen zyn my te hoog. Ik wil niet verdeeld zyn : ik spin."
Want, Rabbi, al spinnende had ze niet geleerd MELCHIZEDEK
te kennen, noch hare ziel. Meester, hoe is dit ?
41) Doch hy, voortgaande, zag een akker waarvan de grond
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goed was, maar daarop groeide geen graan, ofschoon 't in den
tyd was van den oogst.
42) En hy nam een stoksken, en sloeg tegen de deur van
't huis des mans wien de akker behoorde. En de man riep :
waarom slaat ge myn deur ?
43) En hy zeide : kom uit, en oogst ! Zyn niet de aren gezwollen, en roepen om den sikkel ? Waarom oogst ge niet van
uwen akker ?
44) De discipelen zeiden : Heer, hij heeft niet gezaaid.
45) En hy, antwoordende, zeide : voorwaar, voorwaar, ik
zegge u, wie niet zaait in den zaaityd, hy zal niet oogsten in
den tyd des oogstes. Er zyn weinig akkers onvruchtbaar, maar
het getal der trage landbouwers is groot.
46) En nogmaals sloeg hy tegen de deur des mans die niet
gezaaid had. Maar de discipelen begrepen hem niet.
Ideën,

1862.

GUITIGE FANCY.
Onlangs wandelden wij, en plukten bloemen. FANCY was met
ons. Kleine IAX vraagde of de bloempjes het wisten dat het
nu wat warm zou blijven ... en, zeide hy :
— Zie, ze knikken de zon toe ! Ze weten dat ze er lief uitzien, en dat de zon vriendelyk voor hen is.
Hoe komt hy aan dit denkbeeld, dacht ik, en vraagde het hem.
— Ik heb dat van FANCY, zeide hy.
Maar ze leert hem ook ondeugende dingen. Hy liegt niet,
maar jokt veel. Dit leert hy van haar.
Onlangs hoorde ik hem lachen, zooals hy lacht wanneer-i
'n guitenstuk verricht heeft. Ik zag 'n oude werkster die naast
ons woont, trippelen en dansen als 'n gek mensch. Kleine MAX
had haar Cayenne-peper te proeven gegeven.
— C'est très doux ! had-i' gezegd.
't Mensch brandde haar mond aan z'n douceur. Ik wist niet
of ik boos was, of moest meelachen met MAX die over den grond
rolde van pleizier.
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— Dat hebt gy gedaan, FANCY, zei ik vry streng. Zeg me
nu ook wat ik te doen heb, opdat m'n kind niet wreed worde
en vermaak zoeke in leed ?
En toen zeide ze my zachtkens deze woorden voor, die ik
overluid herhaalde :
— Kleine MAX, voel je geen smart van de pyn die deze vrouw
lydt omdat zy op je vertrouwde ?
Kleine MAX lachte niet meer. De tranen sprongen hem in
de oogen, en hy vroeg vergeving aan de oude vrouw die zulke
gekke gezichten trok.
1861,
Mi nnebrieven,

DE BANJIR. *)
Zie eens dat bamboezen huisje. Wat al menschen zyn daar
by-een. KARIDIEN is gastheer, hy laat ketoepah voordienen. Ook
is er maniessan en teboe en ayer djahi en kwee kwee f) en 'n
tal van dingen die geen naam hebben, of waarvan ik althans
u den naam niet zeggen kan. Er schynt feest te zyn ... ik geloof het graag ! Men ziet het den gastheer aan, dat er iets by-

zonders is voorgevallen. Maar wat beduidt die verbonden arm,
en vanwaar al dat geld op die baleh-baleh ? §) Daar is wel twintig gulden ... twintig gulden !
KARIDIEN was dien morgen vroeg uitgegaan. En buiten het
dorp ontmoette hem 'n paard in wilden galop, schoon 't maar
'n transportpaard was, want de ruggegraat lag bloot. Ik denk
daaraan altyd — en voel er de pyn van wanneer ik iemand
ontmoet die z'n fortuin maakte „in" de transporten van binnenlandsch produkt naar de stranden. Hoe dit zy, KARIDIEN
begreep dat het arme dier niet zoo hard liep zonder oorzaak.
En, zonderling, daar vloog ook een troep buffels met ongewone
haast over den weg. En den vorigen dag had KARIDIEN sporen
*) Watervloed in 't gebergte.
t) Ketoepah, ryst in 'n hulsel van bladeren, op byzondere wijze gekookt, Maniessan, konfituren, zoetigheid, Teboe, suikerriet, hier als versnapering. Ayer djahi, gemberwater. Kwee-kwee, gebak.
§) Bamboezen rustbank,
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gezien . . . o zeker, er was 'n tyger in de buurt !
KARIDIEN ging naar huis, leende van het dorpshoofd 'n geweer, en vertrok naar de plaats waar hy 't vluchtend paard
ontmoet had. By spoorde na en snuffelde . . . daar blaasde iets
in 't geboomte
Voorzichtig bleef de jager staan, spande den haan van z'n
geweer ... daar bewoog iets in 't kreupelhout . . .
Is dat schaduw van de opkomende zon, dat bruine daar
tusschen de geelgroene bladeren ?
Weer bewoog zich iets. Maar 't kon de wind zyn, of 't kraken
van 'n drogen tak die zich kromt of richt naar de veranderende
warmte van den morgenstond . . .
Toch legde KARIDIEN aan. De sarong) van z'n vrouw was
verpand, en weinig tyds geleden was de premie op het dooden
van 'n tyger verhoogd van vyf tien op twee-en-twintig gulden !
Maar 't geweer was 'n ouderwetsche enkelloop, met vuursteen. Zou de vuursteen terdege scherp wezen, en wè1 vastgeschroefd ? Zonder te veranderen van richting of blik, steunt de
jager 't geweer alleen met de rechterhand, hy laat de linker
langs den loop terugglyden, tot het slot, betast den haan, vindt
den steen, wrikt dien onwillens los . . .
Ja, 't is wèl 'n tyger die daar zit te loeren, en als kende
het dier den weerloozen toestand van z'n tegenparty, hy springt
toe
KARIDIEN houdt hem ylings 't onnut geweer voor, maar
vruchteloos ! Daarop volgde een stryd met den lclewangt) waarin
KARIDIEN overwinnaar bleef. Wel was hy aan den linkerarm
gewond, maar toch nog wèl genoeg om na 't verslaan van den
vyand, z'n buurman PA-5IMAH te roepen, om samen het beest
te ontdoen van de huid. Daarop was KARIDIEN naar 't kantoor
van den kontroleur gegaan, die hem de uitgeloofde twee-entwintig gulden deed uitbetalen. 't Was de moeite waard om
vroolyk te wezen in dat huisje !
En AMIA, KARIDIEN'S vrouw, was verheugd omdat ze spoedig
dacht te veranderen van naam. Na de geboorte van 't kindje
dat ze wachtte, zou ze EMBOK-SARIE heeten, want op Java
") Eigenaardig javaansch kleedingstuk.
f) Een kort, breed zwaard, 't gewone wapen der Javanen.
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noemen de geringe lieden zich naar hun eerste kind, en er is
iets liefs in deze gewoonte. Is 't niet of de vrouw afstand doet
van alles, alles, om moeder te zyn, niets dan moeder, van
haar eerstgeborene ?
0 gy die uit belangzucht den Javaan tracht wegtestooten
uit dw groote familie der mensheid, meent ge dat 'n moedér
dáár geen moeder is ? Meent ge dat ze 't ongeboren kind voelt
leven in haar lenden, zonder dat die beweging zich uitstrekt
tot aan 't hart ?
En daar was ook PA-SIKAH, met SIMAH, z'n kleinen jongen
wiens naam hy droeg. Wat deze trotsch was op den triumf van
z'n vader, die meegeholpen had aan 't stroopen van den tyger ?
Ook PA-SIMAH'S andere kinderen zaten daarby. Ze waren daarby
naakt, de kleineren althans, maar dit schaadt niet. Vroolyk
waren ze, en zy hadden dien dag volop gegeten. En wat al
meisjes hurkten daar in dien hoek ! Daar was de mooie AISSA,
die geen vruchten wilde te-koop bieden op 't erf van den kontroleur, omdat DAJIK haar dit verboden had. En DAJIK zelf was
er ook, dle zoo jaloers was. En SAL É MAN en DAOUD - koningsnamen ! en SAPILAH die zoo fraai gamlang en ankloeng speelde.*)
En KROMO, die soldaat geweest was, en toen nummer zeven enzestig heette, omdat er zoo véél Kromo's zyn in 't stamboek van
't Indisch leger. En KERTO WIDJOYO die schryver worden zou
by den onderkollekteur, en op deze aanstelling wachtte om te
trouwen. En de kleine veertienjarige SITOE, zoo vlug anders
in 't oplossen van raadsels, en die toch nu maar niet vatten
wou — noch goedkeuren, waarlyk ! — dat KERTO WIDJOYO'S
aanstelling zoo lang uitbleef. En dan die lange knaap, daarginds ... LOENTAR heet hy : welgenaamd ! Want dit is de naam eener
soort van palmboom, mooier dan de kokos maar zonder vrucht.
LOENTAR is netter gekleed dan de anderen, omdat hy in dienst
is van den surnumerair der afdeeling. Hy mocht wel iets minder hoovaardig hierop wezen, want het is geen schande te arbeiden in de rystvelden, en zoo'n groote eer niet, vyftig malen daags vuur aantereiken tot het opsteken van 'n sigaar.
Maar hij rydt goed te-paard, dat is waar ! Onlangs had hy
voor z'n heer 'n pakje te brengen naar Samarang, dat toch
-

^`)

Muziekinstrumenten.
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tachtig palen ver is *) en er is geen spotten met den Kodiel
en 't Jamboesche gebergte ! Toch was by terug in slechts anderhalven dag ... dat noem ik ryden !
En voor KARIDIEN'S huis klinkt de 2 amlang. En achter hoort
men het stampen van de ryst. Er is gepraat en gelach in
den kring, zoodat het ons byna belet de pantoens t) te verstaan. En dit zou jammer wezen misschien, want dikwyls is
daar veel schoons in.
.

Men heeft waarschynlyk opgemerkt dat de spreuken van SALOMO meestal bestaan uit twee duidelyk afgescheiden gedeelten, waarvan 't tweede als 't ware 'n weerslag uitmaakt op
het eerste. De huiselyke dichtspelen der Javanen herinneren
aan deze eigenaardigheid. Een lid van 't gezelschap begint met
het zingen van een regel. Door 'n ander, of beurtelings door
allen, wordt het gezegde in recitatief beantwoord. Ik gis dat
de spreuken van SALOMO op gelyke wyze ontstaan zyn.
In den kleinen kring waar ik getracht heb den lezer binnenteleiden, speelden natuurlyk de tyger en de geschiedenis
van den dag 'n groote rol in de dichting van dien avend.
„

Sterk zyn de klauwen van den heer tyger !" §) was er gezegd,

en er waren veel antwoorden gekomen.

„Sterker is de klewang in de hand van den man" was er
geantwoord, of iets dergelyks, door de meesten.
Maar SITOE, die op
had gezegd :

KERTO WIDJOYO'S

aanstelling wachtte,

„Sterker is het verlangen naar 't uur van ... van den padieoogst", had ze overluid gezegd, maar eerst mompelde zy iets
anders dat niemand verstaan mocht.

„Sterker zyn de spieren van m'n paard !" zong LOENTAR die
aan z'n Samarangsche reis dacht.
» Sterker

is de kracht van den stroom !" riep 'n oud man die

veel Banjirs beleefd had.
") Circa 22 uren gaans.
t) Gezangraadsels, zinnerympjes.
§) De Javanen vereeren den tyger met het praedicaat heer.
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En AMIA., KARIDIEN'S vrouw zeide :
„Sterker is de liefde van 'n moeder." Want ze dacht aan het
kind dat ze wachtte, en ze moest er wel aan denken, want
ze voelde dat het weldra zou geboren worden. Maar dat het
zóó spoedig zou geschieden, wist ze niet !
Hoe kwam het, dat op-eenmaal niemand meer de pantoens
verstond ? Er was iets vreemds in de lucht ... de gamlang klonk
dof, schoon 't SAPILAH zelf was, die ditmaal speelde. En reeds
driemaal had KARIDIEN de meisjes achter 't huis toegeroepen
wat áántestampen, omdat by meende dat ze luierden, wyl men
maar zoo flauw geluid hoorde van het toembok. *) Er was geraas
rondom, en een oogenblik scheen het of...
„Stil !" zei de oude man die 'n watervloed sterker had geschat
dan de klauwen van 'n tyger. „Stil ... luistert ... hoort ... daar
is hy ... de banjir 1"
Alles zweeg, alles luisterde, alles schrikte .
BANJIR !
Hoe zal ik u beschryven, machtige stortvloed van 't gebergte ! Waarmee zal ik u vergelyken, reus van water, die wegvoert wat u tegenstaat, die boomen ombuigt ais halmen, en
geheele wouden gladstrykt ! 0, hoe natuurlyk dat alle volken
herinnering hebben van alles overweldigende watervloeden, uit
de kindsheid hunner geschiedenis !
Dat doffe gesuis in 't begin maant tot oplettendheid, en
wie luistert met het dichtergehoor des harten, verstaat daarin
duidelyk 'n beroep op aandacht. Dat beroep hebben alle kindervolken vertaald : HOORT HOE DE HEERE HEERE SPREEKT !"
en dichters hebben verzonnen waarom de Heere alzóó sprak, en
priesters maakten zich de vreeze des volks ten-nutte, om winsten gezaggevend verband te brengen tusschen de forsche krachten der Schepping, en hun eigen onmacht. Maar natuurkenners
vorschten na, hoe en waarom die wolken zich samenvoegden
om de kruinen der bergen, en neervielen met geweld, om van
„

}

Ryst stampen in 'n houten blok. 't Woord is 'n onomatopee,
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beekjes rivieren te maken, van rivieren stroomen, en van
stroomen 'n zee ... één zee die alles meevoert, alles vernielt !
Banjir ! De aarde dreunt, de lucht perst saam, het ademhalen wordt moeielyk, de ooren suisen, alsof alle geluid zich
oploste in één klank, die men zou beschryven als 'n reusachtige R, wanneer er beschryving van dien klank mogelyk was.
„Hoort gy dien toon vol schrikoren . klem,

Die 't angstig dal vervult?
Het is des stortvloeds wilde stem,
Die in de bergkloof brult.
Ile wolk, die zy een rustplaats bood,
Ontlastte er zich den zwangren schoot
En voedde 't stroomgeweld;
En onweerstaanbaar in zyn vaart,
Komt het, gelyk een hollend paard
De klippen afgesneld!
Hy komt, de zwarte waterval,
Wiens macht de rotsen slaat te mortel,
En boomen afrukt van hun wortel,
En met ver klinkend krygsgeschal
Een meir vormt in het siddrend dal !*)
Het water ryst niet, het stuwt. Men ziet er niet op, men
ziet er tegen, alsof 't 'n muur ware die zich voortschuift over
de vlakte. Het leven valt hier niet te berekenen naar voeten
hoogte, doch naar uren nabyheid. En men meene niet dat eenige
uren afstands de veiligheid verzekeren, in weinige minuten zyn
die uren doorgesneld. Weg, tuinen van koffiboomen die daar
zoo kort geleden nog de hoogte kroondet, en in schynbare veiligheid neerzaagt op 't zilveren beekjen in de diepte ... dat
beekjen is sterk en woedend geworden ! Weg, landhuis met
witten gevel, dat zoo vriendelyk uitstaakt boven 't omringend
plantsoen, de hoogte uwer ligging baat u niet ... de banjir
springt en schuift over vallei en diepte, laat die gevuld achter, maar houdt water en kracht genoeg over, om hooger en
sterker te blyven dan gy ! Weg, dorpjen op den heuvel — zie,
wat beneden lag, is reeds verslonden — de banjir is hooger
dan de heuvel, die straks niet meer zal uitsteken boven de
oppervlakte van 't water, doch slechts 'n oneffenheid zal wezen als de zandbank op den bodem eener zee ! Weg, alles wat
*) MEYER, ,Afscheid aan Java."
14
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weerstand biedt ... weg, alles wat vlucht ! Tegen die kracht
bestaat geen kracht, tegen die snelheid bestaat geen snelheid !
Weg, rund en paard en mensch ... weg, plant, boom, tuin,
woud ... alles weg, alles glad geschaafd, gemaaid, geschoren !
Maar lang duurt deze woede riet. Ze is hiertoe te hevig.
Weldra zal men in 't achtergelaten slyk de brokken vinden
van het verwoeste, en de lyken van al wat gedood is.
Men zal trachten optebouwen wat vernield werd. De landman
zoekt de plaats waar hy gezaaid heeft. Helaas, de banjir heeft
oogst en land te-zamen meegevoerd. De heuvel die den akker
bepaalde, is 'n meer geworden dat in z'n schoot de vruchten
verbergt van veel arbeids, en er is valsheid in de vriendelyke
rimpeling van het water als in den glimlach van 'n booze.
Wè1... is er water waar land was, ginds daarentegen is 'n
strook gronds bloot geraakt die vroeger niet bestond. 0, hoe
schynbraaf is de vyand die zich houdt als wilde hy dáár teruggeven wat hy hier ontnam. En die nieuwe grond is vruchtbaar
den arbeid, aan den arbeid ! Er moet ryst zyn voor
den honger ... er moet kofn wezen voor den anderen honger
die handel heet in Europa ! Er moet gewerkt worden opdat
de kinderen ...
Gewerkt ? Waarmee ? Waar is de patjot?') Weggespoeld.
Gewerkt voor vrouw en kind ? Zyn ze niet meegevoerd als 't
gereedschap ? Weggesleurd als de huizen, als de tuinen, als

de oogst ?
0, gelukkige arbeider die niet gespaard bleeft om te arbeiden in de slibbe die zoo vruchtbaar wezen zal, omdat
Ja, want uw patjol zou stuiten op geraamten ! En als de
landman onderzoekt en nadenkt, zal de spade ontvallen aan
z'n hand ... hy zal het lyk herkennen ... hy zal vele lyken herkennen .. .
Wie zou dát zyn, neen — wie zou dat geweest zyn ? Het
heeft — o vreeselyke nauwkeurigheid van de taal, die 'n lyk
onzydig maakt ! — het heeft den linkerarm omwonden. Dat
was KARIDIEN, die zoo moedig streed tegen den tyger, en die
zoo verheugd was omdat hy de sarong van z'n vrouw zou kun.. .

*) Spade.
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nen lossen met het loon zyner dapperheid !
En dat ? Dat was PA-SIMAH met z'n zoontjen, 't zoontje dat
hy zoo lief had, in de armen. En SIMAH zelf, die zoo grootsch
was omdat toch zyn vader altyd zou meegenoemd worden by
't verhalen van KARIDIEN'S heldendaad !
Daar liggen de lyken van drie meisje naast 'n rystblok . .
wat hadden ze lief gezongen dien avend, helaas !
En wat verder het lyk van den ouden man die zoo wèl gezegd had dat de banjir sterker was clan de klauwen van 'n tyger ..
Maar LOENTAR'S lyk ligt daar niet. Hy was op 't hooren
van de schrikmare weggevloden naar 't huis van z'n heer, had
'n paard uit de stallen gehaald — hy die zoo goed reed ! —
en voort ... voort ! Maar de banjir had hem achterhaald. Want
LOENTAR had ongelyk in de meening dat de spieren van 'n paard
sterker zouden wezen dan de watervloed !
Zie ginder SALÉMAN en DAOUD, de twee kinderen met koningsnamen, en KROMO, die ontsnapte aan de kogels en de
klewangs van de Balineezen . . . ook hen bereikte de banjir !
En verder-op in 't slyk liggen twee lyken, de armen in-eengestrengeld ... het scheiden zou moeielyk wezen, zelfs na den
dood : men zal ze te-zamen moeten begraven ! Want dat waren
KI RTO WIDJOYO, die schryver worden zou by den onderkollektour, en de veertienjarige SITOE, die zoo ongeduldig wachtte
op die aanstelling, om WIDJOYO'S vrouw te worden . . .
En de jaloersche DAJIK strekte in den doodstryd de hand
uit over de mooie AÏSSA, als om haar te beveiligen tegen de
blikken der mannen die haar lyk zouden bloot vinden na den
afloop van 't water.
En AMIA, die EMBOH-SARIE heeten zou ? Moet men 'n vrouw
zoeken, of eene moeder ? Zou zy het wezen, zy die daar ligt
met pynlyken trek, als ware zy bezweken onder 'n dubbelen
dood ? Zou dat haar kind geweest zyn, 't vormloos klompje dat
geboren werd in het water ?
0 god, o god, wenden wy den blik af van die verwoesting !
We hooren die laatste zuchten, we voelen die laatste trekking
der spieren, we verstaan die laatste beden ... en 't wordt ons
eng om het hart. Want, lezer, die Javanen waren menschen !
De lyken die daar liggen, en dreigen met pest, zyn de lyken
van menschen! Zy voelden, hoopten, vreesden, als wy. Ze, had-
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den aanspraak op levensgeluk als wy . . .
Lezer, Nederlander, het waren menschen. die Javanen !
En de overblyvende die treurig staart op de verwoeste landstreek, en vruchteloos rondschouwt naar de plaats waar hy gezaaid heeft, is 'n mensch ! En waar hy 't lyk zoekt van z'n
nabestaanden, van z'n moeder, van z'n vrouw, van z'n kind,
krimpt hem het hart in-een, zoowel door de vreeze van niet
te vinden wat hy zocht, als uit angst dat hy 't vinden zàl. En
waar hy slaagt in z'n droevig nasporen, snydt hem de wanhoop door de ziel, zooals dat wezen zou by Uzelf, lezer, wanneer gy 't lyk vondt van uw kind, van uw bruid. van uwe
moeder . .
Die Javaan is 'n mensch, lezer
1861.
Verspreide stukken.

EEN EERSTE DAAD.
Er was 'n verandering gebracht in het belastingstelsel. Zeker bedrag dat vroeger, in evenredigheid met de huurwaarde
werd geheven van de bewoners, zou voortaan worden ingevorderd van de eigenaars.
Deze maatregel was Of zonder gewicht, Of moest beschouwd
worden als te zyn genomen in 't belang der armen. Dit laatste denkbeeld was heerschend. De eigenaars van kleine huizen
achtten zich in hunne belangen gekrenkt. Wie gebruiken zy
nu, om hun wrevel bot te vieren ? De vermeend bevoorrechten !
Het „gemeene volk" doorliep, met sto kken gewapend, de straten, en verbrandde de meubelen die uit de woningen der eigenaars waren gehaald om op de markt te worden verkocht ter
kwyting van de belasting. Het wierp de „dienders" te water,
mishandelde de „veteranen" die te-dier-tyd Amsterdam tot garnizoen dienden, eh pleegde allerlei baldadigheid van de gebruikelyke soort.
-

Toen WOUTER dien avend naar huis ging, stuitte by by 't over-

gaan van een der pleintjes die men te Amsterdam voor „markten" uitgeeft, op 'n bende van 't gemeen dat bezig was de geschonden rechten van de anders zoo vinnig gehate „huisjes-
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melkers" heel nadrukkelyk te wreken op zichzelf.
Nog altyd stonden daar 'n paar oud gedienden op post, en
bewaakten .... ik weet niet wat !
Er is later gebleken dat ze niets bewaakten. Maar dit wisten
op dat oogenblik de gebrekkige stumpers nog niet.
Ze werden door de bestbespraakten onder 't volk uitgescholden. „Bloeddieven" waren ze, en — de scherpzinnige lezer raadt
het al — „opvreters van Stad en Land."
WOUTER vond — o weelde, hy begon te denken voor eigen
rekening ! — dat ze er niet uitzagen als lieden die zich vermaken met het opslikken van zooveel grondgebied. Hy voelde
medelyden met de arme kerels, en ... hoor, daar vernam by
iets dat hem in de ooren klonk als de bekende kreet, als 'n
beroep op zyn hulp !
De toon was minder liefelyk, dat's waar, dan AMALIA'S :
Waar is ... warre, warre, wou ...
me redden zou ?

WOUTER die

Maar de beteekenis was 't zelfde. Geen houtzaagmolen kon
duidelyker kraken : „Je bent iets ... toon het !"
0, 't prachtig evangelie van den hoogmoed ! Dht wil ik
blyven verkondigen !
Een der oude soldaten, die de zaak wysgeerig bleek optenemen, had op zekere beleediging geantwoord :
— Jy weet 't ! Ga jy je gang maar ! As ik maar 'n pruim
tabak had !
— Negerhit ? vroeg WOUTER snel, even bly byna over z'n
nieuwbakken speciale zaakkennis, als opgewonden door 't denkbeeld dat hy 'n blyk geven kon niet tot de „massa" te behooren.
De man begreep noch 't uitgesproken woord — negrohead —
noch de bedoeling, en meende dat het kind zich aan de zyde
van z'n aanvallers geschaard had.
Wie kon ook raden dat zoo'n kleine jongen 'n geheel andere
beweegkracht in z'n ziel had, dan die waardoor zich de „massa"
liet voortdryven ?
- Kom-aan, jy snotjongen, hou jy 'r je nou maar buiten
Wacht tot je droog achter je ooren bent !

i
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— Ik wil je tabak geven ! schreeuwde WOUTER door 't gejoel
heen.
— Hè ?
— Dat salje wel s ... s-gauw late! brulde 'n kerel die achter
onzen kleinen zelfdenker stond. LA-de fent ferèkke !
„S.... s gauw late" beduidt : iets volstrekt niet doen, iets zóó
byzonder-overdreven nalaten, dat men reeds alleen by de gedachte aan 't wèl doen, de koorts zou krygen van verbazing,
of ... 'n slag In 't gezicht. Dit laatste werd blykbaar hier bedoeld.
WOUTER keerde zich om, zag op tot den waarschuwer die
zich bediend had van 't prachtig bywoord dat zoo moeielyk te
vertalen is, en zei :
— Ik zal dien man tabak geven !
Ach, hoe heerlyk hy dat pik" intoneerde ! De „nieuwe hoed"
uit z'n leeslesjes was er niets by.
— Ik zal dien man tabak geven, ik !
-

„Of sterven !" zeid--i er niet by. En dit hoefde ook niet. Men
kon 't hem aanzien, dat-i hiertoe bereid wezen zou, als 't gevorderd werd. Hyzelf had nooit geweten, dat-i zoo moedig was !
Hy drong door de menigte heen, en kocht in den eersten
tabakswinkel den besten wat-i hebben wilde, niet zonder wat
te luchten te hangen van z'n zaakkennis. Al ware hyzelf in
't bezit geweest van twee „gevestigde" zaken, by had niet met
meer aplomb z'n bestelling kunnen doen. De bediende in den
winkel mocht toezien dat-i goed woog en zich onthield van
elke poging om den neergelegden schelling te doen doorgaan
voor 'n zesthalf. Hy had te doen met iemand die 't wist, met
'n specialiteit !
Nu 't liep goed af. WOUTER besteedde een stuiver, en kreeg
behoorlyk het te veel betaalde terug.
Maar 't aanbieden van die zonderlinge versnapering aan den
soldaat had moeite in. Er moesten veel mannen op zy worden
gedrongen. Ook vrouwen en meisjes, en zelfs kinderen
De kleine hinderpaaltjes belemmerden WOUTER 't meest.
.. .

Wilje me-n-alsjeblieft even doorlaten, vroeg by met 'n
stemmetje zoo zacht, op 'n toon zoo smeekend en onderdanig,
zoo uitermate fatsoenlyk en bescheiden ...
--
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Wat er 'n inspanning noodig was om door al die menschen
te dringen, waarvan geen enkele hem bedreigd had ! Toch naderde hy de plek vanwaar-i was uitgetogen om z'n heldenfeit
voortebereiden. By hield den papieren kegel hoog boven 't hoofd
— er zyn wel eens minder eerbiedwaardige vaandels opgestoken dan dat peperhuis met 'n stuiver tabak ! — en bereikte
den man die hem met het vreemde bywoord gedreigd had . .
weg was op-eenmaal z'n beschroomdheid ! Ruwer dan eigenlyk
noodig was, en met meer uittarting dan 't aanspraak-maken
op verschooning kon voorbereiden, zette hy den kerel z'n schouder in de lenden, en boorde zich door tot de voorste ry :
— Dáár, man ! Ziedaar tabak, echte negerhit, weetje ? En . . .
'n snotjongen ben ik niet !
De soldaat nam, en pruimde. WOUTER keerde zich om, en
keek den man aan, die zoo zonderling lucht had gegeven aan
z'n overtuiging : „dat-i 't wel s ... s-gauw late sou." By scheen
te vragen i welke aanmerking de profeet te maken had op dit
protest tegen z n voorspelling ? Nu, de zaak liep goed af. Het
verwonderde WOUTER, dat niemand hem stompte, sloeg of uitschold. Misschien zou dit dan ook geschied zyn, als niet de
overheugde tabakspruimer door 'u nogal bekende soldaten aar
digheid, de voorsten van den troep eensklaps aan 't lachen had
gemaakt : „beter 'n halve pruim in je mond, as 'n heel stuk
in je ... kraag !"
Al wat de voorvechter van 't non-interventie-stelsel tegen
WOUTER inbracht, toen deze zich zegevierend verwyderde
0, Thermopylae ! 0, MILTIADES ! 0 GLORIOSO ! 0, IVANHOE !
0, KOLOKOTRONI, BOZZARIS en YPSILANTI ! 0, riddereer ! Welke
dame zal z'n harnas ontgespen ? Hoe is de kleur van den sluier
dien-i voortaan dragen zal... rechter schouder, linker heup,
rozet .. .
De bywoordman verzekerde heel burgerlyk aan de omstanders
dat „die kleine jongen 'n s ... s-brutale bliksem" was.
WOUTER antwoordde niet, al kon by met volle recht verzekeren dat de man zich bedroog. De door hem — tot z'n
eigen verrassing waarlyk ! -- aan den dag gelegde moed, was
'n uitvloeisel van geheel andere gemoedsgesteldheid dan brutaliteit. Hy was bescheiden, verlegen, beschroomd. Maar hy
'
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had nu ondervonden dat er omstandigheden konden bestaan,
die hem 'n oogenblik lang boven deze fouten verhieven, en
deze ervaring deed z'n ziel groeien.
In zeer langen tyd was-i niet zoo vergenoegd ingeslapen, als
den avond van dezen dag.
Och, als FEMKE 't gezien had !
Geseh. v. Wouter in de Ideën.
1873.

SPROKKELS.
Van de maan af gezien, zyn we allen even groot. Voor 'n

weter zou er geen verschil merkbaar zyn tusschen de kennis
van 't kind, en van den wysgeer die 't meest en 't zuiverst
gedacht heeft.
Meer-weten en minder-weten liggen zeer naby elkander. Maar
er is groot verschil in de toepassing van 't weinige dat we weten.
Ons niet-weten, in verband met den lust om wel te weten,
en met de behoefte aan weten, is de triumf der Mensheid. Juist
daarin ligt het verschil in aanzien tusschen ons en andere organismen van de stof, dat wy geraken kunnen tot het besef van
onze onkunde, en dat wy die bekampen in riddertournooien

van den geest.
Men behoorde in de opvoeding gebruik te maken van 't horror vacui. De ziel heeft 'n opzuigend vermogen. Men houde haar
gezond voedsel voor, ze zal zich daarmee vullen, en versmaden
wat vuil is omdat ze dan daarvoor geen ruimte heeft. Dit is
ook van toepassing op meeningen en smaak.
Wie verveelt, heeft ongelyk. Er bestaan dan ook geen vervelende onderwerpen. Alles ligt aan de wyze van behandeling.
Een leeraar in de wiskunde, byv. die z'n onderwys niet behagelyk weet te maken, mag zich niet beroepen op de dorheid
van z'n taak. Hij is dor, en niet de Wetenschap, die in haar
eenvoudige strenge logiek een der duidelykste en dus schoonste uitdrukkingen is, de eigenschappen van het alomvattend
ZYN.
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Meent men dat het de moeite niet beloonen zou, aan kinderen te vragen wat er aan 't Onderwys ontbreekt
Zoolang we niet genezen zyn van den kanker des geloofs,
is alle verbetering van ONDERWYS - d. i. 't geschikt maken
tot de studie der wetten van het ZYN - 'n onmogelykheid.
Om 'n voorwerp te teekenen, is 't niet genoeg omtrek, kleur
en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles
kunnen weergeven. Om 'n gedachte uittedrukken, moet die geworden zyn tot beeld, dat is : tot denkbeeld. Zoo'n beeld moet
men leeren teekenen.
De geheel onontwikkelde merkt noch verschil, noch overeenkomst op. Daarop volgt het schiften. En 't samenvatten is de
taak van den wysgeer.
Wy ontleden waar de Natuur samenvat, en spellen wat zy
schryft. Nu, schande is 't niet, dat we door spellen tot lezen
moeten komen. Maar 't is van belang, te onthouden dat ons
spellen geen lezen is.
— Wat zou de Natuur ons uitlachen, als ze bewustzyn had
van onze verdeelwoede. Om iets te verklaren van de wys waarop
een plant groeit, hebben wy wiskunde noodig, en meteorologie, en chemie, en botanie, en statika, en dynamika, en allerlei in Ons oog onderscheidene, wetenschappen. Het is nagenoeg, alsof wy om 'n woord te lezen, zooveel professers moesten raadplegen als 't woord letters heeft.
Daarvan weet de natuur niets. De noodzakelykheid bewerkt —
heel ongeleerd — de aaneenhechting der deelen, niet volgens
wetenschappelyke regels, maar op 'n wyze die ons in-staatstelt, naar de maat van ons waarnemingsvermogen, uit het
gebeurde onze opmerkingen te maken, en deze — altyd onvolledige I — opmerkingen te regelen tet gebrekkige wetenschap.
Qui bene distinguit, bene docet. Juist. Wie onderricht geeft,
moet scheiden en onderscheiden, om den leerling het geheel te
doen vatten by gedeelten. Maar de wysgeer — OOk 'n leerling
altoos — die geroepen is tot het verkondigen van algemeene
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slotsommen, moet samenvatten om te begrypen en te oordeelen.
We beginnen alzoo met distinktie, analyse, antithese. Wy
behooren te eindigen met synthese en konjunlctie.
Als men den loop onzer studie trachtte voortestellen in zichtbaren vorm, zou die vorm gelyken op platvisch. 't Begin en
't einde puntig, ' en wat breedte -in 't midden. De meesten onzer zyn en blyven tusschen kop en staart.
In al die speciaal-menschen is iets dors, iets ongenietbaars,
iets dat in tegenspraak is met de veelzydige ryke gulle natuur. Ze bemoeit zich niet met verdeeling van arbeid en studie. Haar weten en werken is algemeen. Scheikunde, mathesis, statika, sterrenkunde, geschiedenis, hartstocht, ontbinding,
groei, kristallisatie ... alles heeft ze in haar oneindig magazyn,
alles wendt ze aan, alles beheerscht ze, alles brengt ze voort
door harmonische toepassing van haar krachten. Deze harmonie gaat zoover, dat we gedurig de ontdekking te-gemoet zien
dat ze dit alles teweeg brengt volgens één wet, door één kracht.
Tusschen ziel en taal ligt de lengte van 'n trompet. Ik gis —
en geloof byna — dat weinig trompetten zoo kort zyn als de
Hollandsche.
Lang nadat alle godsdienst zal uitgeroeid wezen, of teruggedrongen naar de lagen der maatschappy, waar thans nog 't
geloof aan aardmannetjes en heksery heerscht, zullen wysgeer,
kunstenaar, moralist en wetgever te stryden hebben met de
zielewanstaltigheid welke door dien godsdienst is veroorzaakt geworden. De sedert tien eeuwen gedragen keten laat 'n moet na !
Een volk dat niet leest, is bedroevend sterk van geheugen.
Het scepticismus heeft geen vaandel. Hoe zou de wapenkreet
zyn van iemand wiens eigenaardigheid in afkeer van leuzen
bestaat ?
Partytrekken voor landgenooten omdat ze landgenooten zyn,
noem ik zelfverheffing par ricochet.
Wie zich de gewoonte eigen maakte, de Geschiedenis te beschouwen met kritischen blik, wie zich toelegde op de kunst
om te lezen tusschen de regels die byna overal getuigenis geven
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Of van mythische voorstelling en valsch opgevatte poëzie, Of
van tafellikkende opschroevery, Of van dynastieke leugens in
usum delphini, Of van 'n tot dolzinnigheid aangehitst patriotismus, Of van kleingeestige zelfverheffing van natien en partyen, Of van de veiligheid der schryvers ... hy komt tot de treurige slotsom dat er slechts zeer, zéér weinig inderdaad schoone
bladzyden voorkomen in de annalen van de Mensheid. „Bladzyden is te veel gezegd. Men kan de zinsneden tellen.
Een gemaakte legende is een pas•opgerichte bouwval, 'n duizendjarige zuigeling, 'n antikwiteit van gister of vandaag, lichtzinnige haute-nouveauté stroopend op 't baldadig-overweldigd
gebied van onbegrepen archaïsme. Ik had korter kunnen zyn :
't ij rymelaars-winkelindustrie. Oudbakken Evangelien zyn
eerbiedwaardiger dan opgewarmde vertellingen.
Er is maar één adel. Eén adel, die harnas behoeft noch Labbert. Zyn strydperk is het licht. Zyn schild is de waarheid.
Zyn kamprechter de geschiedenis der mensheid. En zyn zwaard
is het WOORD.
Ik ken zeer weinig menschen die lezen kunnen.
't Verdeelen van verantwoordelykheid is 'n vrucht van lafhartigheid en wantrouwen. Wantrouwen van wie 't opdringt,
lafhartigheid in wie 't aanneemt.
Het specialiteiten-systeem scheert, schaaft en snoeit gelyk

'n boosaardige TARQUINIUS alles af wat uitsteekt, en verlaagt
daardoor tevens gaandeweg het reeds zoo diep gezonken peil
der middelmatigheid zelf.
Gewoonheid is 'n giftig woekerkruid
Dat zelf geen vruchten draagt, en z'n venyn
Gebruikt om, wat er opschiet aan z'n zy,
Te doemen tot gelyke onvruchtbaarheid.
De heerschappy der bekroonde nietigheid benadeelt de maatschappy meer, dan wat we gewoon zyn misdaad te noemen: Een
balk met kwasten en spleten is bruikbaarder dan vervuurd
hout, en reigers richten minder schade aan dan witte mieren.
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„Men" is 'n dier met veel koppen. 't Voedt zich met bloemen
en vruchten -- de fynsten ! — en 't spuwt venyn, precies
andersom dan byen die honig zuigen uit gif. Men is yzer als-i
slaat, wolk als ge hem wilt terugslaan. Men is de man die
er niet is, men spreekt waar-i niet gevraagd wordt, en zwygt
waar-i wordt aangesproken, men schuilt in hoekjes die kleiner
zyn dan hyzelf, en als ge 'm daaruit wilt halen is-i weg, juist
als wandluizen.
De eigenaardige fout der specialiteiten bestaat in afschuw
van oorspronkelykheid. Men richt zich -- gemakshalve en om
verantwoord te zyn — naar meesters in de kunst en vergeet
dat deze hun waarde juist daaraan ontleenen, dat ze zich niet
richten naar 'n meester. De Benige leermeesteres, de artis magistra die 't recht heeft haar discipelen 'n geldig dokters-diploom
uittereiken, is de aard der dingen. Wie 't versmaadde te studeeren op die hoogeschool, zal ten-allen-tyde een brekebeen
blyven, een ... veger die niet vegen kan en niets verstaat dan
niet te kunnen vegen.
Adel is nooit uitgevonden, noch ingevoerd. Hy is geworden,
als alles wat in de natuur der dingen ligt.
Elke dwaling heeft haar reden van bestaan.
Nog nooit heb ik iemand gezien, die zich in oprechtheid beklaagde over gebrek aan hart, aan ideën of aan ondervinding.
Dikwyls ligt er droefheid in spot, en de vlym der satire
wondt niet naar buiten, voor ze 't eigen hart griefde waarin
die satire geboren werd. Jazelfs, • waar het hart goed is, moet
er véél geleden zyn, en lang gedragen, voor dit laatste, maar
scherpste, wapen zich keert naar uitwendigen vyand.
Ziel en hart
Gaan onder bij aanhoudend stoflyk lyden.
De gloed van hooger geestdrift wordt gedoofd
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
Als niet te sterven 's levens eenig doel is,
En uitstel van bezwyken hoogste pres !

Er zyn weinig dichters en veel armen, waaruit mag besloten
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worden dat niet uitsluitend 'n hooger levensopvatting oorzaak
is van maatschappelyke schipbreuk. Dat de Don Quichotten
slecht afspelen, is waar. Maar 't gaat goddank de Sanchoos
niet beter !
Een ruiter viel van 't paard, en sints dien tyd,
Noemde ieder die van 't paard viel, zich 'n ruiter.
Indien 'n schildpad zoo nydig van nature ware als de mensch,
zoud-i vinnig kwaadspreken van adelaars en nachtegalen, jazelfs van kraaien en eksters. Misschien wel heeft de lieve Natuur aan oesters 't genot ontzegd, dat er verbonden is aan 't
bezit van schouders en neus, om deze beestjes te bewaren voor
't kappelmannig optrekken van die lichaamsdeelen, by 't waarnemen der tuchtelooze beweging van 'n fladderende zeemeeuw
Niemand schat hoog genoeg wat-i kan zyn. Niemand laag
genoeg wat hy is.
Trekvogels en hokvast tegelyk, beminnen wy wat ons benauwt, en we schrikken voor 't geprezene terug, zoodra 't afwykt van de zaken die wyzelf veroordeelden, maar die ons
ketenen met de kluisters der gewoonte.
Er is vaak meer moed noodig om kleinigheden aantetasten
dan om groote verkeerdheden te bestryden. De kleine dingen
hebben meer aanhangers.

De ware gelykheid eischt dat ieder de plaats inneme die
hem past.
Er zyn geen erger dwingelanden dan de heerschers die hun
omgeving tot vriend houden.
Een betuiging kost den laaghartige niets, maar den oprechte

is zy 'n daad.
Oppervlakkige ziel-ontleders denken gewoonlyk veel te spoedig aan huichelary, wanneer zy iemand ongelyk zien aan zich-

zelf. Juist deze ongelykheid is by zeer velen de strenge konsekwentie van allergewoonste karakterloosheid.
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Edelmoedigheid is 'n versnapering waarvan men zoo min mag
snoepen als van andere lekkerbeetjes.
Als een bekwaam mensch wist hoeveel genoegen hy velen doet
met wat onbekwaamheid, zoud-i waarlyk menigmaal zich, dom
houden uit louter menschenliefde.
Geen schooner beeld dan 't beeld van „den laatsten Christen !"
Niemand verveelt zich zonder schaamte.
Zegepraal van 't Recht ? Dat is 'n droom van goede kinderen ! Een herinnering uit de leesboekjes onzer jeugd, waarin
op de laatste bladzy 't braafste jongetjen altyd het best afspeelt.
Hoogstens is 't 'n kunstenaarstheorie die 't leeren van „bevrediging" voorschryft, in 't vyfde bedryf van 'n drama.
De gansche moraal van de wereld zou misschien kunnen
worden saamgevat in de woorden : doe als de meesten.
Het dienst-nemen onder de meerderheid belooft 'n aangename loopbaan. Alle kerkhoven liggen vol nuttige burgers,
brave echtgenooten, trouwe vrouwen, liefhebbende moeders en
gehoorzame kinderen, die 't in de gelederen van deze armee tot
maarschalk brachten, zonder zich ooit te vermoeien met den afmattenden velddienst van VRYE-STUDIE op 't gebied der zedelykheid. Ze deden als de meesten.
Fatsoen is iets als de lynen die den inhoud beteekenen, en
daarvoor worden in-plaats gegeven, omdat 'ii lyn goedkooper
is dan inhoud. Fatsoen is 't stroo dat men in papier wikkelt,
en waarop men schryft : „heele mans met klink" om 'n kousenwinkel te kunnen opzetten met klein kapitaal. Fatsoen is 'n
speelflesje dat waarde voorstelt, maar nooit wordt ingewisseld.
Fatsoen is gekristofleerde deugd.
Ook het fanatismus der fortuin-religie kweekt helden.
Als ik iets geschreven heb, en dat nalees, is m'n hoofdindruk : over die zaak zou veel te zeggen wezen.
Moed om zichzelf te beschuldigen van verkeerdheden, by
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voorkeur in 't algemeen, is vry gewoon. Maar zeldzamer is de
moed zichzelf te pryzen.
Het indisch kultuurstelsel is niets anders dan : de javaansche
zeden overgezet in staatsbladstermen.
Het woord Vryheid is 'n klank, niet meer dan 'n klank,
waarachter ware of valsche geestdrift uitroepingsteekens zet,
doch dien de denker amendeert met 'n omzichtig : behoudens
Wie dit : „behoudens" juist invult, is de ware wysgeer en
menschenvriend, niet hy die de onbesuisde exklamatie van 'n
goedklinkend woord meent te kunnen geven als oplossing van
'n vraagstuk. Deze toch doet denken aan den leerling die, gevraagd naar de cirkelkwadratuur, zou antwoorden : cyfers ! De
vraag is : welke cyfers, hoeveel, hoe groot, hoe gerangschikt

.. .

De menigte is onlogisch. Het post en propter wordt gemeen
simul er by, jammerlyk dooreengehaspeld.
-lyk,met
Een ridder streedt tegen overmacht. Hy hield dapper vol, ontving wond op wond, maar slikte smart en loochende zwakte.
Hy hield stand alsof•i niet gewond was, en geen pyn voelde.

Meer kan men niet verlangen van 'n ridder.
De vyand bedacht een middel. Hoe men 't uitvoerde, weet
ik niet, maar 't kwam hierop neer dat er honig kleefde op de
rusting van den krygsman die alleen stond tegen velen.
De vliegen kwamen den vyand te hulp. En deze verheugde
zich met onedele vreugd, zeggende :
— Wat ons staal niet vermag, dat zullen de vliegen doen.
Hy zal vallen, en thuis zullen we van de vliegen niet spreken, en zeggen dat hy viel door onze kracht.
Inderdaad, de ridder zou bezweken zyn, als hy niet aan z'n
dame had beloofd niet te bezwyken.

MEIN KIND, DA SCHLAGT
DIE NEUNTE STUNDE!
— Mein Kind, da schlagt die neunte Stunde, hor !
Der Nachtwind sauselt, and die Luft wind kohl,
Zu kiihi fur dich vielleicht : dein Stirnchen glu.ht !
Du hast den ganzen Tag so wild gespielt,
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Und bist wohl milde, komm, dein Tikar*) harret.
— Ach, Mutter, lass mich noch 'nen Augenblick !
Es is so sanft zu ruhen hier ... and dort,
Da drin auf meiner Matte, schlaf ich gleich,
Und weiss nicht einmal was ich traume ! Hier
Kann ich doch gleich dir sagen was ich traume,
Und fragen was mein Traum bedeutet. Har' .. .
Was war das ?
— 's War ein Klapper t) der da fiel.
— Thut das dem Klapper weh ?
-- Ich glaube nicht ?
Man sagt, die Frucht, der Stein, hat klein Gefuhl.
— Doch eine Blume, f ihlt die auch nicht ?
— Nein.
Man sagt sie fuhle nicht.
— Warum denn, Mutter,
Als gestern ich die Pukul ampat §) brach
Hast du gesagt, es thut der Blume weh ?
— Mein Kind, die Pukul ampat war so hiibsch.
Du zogst die zarten Bldttchen roh entzwei,
Das that mir fur die arme Blume Leid.
Wenn gleich die Blume selbst es nicht gefuhlt,
Ich fuhlt' es fur die Blume, weil sie schon war.
— Doch Mutter, bist du auch schon ?
— Nein, mein Kind,
Ich glaube nicht.
— Allein du hast Gefuhl !
— Ja, Menschen haben's ... doch nicht allen gleich.
— Und kann dir etwas weh thun ? Thut dirs weh,
Wenn dir im Schooss so schwer mein Kopfchen ruht ?
— Nein, das thut mir nicht weh ;
— Und, Mutter, ich...

Hab ich Gefuhl ?
— Gewiss ! Erinn're dich
Wie du, gestrauchelt einst, an einem Stein
*) Mat waarop 't kind gewoon was te slapen.
t) Ten rechte kalappa=kokosnoot.
§) Vier uur. Dit is de naam van een bloempje dat zich 's namiddags op dat uur opent, en tegen den morgenstond zich weer sluit.
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Dein Handchen hast verwundet, und geweint.
Auch weintest du, als Sidien*) dir erzahlte
Dass auf den Hilgeln dort, ein Schaflein tief
In eine Schlucht hinunter fiel, und starb.
Da hast du lang geweint ... das war Gefilhl.
— Doch, Mutter, ist Gefiihl denn Schmerz ?
— Ja, oft !
Doch ... immer nicht, bisweilen nicht ! Du weisst,
Wenn's Schwesterlein dir 'n die Haare greift,
Und krahend dir's Gesichtchen nahe driickt,
Dan lachst du freudig, das ist auch Gefilhl.
- Und dann mein Schwesterlein ... es weint so oft,
Ist das vor Schmerz ? Hat sie denn auch G-efiihl ?
- Vielleicht, mein Kind, wir wissen's aber nicht,
Weil sie, so klein, es noch nicht sagen kann.
— Doch, Mutter ... h6re, was war das ?
— Ein Hirsch
Der sich verspatet im Gebtsch, und nun
Mit Eile heimwarts kehrt, und Ruhe sucht
Bei andren Hirschen die ihm lieb sind.
— Mutter,
Hat solch ein Hirsch ein Schwesterlein wie ich ?
Und eine Mutter auch ?
Ich weiss nicht, Kind,
— Das wiirde traurig sein, wenn's nicht so ware !
Doch, Mutter, sieh ... was schimmert dort im Strauch ?
ist das ein Funk?
Sieh wie es hilpft und tanzt
— 's 1st eine Feuerfliege ?
— Draf ich 's fangen ?
— Du darfst es, doch das Flieglein ist so zart,
Du wirst gewiss es weh thun, und sobald
Du 's mit den Fingern all zu roh beriihrst,
Ist 's Thierchen krank, und stirbt, und glanzt nicht mehr.
— Das .ware Schade ! Nein, ich fang' es nicht !
Sieh, da verschwanel es ... nein, es kommt hierher
Ich fang' es doch nicht ! Wieder fliegt es fort,
Und front sich dass ich's nicht gefangen habe !
Voor Si-Oedien, een zeer dikwyls voorkomende maleische naam.
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Da fliegt es ... hoch ! Hoch, oben ... was ist das,
Sind das auch Feuerflieglein dort ?
— Das sind

Die Sterne.
— Ein, und zehn, und tausend !
Wieviel sind denn wohl da ?
— Ich weiss es nicht,
Der Sterne Zahl hat Niemand noch gezhlt
— Sag', Mutter, zahlt auch Er die Sterne nicht ?
—Nein, liebes Kind, auch Er nicht.
— Ist das weit,
Dort oben wo die Sterne sind ?
— Sehr weit !
— Doch haben diese Sterne auch Gefiihl ?

Und wiirden sie, wenn ich sie mit der Hand
Beriihrte, gleich erkranken, and den Glanz
Verlieren, wie das Flieglein ? Sieh, noch schwebt es !
Sag', wurd' es auch den Sternen weh thun ?
— Nein,
Weh thut's den Sternen nicht ! Doch 's ist zu weit
Fur deine kleine Hand : du reichst so hoch nicht .. .
— Kann Er die Sterne fangen mit der Hand ?
—Auch Er nicht : das kann Niemand !
— Das ist Schade !
Ich gib so gem dir einen ! Wenn ich gross bin,
Dann will ich so dich lieben dass ich 's kann.
Das Kind schlief ein, and traumte von Gefiihl,
Von Sternen die es fasste mit der Hand ...
Die Mutter schlief noch lange nicht, doch traumte
Auch sie, and dacht, an den der fern war ...
Max Havelaar.
1860.

CLIO IN HUISGEWAAD.
De familie HOLSMA nam de plaatsen in, die dezen avend achter in 't parterre bestemd waren voor de leden van den stedelyken raad, en hun gezinnen. Ze kwam nagenoeg te zitten
onder den rand van de loge waarin ze anders gewoon was de
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voorstellingen bytewonen.
Die loge was nog altyd leeg. De hooge, hoogere, hoogste,.
en byna-allerhoogste personen die haar dezen avend vullen zou-

den, waren nog niet verschenen, en WOUTER had dus ruim den
tyd om te bekomen van den indruk dien de Schouwburgzaal
op hem gemaakt had : dit was alzoo de komedie, de ware
Hy keek nieuwsgierig rond. Z'n gedachten wiegden zich op
't gesuis dat hem omgaf. De toedrang was groot. Alles praatte
en fluisterde. Men twistte over de plaatsen. Men schoof voorby
elkaar heen. Men verschikte z'n kleeren. Men vertelde 't nieuwste
nieuws van 't hof. Men voorspelde wie dáár zitten zou, wie
't eerst zou komen, wie plaats-nemen moest achter den Keizer,
en wie achter den Koning. Men berekende waar de prinsen
zouden zitten — die ééne ook, wiens vader herbergier was,
en die zich zoo grappig kleedde — en wat de hooge heeren
en dames zouden bestellen uit het buffet. Men psjstte om 'n
stoof, en loofde fooien uit. Men leende elkaar het tooneelbriefje,
en verzekerde dat de affiches die daar-boven vastgespeld lagen
op den karmozyn-fluweelen rand van loges en balkon, gedrukt
waren op satyn van zóóveel stuivers de el. Men beoordeelde
ook het stuk, en zei dat het gekozen was .. .
- ROTGANS is 'n eerste dichter !
— Hm ! Eigenlyk 'n tweede of ... derde!
Onder ons, lezer, eenmaal aangeland in 't verzenmakers-gild,
is dit alles zoowat hetzelfde.
— Hy is maar 'n dichter van den zevenden rang, zei 'n
ander.
-- Waarom dan 'n stuk van hèm ? We hebben toch Anderen die ... klinken als klokken !
— Zeker zeker ! BILDERDYK by-voorbeeld, 'n feniks !
— Waarom dan ROTGANS ?
— Och ... die vreemdelingen verstaan er toch niets van !
We kunnen laten spelen wat we willen.
't Is jammer van den Floris .
— Die was er expres voor gemaakt, en zou dus wel mooi
geweest zyn.
— Ik hoor dat de akteurs te lui waren om hun rollen te
--

leeren.

.
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— Neen, dat was de oorzaak niet ! Er zit heel wat anders
achter. Onze BILDERDYK is 'n vaderlander .. .
— Van belang !
— 'n Hollander in z'n hart !
— 'n Echte !
— Zeker heeft-i in z'n stuk die vreemde kerels .. .
- Sjt !
... niet genoeg gevleid. Dat doet geen ware Hollander !
— Neen, dat doet geen Hollander ... nooit !
— Sjt !
Alles stond op. Er was reden toe. Een lakei vertoonde zich
op den achtergrond van de koningsloge, om te zien of de kussens behoorlyk op de fauteuils lagen.
— Ze lyken wel mal ! Opstaan voor 'n lakei, voor 'n
mosterdjongen!
Aldus spraken sommigen die precies 'tzelfde hadden gedaan
als de ons nu reeds eenigszins bekende zondebok : ze, en onze
WOUTER werd weer herinnerd aan de eigenaardigheden van de
„massa." Ook maakte hy de opmerking dat men niet juist by
de Pietersens hoeft te komen, om zich gestuit te voelen door
dat eeuwig verschil tusschen indruk en uiting. Zou dit overal
zoo wezen, dacht hy, en is drit de bekwaamheid die ik my moet
eigen maken om iets te worden in de wereld ? Koningen van
Afrika waren eigenlyk de heeren wier gesprekken hy beluisterde,
niet, maar zeer aanzienlyke menschen toch. Daar waren dokters
onder, geleerden, leden van den stadsraad, jazelfs groote kooplui . .. misschien wel WOUTER'S patroon, m'nheer KOPPERLITH in
eigen persoon. Met eenige tusschenpoozen, veroorzaakt door 't
plaats-nemen van nieuw-aangekomenen, werden deze en dergelyke
gesprekken voortgezet.
— Maar waarom dan juist van dien ROTGANS, dien Scylla ?
— Z'n boerenkermis is heel aardig.
— Hoe kan je 't zeggen ! 't Is 'n onfatsoenlyk stuk, vol ge-

meene woorden.
— Nu ja, maar ... aardig toch !
— Dit weet ik niet. Ik heb 't nooit gelezen, omdat het zoo
gemeen is. In poëzie gaat by my niets boven deftigheid, want
wat niet deftig is, zeg ik maar .
.
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— Och, wat geeft zoo'n Keizer daarom ?
— lk begryp heel goed waarom ze-n-'n stuk van ROTGANS
spelen. By droeg altyd z'n stukken op aan een van de Huydekopers. Dat is de zaak !
— Hy was van de familie.
— Juist ! Misschien wil een van die schepens, als de Keizer
't stuk mooi vindt, hem zeggen : Sire, die ... SCYLLA — of
hoe heet de man ? — die SCYLLA is 'n bloedneef van me, om
uwe Majesteit te dienen,
- Gekheid ! Wie zal grootsch wezen op de verwantschap
met 'n man die komedies maakt ?
— Hm ... in Frankryk is dat heel anders, heel anders !
— Bovendien, ROTGANS was zoo'n minne man niet. By had
'n buitenplaats aan de Vecht.
— Dat moeten ze dan den Keizer er by zeggen.
— De hoofdzaak komt neer .. .
Weer 'n lakei. Alles vloog omhoog als elastieke duiveltjes uit
'n surprise-doosje. En alles — op de zwygende HOLSMA's na —
schimpte weer op de verdoemelyke karakterloosheid van „ze."
. . . de hoofdzaak komt neer op de toespraak van Thomasvaer. Dat zeg ik maar !
-- Daarin zal 'n echt vaderlandsche geest heerschen, naar
ik hoor.
— Ja ... echt-vaderlandsch ! 't Moet heel mooi zyn. De prefekt van policie heeft 't gezegd. Er zyn drie gezworen translateurs by te pas gekomen. Je begrypt dat men zich zooveel
moeite niet geven zou voor 'n prul !
— Zeker niet ! En de vertaling is naar Parys geweest. De
minister heeft er eigenhandig op geschreven : approuvé
— 't Is toch maar altyd 'n zekere waarheid, dat ze n 'n 't
buitenland eerbied hebben voor een letterkundige.
— 0 ja, en voor ons karakter !
— Er is geen beter volkskarakter dan 't hollandsche.
— Er is geen beter letterkunde ! Die is ... echt-nationaal.
— Dat zegt de Prefect de Police ook. By laat alles vertalen
wat er uitkomt. Wat hem vooral bevalt, naar ik hoor, zyn
onze alexandrynen .. .
— Nu ja, 't karakter !
-

-

-

-
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Zeker, 't karakter ook. Maar de alexandrynen zyn even
lang als die van RACINE, en dat 's juist het mooie. Ik ben zeer
benieuwd naar de maat van Thomasvaer. Korte regels kan ik
niet verdragen
— Hm ! BELLAMY'S Roosje dan ?
— Ja, en z'n : Schoone maan .. .
— En z'n : 't Was nacht toen u uw moeder .. .
— Mooi !
— En z'n : Oproeping aan de Bataafsche jongelingen, om den
Engelschman te bestryden. Dat 's 66k geen gekheid !
— En z'n toespraak : aan de vaderlandsche meisjes. Daar zit
pit in, hé ? Weetje wat•i zegt ? Hy zegt :
.. .

Indien ik ooit ontaarde
Van Vaderlandsche fierheid,
Dan moet gy, waardste FILLIS . , .

Weer kwam 'n lakei deze echt-vaderlandsche ontboezeming
afbreken. De man inspekteerde ditmaal de kussens in de loge
der Palatine die graag op 'r gemak zat. Als door 'n veer bewogen, stond het heele Publiek op. Die groene rok met gouden trossen
.. .

— Och, 't is weer zoo'n dood-eter. 'k Wou dat de vent ...
En teleurgesteld nam men weer plaats. De liefhebber van
korte verzen waarin echt-vaderlandsche „pit" zat. liet zich
niet van z'n stuk brengen :
Indien ik ooit ontaarde,
Dan moet gy my verachten,
Dan moet gy my vervloeken !

— Dat's tádl hé ?
— Heel mooi, maar ik houd meer van alexandrynen. Ze
zyn honderd percent deftiger, dunkt me.
Het gegons werd gedurig sterker. De keergin dat het Publiek
misleid werd door dezen of genen die de deur van een der
loges opende — 'n foppery die telkens op 'n te-loor gaande
eerbiedsbetuiging te staan kwam — waren niet meer te telIon. Men begon te morren, maar ... zacht, zeer zacht, zoo
zacht als maar gemord kan worden.
Wat onzen WOUTER aangaat, by vond alles vreemd, maar tot
behoorlyke ontleding van z'n indrukken was-i niet in staat.
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Een groote beweging in de zaal van den schouwburg, dwong
tot aandacht. Men hoorde 'n oogenblik schuifelen ... alles rees
op, en bleef ditmaal staan ...
Een ... Keizer of zoo-iets, betrad de koningsloge. WOUTER
zag er weinig van. Hy hoorde fluisterend behandelen wat er
geschiedde. Z. M. was haastig naar den voor hem bestemden
fauteuil gestapt, niet zonder 'n paar stoelen omver te loopen
die hem in den weg stonden . . .
Dit was de niet onpraktische gewoonte van z'n Keizerlyke
Majesteit. Vivat sequens !
. . . hy had daarna 'n oogenblik -- één oogenblik maar — in
de zaal rondgezien, oven geknikt, als iemand die byna geen tyd
heeft om te zeggen : „'t is wèl !" en daarna z'n fauteuil met
'n ruk schuins naar-achter gehaald. Hy liet zich daarin neervallen, en 't Publiek kon weer gaan zitten ... nog niet voor goed.
Ook de andere loges werden nu als dooi 'n tooverslag gevuld. Men zag zonderlinge kostumes : de Wede Maaskamp en
Zonen !" Dames met lyven van drie duim, en 'n schoot van
byna zooveel ellen. De boezems zweefden tusschen kin en ceinture. Kleine pofmouwtjes wisten zelf niet of ze dienen moesten
tot bedekking van den bovenarm of van den schouder. Maar
dit te-kort schieten werd eerlyk aangevuld door witte cabretleeren handschoenen, die van den pink tot den oksel reikten.
Op 't hoofd droegen de dames tulbanden, toques, bloemtuinen ... dáár was wat te plukken gevallen voor SCYLLA ! Maar
al wat er leelyks te zien was, werd overtroffen dOOr de onuitstaanbare militaire kostumes van den tyd. Wie de steeken
en chakots gezien had, begreep terstond waarom de vyand altyd zoo verschrikt op den loop ging. Die aanhoudende vlucht
ontstond uit schoonheidsgevoel.
De muziek speelde . - .
Daar was ze weer, de lamlyzige melodie van den dapperen
DUNOIS .. .

Een vreeselyk geraas stoorde op-nieuw onzen WOUTER in het
toegeven aan de herinneringen die deze lamentable deun in
hem opwekte. Debout ... debout ! werd er geroepen. Een der hard-

ste schreeuwers was de man van de korte verzen waarin zooveel echt-vaderlandsche „pit" zat. En alles schreeuwde mee:
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debout ! Men moest opstaan voor den : jeune et beau Dunais !
Reeds was de muziek gevorderd tot de strofe : de bénir ses
exploits, toen er met 'n bundel papier vry driftig op den rand
van de koningsloge werd getikt, juist op de plaats waar men
berekenen kon dat de Keizer zat. De HOLSMA'S, recht naarboven ziende, werden slechts een stuk van den zonderlingen
hamer gewaar, waarmee Z. M. de maat sloeg .. .
De maat ? 't Mocht wat ! Het geklepper met dat pak dokumenten, in der haast saamgevouwen tot dirigeerstok, sloeg
heel wat anders dan de maat ! Ieder die in 't parterre zat,
kon aan de angstige blikken die uit de loges naar den vreemdsoortigen kapelmeester werden geworpen, duidelyk bespeuren
dat er iets haperde, schoon men van-beneden-af de oorzaak
niet begrypen kon. Deze werd dan ook niet spoedig geraden,
zelfs niet door de bewoners van de hoogere sfeeren. Ook de
Palatine, juist bezig haar lievelings-vyandin, de Hertogin-titulair van Groenland, heel hartelyk te verwelkomen in de tegenover liggende loge, raakte in de war, wat anders de gewoonte
van deze dame niet was. De koord van haar joujou krinkelde,
en 't ding bleef levenloos hangen, als 'n geëxekuteerde. Dit
was hem in de hand van de Palatine nog nooit overkomen !
De Keizer stond op, en tokkelde met z'n rol papier als 'n
razende. Een afgescheurd driehoekje schrift warrelde tegenzinnig omlaag. Wie 't opving, kon te weten komen dat er wat
aan de hand was met Kykduin en 't per fide Albion. Onze verstoorde tamboer stond op, en zette 'n gezicht, als 'n izegrim.
-

-

Een dame naast hem scheen genade te vragen, maar hy luisterde niet, en ranselde hoe langer hoe heftiger op 't fluweel
van de balustrade, zoodat het stof er uit vloog. Lakeien, koningen, kamerheeren, maarschalken, adjudanten, aides de camp,
schoten toe. Moar Z. M. verkoos niet te zeggen wat hem zoo
boos maakte. Hy verwaardigde zich alleen, 't hoofd te schudden en den roffel 'n oogenblik aftebreken om met z'n papieren
trommelstok naar 't orkest te wyzen. Men had nu vryheid te
raden wat dit beteekenen moest. De bevolking van de voorste loges gaven den orkest-direkteur te kennen, dat de schuld
van de stoornis aan hem scheen te liggen, en siste hem van
alle kanten toe. De man schrok, en bleef als versteend staan,
met z'n maatstok zuid-oost half oost in de lucht, dat zooveel
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beduidt als heelemaal buiten-west. 'n Plotselinge stilte verving
nu 't geraas, en liet verraderlyk toe dat men heel duidelyk
'n te laat ingehouden vaderlandsch nagalmpje te hooren kreeg.
In den engelenbak name]yk — dezen avend bezet door fatsoenlyke burgers, want alle standen waren 'n graad of tien in
waarde gedaald, omdat de markt van rang overvoerd was —
in den engelenbak had 'n onverlaat zich de magere voldoening
gegund „al is ons prinssie" te zingen, wèl bedekt natuurlyk
onder de noten van koningin HORTENSE'S prachtstuk.
Was zy de dame die om genade smeekte voor haar liedje ?
Misschien wel. Maar de lezer weet nu eenmaal dat historische
juistheid me byzaak is, omdat ik my de verplichting oplegde
juister te zyn dan de HISTORIE. Ik heb noch met feiten noch
met datums te maken, en tracht slechts mogelyke indrukken
te schetsen, en menschen te teekenen.
De stoornis was pynlyk. Allerlei waardigheidsbekleeders vlogen heen-en-weer als opgejaagde vleermuizen, en de arme
orkest-direkteur kommandeerde eindelyk in den angst van z'n
hart : „ou peut on être mieux." De vaderlander van den engelenbak
maakte zich gereed de muziek toetelichten met de bekende
romance van 'n „sleepersknol ... op hol" toen er bleek dat Z. M.
nog altyd niet voldaan was. 't Moest : „veillons au salut de
l'empire wezen ( Dacht hy er aan, dat het huiselyke : „waar
kan men. beter zyn" bewaard moest blyven voor den terugtocht
uit Rusland ? Want by die gelegenheid is 't — o, bloedig
sarkasme ! — gespeeld.
„ Veillons" dus ! Weer het knikje : 't is wèl ! en weer liet
hy zich vallen in z'n fauteuil, waar-i voortging zich te verdiepen in de vestingwerken by Huisduinen. Toen 't „ Veillons"
behoorlyk was afgespeeld, mochten al de vaderlanders weer
gaan zitten. Nu eindelyk voor goed, goddank !
1873.
Ideën.

DE IMPRESARIO.
Een netgekleed heer, goudgekettingd en tevreden, wandelde
langs een der grachten van Amsterdam. Hy was in de stad voor
„zaken." Straks zult ge zien, wèlke zaken. Daar wandelde voor
hem uit, 'n dame met haar kind. Door ik weet niet welk toe-
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val, viel het kind in 't water. De moeder gaf 'n gil ... en
sprong het kind na, dat ze redde.
De man van zaken zag het aan, haalde z'n zakboek uit, en
maakte zich gereed daarin iets opteschryven.
— Mevrouw, mag ik wel zoo vry zyn uw naam en adres
te vragen ?
— M'n kind, m'n kind, ik heb m'n kind terug !
— Zeer wel, maar mag ik zoo vry wezen
— Ik heb m'n kind terug, herhaalde de hoofdige moeder,
die niet begreep dat men haar vragen kon naar iets anders
dan naar haar kind.
— Met die vrouw is niets te beginnen, bromde de nieuwsgierige vrager. Eilieve, vriendje, ik zal u ruim beloonen als
ge my morgen den naam en 't adres opgeeft van die dame.
.. .

Met deze woorden wendde zich de vreemdeling tot een der
omstanders, en 't schynt dat hy ditmaal te weten kwam wat-i
begeerde te weten. Althans hy liet zich den volgenden dag
aandienen by de gelukkige moeder.
— Mevrouw, ik had de eer tegenwoordig te zyn
— 0, waart ge dáár, m'nheer ? Hebt gy 't gezien ? Ik zag
niets, ik hoorde niets, ik sprong
— Verschoon me, mevrouw, ik heb gehoord
— Gehoord ?
.. .

.. .

.. .

— Ja, mevrouw, ik heb gehoord hoe ge .. .

— Gehoord ? Wat toch ?
— Ik heb gehoord hoe gy gegild hebt, mevrouw, en kom
u 'n engagement aanbieden by m'ri theater.
Arme moeder !
Onze man van „zaken" was 'n impresario die sujetten zocht.
Hy heette PUBLIEK.
1861.
Minnebrieven.

DE „IDEËN".
I. AANLEIDING.
En nu, dunkt me, kan ik overgaan tot het derde gedeelte
myner preek, waarin ik eenige beschouwingen wensch medete-
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deelen
Naar den duivel met die preek en die beschouwingen in 'n
derdedeelig lystje ! Naar den duivel met uw gareel waarin 'k
niet loopen wil, gy die geen paard begrypt zonder juk, geen
leest zonder keurslyf, geen taal zonder spraakkunst, en geen
waarheid zonder peperhuis, waarin ze ligt opgerold, toegevouwen, platgedrukt, inééngefrommeld, als 'n theater-affiche van
den vorigen keer !
Naar den duivel met uw schoolmeestery, gy die meent dat
schryven of spreken iets anders is dan 't weergeven van de
indrukken der ziel! Gy die dáárom van de ziel 'n talent hebt
gemaakt, om uw aangeleerd verschoold talent voor ziel te doen
doorgaan, en alzoo dat talent te maken tot grondstof van 'n
beroep „dat wat geeft !"
Voort ... terug naar de schoolbank, gy meesters in dingen
die men niet leert, gy volleerden in zaken die ge had moeten
voelen, vóór gy iets leerdet ! Weg, preekers, babbelaars, redevoeringhouërs, preek- praat- redeneer- vertoog- pleit- verhandelkranen, à raison vair zooveel woorden in 't uur, van zooveel
centen 't woord ! Weg handelaars in de waarheid, tegen honderd liters in de minuut. Debitanten en splitsers van gevoel,
in volzinnen groot en klein, by den emmer en by 't maatje .. .
Gy hebt het Volk bedorven ! Gy, Schriftgeleerden, gy, gy, gy .. .
Gy, met uw gepraat over dingen die vanzelf spreken. Gy
met uw gepraat over dingen die in 't geheel niet spreken. Gy,
met uw rechterzy en uw linkerzy. Gy, met uw behoud en uw
liberalisme. Gy, met uw „eerste beginselen", die onmisbare
bondgenooten van elke beginselloosheid. Gy, met uw deftigheid
en witharige wysheid. Gy, met uw duitenplatery, dat is : gy
met uw bedrog ... GY hebt het Volk bedorven !
En ge huist, als vuil ongedierte, niet alleen in de plooien
van de toga der Volksvertegenwoordigers — van hen, beter,
die 't Volk volstrekt niet vertegenwoordigen — ge nestelt
overal waar ge kunt plaats vinden tusschen naad of vouw der
bedekking van de een- of andere deftigheid. Gy, sprekers, praters, schryvers, redenaars, preekers
.. .

.. .

Aan den Uitgever.
Waarde d' Ablaing !
Neen, er zal niet gezegd worden dat niemand beproefde den
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vloek te bezweren die er rust op 't Volk. 't Zal niet gezegd
worden dat niemand de ziekte aantastte, de rottende ziekte waaraan het Volk lydt : de leugen. Ik zal doen wat ik kan.
Ik verzoek u de uitgaaf op u te nemen van 'n werk dat ik zooeven bedacht heb. Ik zal u elke week een vel druks leveren. Ja,
als ik 'n kamer heb waar ik rustig zitten kan, twee vellen in de
week. Ik verbind me voorloopig tot schryven van zes-en-twintig
vellen, dat is dus — als ik géén goede hamer heb — voor 'n
half jaar.
Geef dat uit naar uw goeddunken. By inteekening, zonder inteekening ... voor veel geld, voor weinig geld ... het scheelt me niet!
In zal in dat schryven trachten naar waarheid.
Dit is m'n program. Dit is m'n eenig program.
Ik zal geven : verhalen, vertellingen, geschiedenissen, parabelen, opmerkingen, herinneringen, romans, voorspellingen,
.

mededeelingen, paradoxen .. .
Ik hoop dat er 'n idee zal liggen in elk verhaal, in elke mededeeling, in elke opmerking.
Noem dus myn werk : IDEËN. Anders niet.
En schryf er boven : „een zaaier ging uit om te zaaien."
Kondig het terstond aan. Dat werk zal de vaan wezen die ik
ophef en hooghoud : parceque suivre bannière ne peux !
Vrye Arbeid.

1862.

II. INLEIDING.

Wees door de Natuur bedeeld met zucht naar kennis .. .
maak van 't streven naar waarheid uw hoofddoel, uw eenig
doel ... offer alles op aan dat streven ... verwaarloos alle belangen op dat ééne belang ... betaal de geringe kans op slagen met uw rust, met uwe gezondheid, met uw welvaart, met
alles wat een mensch offeren kan ... verlaat vrouw en kind,
zeggende : vrouwe, wat heb ik met u te doen ? Kind, wat
heb ik met u te doen ? Ik zoek waarheid . .. ziedaar myn vrouw,
ziedaar het kind van m'n hart.
Trek naar de woestyn ... sla u een kemelhuid om de lenden ... omgord u met lederen riem ... voed u met sprinkhanen
en wilden honig.
Denk, peins, overweeg .... twyfel .... overweeg nogmaals,
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en weder, en nóg eens ... altyd door, op-nieuw.
Eek uw begrip tot de uiterste grens der mogelykheid van
kennen, kunnen, weten en begrypen.
Schroef uw denkvermogen op tot de hoogste mate van bevatting.
Span uw gedachten voor de logge vracht van alle onopgeloste vraagstukken ... zweep ze voort met de kracht van uwen
wil, tot raders en zeelen kraken .. .
Hebt ge dit alles gedaan ?
Als ge dit zult gedaan hebben tot uwe ziel vermoeid is, tot
uw vleesch zich afscheidt van 't gebeente .. .
Als ge dan eindelyk meent iets te hebben geleerd, iets te
weten, iets te begrypen .. .
Keer dan terug uit de woestyn. Volg de inspraak van uw
hart dat aandryft tot mededeeling, en zeg :
— Broeders, ik geloof deze zaak is alzoo.
Dan zal er afscheiding zyn tusschen wie u hooren.
Een gedeelte zal roepen :
— Deze mensch is slecht.
Dit zeggen zy die nadachten over de onderwerpen welke u
bezighielden, maar die niet nadachten als gy in de woestyn.
Zy noemen u slecht, wyl ze vreezen dat het volk offer zal
schatten boven gebrek aan offer, en inspanning tot maatstaf
nemen om 't slagen te meten.
Antwoord denzulken door te wyzen op uw versleten kleed
van kemelvel.
En een ander gedeelte zal bestaan uit hen die nooit hoorden
van de dingen die ge overdacht, uit lieden die zich bezighiel
den met niets, al den tyd dien gy sleet in zoo zwaren arbeid.
En weder zullen dezen zich verdeelen. En het eerste deel
zal zeggen :
— Mynheer, net m'n idee.
Toon denzulken uw kleed van kemelvel, dat ge versleet in
de woestyn.
Maar 't ander deel zal zeggen :
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M'nheer, dat ben ik niet met je eens .. .
Wys hen op 't versleten kemelvel dat uw kleed was in de
woestyn.
Dan zal het volk roepen :
— Wie is deze die 'n versleten kleed geeft als bewys

.. .

Antwoord daarop :
— Broeders, ik bid u in myn kleed geen bewys te zoeken
voor wat ik zeide, maar een aansporing om te overdenken
wat ik gezegd heb.
1862.
Ideën.

MENSCHEN-TAXATIE,
Een alchymist verstond de kunst, afgestorvenen in • 't leven
terug te roepen. Ik bezocht hem, en vond in z'n kabinet vele
personen, die ik lang dood waande, en van wier terugkeer ik
nooit gehoord had. Ik zag daar LUTHER, CAMBRONNE, VAN SPEYK,
CURTIUS en D'ASSAS.
M'n vriend de alchymist versmaadde uit kiesheid het goudmaken; en zette een zoölogie-winkel op, met 'n bordje : spécialité d'hommes.

Een groote man verzocht z'n assortiment te zien. Die man
heette : PUBLIEK.
— Ik rekommandeer u dezen heer, zei 't winkelmeisje. Hy
alleen nam het op tegen de grootste macht der aarde ... tegen
't Pausdom. 't Is de echte LUTHER, m'nheer, en niet duur
— Hm ! zei m'nheer PUBLIEK.
— Dezen VAN SPEYK kan ik u laten voor weinig geld ... 't
is renaissance van oude helden. Hy „deed meer, zooals ge weet,
.. .

hy offerde zyn leven, en stierf met roem voor

.. .

— Hm ! zei m'nheer PUBLIEK.
— En zie dit exemplaar eens, m'nheer. (Keer je wat om,
CAMBRONNE !) Het is CAMBRONNE van de garde, die zich niet
overgaf. De prys staat er op, 't is te-geef
.. .

- Hm ! zei m'nheer PUBLIEK.
— En hoe bevalt u deze ? Het

is D'ASSAS,

die z'n leven gaf
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om z'n kameraden te redden ... ge weet wel, 't regiment Auvergne, in den veldtocht van Hannover ... schandekoop, m'nheer !
— Hm ! zei m'nheer PUBLIEK.
— Geef den ouden CURTIUS eens aan. Bezie dezen CURTIUS,
m'nheer . hy is 'n beetje beschadigd. Hy heeft lang in 'n diep
gat gelegen ... m'nheer zal dat wel weten. Ik laat hem u beneden fabrieksprys. Wat zegt ge dáárvan ?
— Hm ! zei m'nheer PUBLIEK, kocht niets, stapte in zyn
wagen, en reed weg. 's Avends vertelde hy in alle gezelschappen
dat er niets byzonders te-koop was in den winkel van m'n
vriend, den alchymist.
Deze werd mager, en begon byna berouw te krygen over
z'n kiesheid, die hem belette goud te maken.
Toen kwam er in 't huis hiernaast 'n nieuwe buurman
wonen, 'n koopman in vlasvinken. Hy bracht den menschenfabrikant 'n bezoek, en vroeg naar de nering.
— Wat heb je hier alzoo ?
— Wat oude helden, zuchtte de goudmaker. Maar, och . .
't gaat niet !
— Wat is 'r dat voor eon ?
— Hy waagde z'n leven te Worms, voor z'n overtuiging .. .
— Poeh ! Je moet eens in myn winkel komen. En deze ?
— Hy liet zich in de lucht springen voor de eer van z'n vlag .
— Pooh ! Kom m'n vinken eens hooren. En deze ?
— By wilde liever sterven dan de oude garde gevangen zien.
— Poeh ! Ik heb er een die Io vivat fluit, en : Her; mein
Rerz. Wat heeft deze gedaan ?
— Hy gaf z'n leven voor z'n broeders.
— Poeh ! In 'n tredmolentje heb ik 'n oude kanarie zonder
slagpennen. Zy loopt, loopt ... den ganschen dag, en fluit : en
avant, marchons ! Kom 'ns kyken. Wat deed die vyfde ?
— Hy offerde zich op voor z'n vaderland.
— Gekheid ! Kan hy niet wat zingen ?
— Ach neen !
— Of spreken ?
— Misschien. Heidaar, CURTIUS !
.

CURTIUS sprak. LUTHER sprak. VAN SPEYK, CAMBRONNE, D'ASSAS spraken. Maar ze spraken, als geesten gewoon zyn, spook-
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achtig, dof, eentonig. Ook scheen ieder maar één fraze te
kunnen uiten.
-- Ik geef u 'n vink per stuk, zei de vogelman. En de koop
was gesloten.
Hy nam 't vyftal mee naar z'n winkel, en stak het de oogen
uit. PUBLIEK, die 's avends daar langs wandelde, werd aangenaam verrast, toen hy onder 't gefluit en gepiep der andere
blinde zangers, duidelyk het kwintet onderscheidde :
— Het FATUM eischt 'n kostbaar offer ... ziehier my, CURTIUS,

romeinsch ridder ... burgers, vaartroel ... het noodlot is verzoend !
— A UVERGN E, a moi !
— Jongen, berg je ly f !
— La garde meurt, mais ne se rend pas !
-- Al waren er zooveel duivels als pannen op de daken, ik
ga ! Hier sta ik, God helpe m y !
,

-

PUBLIEK kocht nu 't vyftal, maar zonder kooien. De tyden
zyn slecht.
Ideën.
1860.

ZEKERHEID EN AHASVEROS.
Wat we zekerheid noemen, is slechts 'n verondersteld-hooge
mate van waarschynlykheid, en het is onze plicht — by-benadering althans — de juiste grens te bepalen, waarop dat
veronderstellen zou overgaan van kleingeestige skolastieke zif
tery in onwysgeerige lichtvaardigheid.
Men mag den „filozoof" die zich onzeker betuigt van z'n eigen
bestaan, ongestraft oorvegen geven. Hy zal niet klagen. Hy
mag niet verzekeren dat ge hem geslagen hebt.
We mogen aannemen als zeker dat er 'n land is hetwelk Spanje
heet. Dat zekere rivier in Amerika Maschascha, vader der
vloeden, genoemd wordt. Maar het voorschieten van fondsen
op chateaux in dat Spanje, is ónwysgeerig, als 't nemen van
aktien in LAW'S Mississipt-maatschappy, of in de hedendaagsche
spoorzwendelaryen die daarvan de plaats innemen.
Dat er ten tyde van JEZUS joden waren, zal wel zeker zyn.
En daaronder waren schoenmakers, d. i. ambachtslieden die de
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schoeisels vervaardigden, waarvoor nu ten-onzent laarzen, schoenen, muilen en klompen in de plaats gekomen zyn. Dit mogen
wy met eenige gerustheid 'n tweede zekerheid noemen.
We geven den wysgeer verlof de grens waarvan ik zoo-even
sprak, uittezetten tot het aannemen van de zekerheid dat er onder die Joodsche schoenmakers een was, die den persischen naam
AHASVEROS droeg. Ook dat die man zich ongastvry betoonde, en
den gemartelden JEZUS 'n dronk water weigerde. Nog meer : die
onvriendelyke ambachtsman werd zeer oud . . .
Dit spreekt vanzelf. Wie slechts eigen leed voelt, kan 't lang
uithouden. Mede-lyden is afmattend.
En z'n baard groeide . .
Ook dat neem ik aan als zeker. De lezer zal me heel goedig
vinden, vandaag.
„Onze AHASVEROS

liep rond . .

•

Niets is zekerder. Oude menschen kunnen den slaap niet vatten. En als men dan zooveel schoenen gemaakt heeft, is niets
natuurlyker dan die op z'n ouden dag te verslyten.
„Hy kon geen rust vinden . .
Dit is 't zekerste van alles. Ik ook niet, al weigerde ik dan
nooit 'n dronk water aan 'n martelaar.
„Hy kwam te Rome . . .
Schitterende zekerheid. Dáárheen immers leidt tout chemin ?
„Op z'n terugreis rustte hy ... niet uit in de herberg Bosc hhek by den Haag . . .
De zekerheid begint ons te overstelpen. • In den dorpel van
die herberg namelyk vindt men, als eigenaardig adres kaartje
van 'n schoenmaker, den diepen indruk van 's mans voet) 'n
klaar bewys dat hy daar niet gezeten of gelegen heeft, in
welkebeidegevallen de ernpreine 'n heel anderen vorm hebben zou.
„Z'n misdaad blyft onvergeven tot . . .
*) Men zie hierover : Groen- en Ryp van THRASYBULUS (BUSKEN HUET)
maar nog liever dien dorpel zelf. Wie dààrna nog twyfelt .. • verdient
modern te worden, 't ergst wat 'n mensch die zyn verstand lief-had,
overkomen kan.
16
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Zeker, zekerder, zekerst ! Alle dingen blyven wat ze zyn, tot
ze veranderen.
„De legende van den Wandelenden Jood is alzoo . . .
Lezer, Ik betuig u, in 't reisverhaal van 'n duitschen predikant gelezen te hebben : „dat de waarheid der omtrent
onder 't Volk verspreide meening boven allen twyfel verheven
was, dewyl hyzelf het stroo gezien had, waarop de man den
nacht had doorgebracht in 'n schuur — ei, dus toch gerust ? —
en den naam gelezen, dien AHASVEROS aan den wand had geschreven." Zie, ik mocht voor 'n oogenblik zoo makkelyk zyn
in 't aannemen van zekerhedens, omdat ze op die zekerheid
zouden uitloopen.
Ideën
1870.
.

ADÈLE PLURIBUS.
Likdoorns . . .
Aan 't nauw verband tusschen deze onbescheiden Europeanen
met altyd-wandelende schoenmakers en de behoefte aan vulgarizatie van wetenschi p, hebben m'n lezers de volgende vertelling te wyten, waarin zeer weinig voorkomt van de onderwerpen die me aanleiding gaven tot de mededeeling.
Ik was te Marseille in 't Chateau des fleurs.Publiek pozeerde.
Er waren Turken en Grieken, Engelschen, Duitschers en Amerikanen, ja-zelfs Franschen. Misschien ook waren er menschen
in dien tuin. Er werd gedanst, gelachen, gedronken, gepraat
Een vrouwspersoon trok meer dan anderen m'n aandacht.
Ze was, geloof ik, wat men gewoon is „mooi" te noemen, en
gekleed ... méér dan gekleed ! My beviel ze niet.
Ik merkte op dat ze door veel jongelui zeer gemeenzaam
werd aangesproken.

.. .

— Bonsoir, Adèle !
— Ah, te voilà ! Ravissante, ta robe, parole d'honneur !
— Tu ne danses donc plus, Adèle ?
— Comment, Adèle, tu ne prends donc rien ?
— Je viens de voir Gustave. Il te recommande de bien te
couvrir. Mets ton shawl ... il fait frais ... ou est-il?
— Dans la voiture, antwoordde ADÈLE, en ze wenkte . .
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Voor ik u nu zeggen mag, lezer, wien of wat ze wenkte,
moet ik u vragen, wat ge van die ADÈLE denkt ?
Daar ik u nog weinig gegevens leverde, zult ge spoediger
gereed zyn met uw oordeel, dan ik die haar zag. Niets is haastiger in besluiten dan onwetendheid.
„Een gemeen schepsel

...

Ge kunt het geraden hebben. Doch geraden ook maar. Want
indien gy alles hadt waargenomen wat ik waarnam, zou uw
oordeel misschien anders uitgevallen zyn.
ADÈLE wenkte haar groom, 'n aardig mannetje, iets grooter dan 'n bakerspeld. Hy had 'n scharlaken buisje aan, en
droeg dito pet, beiden met goud gegalonneerd. Z'n gezichtje
glom als gepolyst ebbenhout ...
Want ADELE'S groom was 'n neger. Wel 'n mikroskopischkleine neger, maar 'n neger was-i.
— Madame !
— Mon shawl, Abbas ! Demande d Thérèse !
Ik reteneerde m'n stoel, en maakte my dus schuldig aan 't
vergryp, waarover ik my zoo dikwerf erger in anderen. Op dergelyke publieke plaatsen ziet men gewoonlyk de helft van de
zetels op non-aktiviteit. Het afschaffen van dit ingeslopen misbruik zou veel bydragen tot komfort, de som van genot verhoogen. en dus deugdzaam zyn.
Bovendien ze staan leelyk — in alle beteekenissen -- die
tegen de tafeltjes leunende stoelen.
Vooreerst is 't onbarmhartig, omdat de tafeltjes-zelf gewoonlyk kreupel zyn, en dus niet dan zeer onbillykerwyze kunnen belast worden met het schragen van andere voorwerpen,
waaraan de goede natuur door bemiddeling van den schrynwerker vier pootgin gegeven heeft. Ieder moet op zyn eigen beenen staan.
En ten-tweede — de vergelyking met professers en leeken
is uit — al die luie viervoetige torens van Pisa leggen 'n ongunstig getuigenis af van 't karakter der laatste bezitters.
Een goed verstaander heeft maar 'n halven stoel noodig om
den tekst te begrypen : „al verkies ik zelf nu rondteloopen,
toch wil ik eigenaar blyven van 't besef dat daarginds ten-my-
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nen-genoege iets onbruikbaar wordt gemaakt voor 'n ander."
Ligt hierin niet al de onstaathuishoudkundige nydigheid van de
doode-hand ? Eilieve, als onze AHASVEROS eens alle dorpels had
omgekeerd. waarop hy niet rustte, wat zou er worden van
de herberg Bosehhek ? Waar zou ik zitten, indien al de Engelen die vroeger de aarde bezochten, hun zetels tot „besproken
plaats" hadden verklaard ? Die uit Genesis XIX schynen zoo
onheusch geweest te zyn, en daarom zeker is 't nu in de
streken waar LOTH woonde, zoo heel ongezellig. Ik voorspel
geen betere toekomst aan 't Chateau des fleurs te Marseille.
Dat ik ditmaal meezondigde, kan eenigszins verontschuldigd
worden. In m'n hoedanigheid van student in menschkunde,
moest ik den kleinen ABBAS naloopen, en tevens my'n plaatsje
verzekeren in de nabyheid van Mlle ADÈLE ... Omnibus. ZOO had
ik haar voorloopig gedoopt .. .
„Toch 'n gemeene meid alzoo, malgré den groom ?"
Hm ! Juist om hiervan iets te weten, wilde ik haar voiture
zien. Men moet veel en nauwkeurig onderzocht hebben, voor
men iemand voor gemeen houden mag. In wysbegeerte en menschkunde beduidt 'n groom heel weinig. En dan zoo'n kleine ! Ook
uw 'malgré, lezer, is terdeeg onwysgeerig. Ge hadt evenveel reden, ADÈLE voor 'n gemeen schepsel te houden Om dat kleine
zwarte ding, als in-weerwil daarvan. Te Marseille, gelyk in
de meeste plaatsen aan de Middellandsche zee, krioelt het van
negertjes, en de weelde waarvan zoo'n onsterfelyk meubelstuk
getuigenis geeft ... nu ja, als van andere weelde. Le bewyst
per se evenmin voor of tegen bravigheid, als armoede.
Hoe dit zy, ik wilde ADÈLE'S rytuig zien, zelf-zien. En, als
't mogelyk was, haar koetsier. En veel meer nog. Ik wilde haar
uitkleeden . .
„Hè?"
Ja ... moralement parlant. Uw hè is heel onkiesch, lezer. Ik
had u uitdrukkelyk gezegd dat de tuin druk bezocht was. Ik
wilde weten. Ik voelde iets in my dat me aandreef .. .
„Tot het ontdekken van 'n werelddeel ? ►
1) Zie bldz. 135.
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Ja. En tot het zamelen van wat materiaal, voor 't geval dat
het lot me nopen zou IDEEN te schryven. Slechts zedelyk wilde
ik die ADÈLE ontkleed zien, schoon het toeval ... doch dit later.
Wat de werelddeelen aangaat ... helaas ! ABBAS ging me voor
naar 'n plaats waar geen enkel Amerika liggen kon, naar 't
buvet. Hy zette de teenstukken van z'n glinsterende écuyer-laarsjes op de plint, trok zich Op, en piepte, door glazen en karaffen
heen, de buvetjuffer toe :
— Fous pouvoir dire moi femme cham Madam marquis ?
— Oui, mon petit sapajou. La voilà qui danse. Tiens ... voila
de quoi te blanchir l'estomac
En ze reikte hem 'n slokjen amandelmelk toe, dat versmaad
was overgebleven in 'n gebruikt glas.
ABBAS klom af van z'n plint, dronk, bedankte en liep heen.
Ik volgde hem naar de aangewezen plek, waar 'n quadrille
druk bezig was met aller-ingewikkeldste evolutiën. Als in de wereld, scheen niemand tevreden met z'n plaats. En ook THÉRÈSE .. .
„Hoe kondt ge weten wie THÉRÈSE was ?
Heel eenvoudig. ABBAS sprong op den sleep van haar kleed,
en speelde den JOZUA. Ze moest wel stilstaan, de draaiende maan
der zonnemaagd ADÈLE. Knorrig vraagde zy naar de oorzaak
van die stoornis.
JOZUA zei dat „Madam Marquis" haar deed roepen.
.. .

— Eléonore, auriez-vous la complaisance de prendre ma place ?
Pardon, m'sieur Jules, madame la marquise me demande.
En ze volgde ABBAS naar hare meesteres.
„Est-elle toquèe de sa marquise !" hoorde ik in 't weggaan
haar vriendin Mlle HERMINIE zeggen.
„Hoe wist ge den naam van die vriendin ?"
Vooreerst, omdat alle danseressen in publieke tuinen minstens
één vriendin hebben die zich zoo noemen laat. Vervolgens om
dat de spreekster er 'n gezicht naar had om HERMINIE te heeten. Ze zag er allergemeenst uit. Maar ... als ik me ditmaal
vergist mocht hebben, vergeef het my. Het doet niet tot de
zaak. Wy hebben te onderzoeken wie ADÈLE is . .
„Dit kan zyn. Maar bovendien wachten wy een-en-ander over
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likdoorns en popularizatie van wetenschap."
Als ik dat toegezegd heb, zal ik trachten woord te houden.
THÉRÈSE, veuillez me chercher mon shawl. Il est dans la
voiture.
— J'y vals, madame !
--

En ze ging. Ik ook. De koetsier heette JOHN, en zag er welvarend uit
.. .

„Toch blyf ik gelooven dat het 'n gemeene troep was."

Je ne dis pas non. Maar 't zou de zaak niet mooier gemaakt
hebben, als die koetsier mager geweest was. En ook z'n hoedanigheid van Engelschman geeft weinig licht. Het rytuig was
prachtig ...
„Toch 'n gemeene troep !"
Ik hoop dat ge ongelyk hebt. Gemeen ? 't Zou jammer geweest zyn voor die mollige kussens van fyn paarigrys laken.
Voor die raderen, yzersterke symmetrische spinnewebben. Voor
die veeren, mager en taai als 'n man van karakter. Voor dat
verlaksel, schalk plagend met diepglimmenden schyn van doorzichtigheid. De wagen was mooi.
En ook THÉRÈSE zag er veerkrachtiger uit dan ik zoo-even
meende, toen ABBAS haar op den staart trapte. Ik had den
tyd haar nogal aandachtig te beschouwen, terwyl ze met behulp van JOHN den sjaal uit het rytuig nam, en daarna met
dezen 'n gesprek hield, dat ik eerst straks mag meedeelen omdat m'n uitgever 'n kleingeestig man is.
Ik weet den naam niet van de firma waar de Homerussen
hun rhapsoden lieten drukken, en dit spyt me. De zangers
van Ilias en Odyssee brachten de meeste feiten en gesprekken
tweemaal in rekening. Eerst verneemt de lezer dat er iets gebeurd is, en daarna wordt de gebeurtenis — liefst met dezelfde woorden van den auteur — nog-eens verhaald door AJAX,
DIOMEDES, TRIPTOLEMIIS en de rest. Deze gewoonte is voor 'n
schryver allerpleizierigst, en 't is geen gunstig kenmerk van onze beschaving, dat we hierin zoo barbaarsch zyn teruggegaan. Indien ik u nu reeds had meegedeeld, lezer, wat er tusschen
JOHN en de femme de chambre naast dien landauer voorviel, zou-
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den straks de heeren Gebroeders VAN HELDEN *) by THÉRÈSE'S
terugkeer in den tuin, het relaas van 't reeds vernomene onbarmhartiglyk schrappen. Als 't waar is dat HOMERUS bedelde,
moet hy dit — als SINT LABRE, LAZRE, LAPRE ... ik weet 's mans
naam niet recht — voor z'n pleizier gedaan hebben. Hy was
z'n Heiligen menig kaarsje schuldig, evenzeer als HEINRICH
HEINE, die z(5ó in z'n schik was met zyn uitgever, dat-i de
goden dankte : weil sie ihm den JULIUS CAMPE zum Verleger
gegeben . . .
Ik ben minder gelukkig, en mag dus de kans niet loopen
dat straks ,,Madame la Marquise" onze THÉRÈSE den mond
snoert met 'n bar : „ik weet al ... 't staat op pagina zooveel !',
0, VARUS-VAN HELDEN, geef my den geduldigen AGAMEMNON
weer!
Ik ben zeker dat hy 't niet doet.

Gedurende den tyd dien ik noodig had voor deze klassieke
ontboezeming, waren m'n twee dwaalsterren haar zon genaderd.
En ik was de derde. M'n stoel — beschermd door de alom
geëerbiedigde heiligheid van misbruik -- was ongedeerd. Hy
speelde nog altyd den leek die tegen 'n professor leunt. En
ook m'n suikerwater stond geduldig te wachten, als 'n Griek
die naar HOMERUS luistert.
Minder geduldig riep onze marquise THÉRÈSE toe :
-- Il me semble que nous prenez votre temps, mademoiselle !
Voilà une heure que j'attends mon shawl ... allons, qu'on se
depêche un peu !
— Mon Dieu, madame ... quel malheur ! zei THÉRÈSE, terwyl
ze den „Inde" om de schouders wierp van 't voorwerp dat
ik me tot studiekaart had gekozen. t)
— Un malheur ? Qu'y a-t-il ? riep ADÈLE haastig, en ze werd
op-eenmaal schooner dan haar portret. Er kwam ziel op dat gelaat.
Een huurkoetsier was van den bok gevallen. JOHN en 'n paar
anderen hadden den zwaar-gewonde ergens binnen gebracht .. .
weinig hoop op herstel ... vyf kinderen ... zwangere vrouw .. .
dood-arm . . .
*) De uitgevers van den eersten druk dezer vertelling.
t) Zie blz. 190.
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—Ou donc ? riep onze karper, en wèg vloog ze, THÉRÈSE
volgend, die haar tot JOHN bracht. ABBAS en ik . . .
— Merci monsou, zeide hy, omdat ik hem op den arm nam,
daar ik voorzag dat hy anders z'n meesteres verliezen zou in
't gewoel.
Toen we in de buurt kwamen van THÉRÈSE's quadrille, hoorde
ik kommandeeren :

— Mesdames et Messieurs, à vos places !
Ja, dacht ik, dat 's gemakkelyk ` gezegd. Waar is de plaats
van ADÈLE ? Als om te antwoorden op deze vraag, riep JOHN,
de deur van 't kosthuis eener bastid?) openstootende :

— C'est ici, médèm !
— Il faut du linge ... un médicin . .. de l'eau fraïche ... vite,
vice...
— Et un prêtre, madame, zei THÉRÈSE.
— C'est possible ... mais de l'eau, JOHN, du linge . .
Ze zocht naar iets dat dienen kon tot verbandlinnen. De sjaal
hinderde haar ... daar vloog het ding !
ik raapte den „Inde" op, en wikkelde ABBAS er in. Niet
zoozeer om 't mannetje te koesteren, als wel omdat ik my iets
wilde te doen geven om me wys te maken dat ik geen verder
aandeel nam in het lot van den armen lyder, dan met de eischen
myner menschenstudie overeenkwam. Ik wou 't grappig vinden
Afrika wegtestoppen in Azië, den Nubiër in Kashmir . . .
Ach, 't lukte niet !
Het eenige waarin ik nu slaag, is 't voorbygaan van den
indruk dien de stervende op my maakte. We willen over ADÈLE
spreken, en over haar maantje . . .
„En over likdoorns ?"
Ja, THÉRÈSE kwam aansleepen met 'n stal-emmer vol water.
ADÈLE: neergeknield naast het stroo waarop men den armen
lyder gelegd had, bette z'n wonden met haar guimpe. De
valenciennes was wat dun voor zoo'n dienst, en te spoedig verzadigd van bloed. Ze scheurde zich 't eene kleedingstuk na 't
t) Bastide noemt men in 't Zuiden van Frankrijk, 'n villa, 'n optrek
buiten de stad.
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ander van 't lyf, en wierp die ontevreden weg, als er bleek
dat ze niet konden dienen voor het doel. Weldra stond ze in
't kostuum der Somnambule in de opera van dien naam.
En 't koetshuis was vol koetsiers .... grootvaders met huisgezinnen, wil ik hopen.
Quo-usque ? zuchtte ik met CICERO, maar iets minder verontwaardigd dan hy, en niet zonder hoop dat m'n CATILINA nog
wat zou voortgaan op den ingeslagen weg. En toch — o zonderling spel van 't gemoed ! — toch bedacht ik 'n grandioos offer
van myn zy, dat ik dapper uitvoerde. Juist toen de slaapwandelaarster THÉRÈSE sommeerde, even als zyzelf zich te ontdoen
van wat ze kon missen en niet missen, besloot ik, die zoo gaarne
daar bleef, den wondheeler te halen. JOHN namelyk was onverrichter-zake teruggekomen. Ik legde de pyp drop in 'n
hokjen, en ging.
Toen ik met Dr. R. den stal weder betrad, vonden wy 'n
liefdezuster en 'n priester by de legerstee. THÉRÈSE zag er even
indecent uit als zoo-even haar meesteres, die nu den kleinen
ABBAS uit den sjaal verdreven, en zich zelf daarmee vertoonbaar gemaakt had.
De patient had nog niet gebiecht. Hy mompelde een-en-ander
binnen'smonds, dat ADÈLE scheen aantegaan. Ze schreef nu-endan iets op van wat de man met moeite verstaanbaar maakte.

— Trente .. .
— Oui, knikte de zieke.
-- Cin q ?
Dit scheen onjuist, want de stervende gaf zich moeite met
het hoofd te schudden.

— Madame, veuillez vous retirer maintenant, gromde de liefdezuster, vous voyez bigin que le malade a besoin de secours spirituels !
En ze trachtte onze karper op-zy te dringen.
Maar deze bleef waar ze was.

— tin moment, ma soeur. C'est t ente alors ?
Dit scheen wel nagenoeg juist geraden, maar niet geheel. De
zieke was niet tevreden, naar 't scheen.

— TToyons ! Trente ... un ?
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Neen.

— Deux ?
Neen.

— Trois ?
Neen.
Zoo ging ze voort, de vingers opstekende als kinderen by
't bok-sta-vast.
Na vyf en-dertig viel haar sjaal los ...
't Was 'n indecent schouwspel.
Gelukkig dat het schandaal kort duurde. Het huisgezin van
den armen lyder woonde in nummer 37 van de straat die ze
reeds wist en genoteerd had.

— Maintenant je nous cède la place, ma soeur, zei ADÈLE opstaande. Soyez tranquille, mon ami, on aura soin des vótres. Venez, THÉRÈSE ! ABBAS, viens !
Buiten komende riep ze JOHN te-vergeefs. Ook haar voiture
was niet te vinden. Er bleek dat Dr. R. een-en-ander naar z'n
huis had gezonden om instrumenten, en naar den apotheker om
geneesmiddelen te halen.

— A pied alors ! riep 't ongekleede paar, en ABBAS trippelde
mee. Gelukkig dat het nacht was. Ik zag het drietal binn engaan in 'n deftig hotel op de Cour de la Reine. De concierge
ontving „Madame LA MARQUISE" met grooten eerbied .. .
„Dus toch ... géén gemeen schepsel ?"
Om daarvan iets meer te weten, lezer, moet ge my nogeens vergezellen naar het Chateau des fleurs.
Weer zat ik daar, en dronk de eau sucrée niet, die ik besteld had om m'n entrée te betalen. ADÈLE was er weer, en
ik had gezorgd 'n plaatsjen in haar nabyheid te bekomen. Aan
'n tafeltje links van my, zaten twee jongelui. Ik zocht met
hen in kennis te komen, en 't gelukte. Het waren vriendelyke voorkomende jongelieden, 't geen me toen minder verraste dan jaren later 't geval zou geweest zyn, nadat ik ondervonden had dat de hoffelykheid van de Franschen grootendeels tot de boeken-waarheden behoort, die zyzelf — nogal
Onhoffelyk — uitstrooien. Iets waarin ze vry precies gelyken
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op sommige andere natien.
M'n beide vriendjes zagen er deftig uit- Aan hun uiterlyk
ontbrak niets dat den kompleeten jong-mensch maakt. Ze
droegen — heel ongezonde — bottes vernies, en waren blind,
of nagenoeg. Voor ik, door 't aanreiken van 'n lucifersbakje
kennis met hen maakte, had ik opgemerkt dat een hunner
zeer eerbiedig was opgestaan, en gegroet had — waarachtig,
hy boog — toen de firma, ADÈLE, THÉRÈSE áL ABBAS voorbykwam. Tot m'n genoegen bleek er niet dat een van de leden
my herkende, zelfs ABBAS niet . . .
Geen ondankbaarder werk dan 't koesteren van werelddeelen.
Des-te-beter, dacht ik. Van al te naby wil ik ADÈLE niet
zien. Niet uit vrees dat ze my zou tegenvallen by nadere kennismaking, want zéér gunstig dacht ik niet over haar, en van
groote teleurstelling kon dus geen spraak zyn. Maar ik wist
by ervaring dat niets zoo weinig op een mensch gelykt, dan
de wyze waarop hy zich voordoet . . .
Dit is dan ook de reden waarom menschkundigen zoo vaak
gebrekkige menschenkenners zyn. Ik ben zeker dat LAROCHEFOUCAULD, LA BRUYÈRE, MONTESQUIEU en dezulken licht te misleiden waren, omdat ze zich telkens moeten bedrogen hebben in
de toepassing hunner algemeene waarheden op byzondere gevallen. De gemiddelde som der eigenschappen van eenlingen
vormt type, maar geen individu is type. Het is voor CUVIER
te hopen dat hy z'n keukenmeid belast hebbe met den inkoop
van biefstuk, en ik geloof dat ichthyologen die zelf ter-markt
gaan, gevaar loopen bedaagde zeevisch te eten. Zoo ook is de
mathematikus gewoonlyk 'n ongelukkige speler. Dit hoop ik aantetoonen by 't voortzetten van m'n Milioenen-Studiën, die in
't Dagblad „het Noorden" zyn afgebroken „omdat — volgens
verklaring van de redaktie dezer courant — de lezers er niets
van begrepen", 'n duidelyk blyk dat ik de kunst niet versta my
behoorlyk uit te drukken. Daarop moet ik me dus toeleggen.
Wie biefstuk en schelvisch te behandelen heeft, behoord ad
hoc bekwaam te zyn, en 't is de plicht van zooloog en vischkenner zich thuis te voelen, ook op de markt waar andere din-

gen worden verkocht dan sauriërs en mastodonten. Volmaakte
wysheid zou gewis meebrengen dat men, het algemeen hoogere
kennende, tevens bedreven ware in de afwykingen van 't by-
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zonder-lagere, maar zoolang men vreest dat de sprongen van
een Karper ons 't nauwkeurig waarnemen beletten, doen wy
verstandig op 'n afstand te blyven, en niet „zelf" naai de
markt te gaan.

En daarom maakte ik, ten-einde iets van
kennis met Mr. HENRI en Mr. AUGUSTE.

ADÈLE

te weten,

't Waren beste jongens. Nadat we elkaar verteld hadden hoe
vol de tuin was, dat het straks nog voller, en 'n paar uur later
weer leeg worden zou, bracht ik het onderwerp op . . .
— Cette dame ld-bas ... vous la connaissez ?
— Mais si ! Elle est ma cliente.
Ah, begreep ik, Mr. AUGUSTE is advocaat. HENRI, iets jonger, zal nog student zyn.
— Elle est bonne file ..: très-bonne f lle, verzekerde deze.
Ik vond deze lofspraak eenigszins vreemd, om den titel dien
ik ADÈLE had hooren geven.
— Elle est marquise ? vroeg ik.
— C'est égal ... elle est bonne fille ! riep AUGUSTE.
Dit „c'est égal ! vond ik prachtig. We zwommen hier en pleine
démocratie, naar 't scheen. Markiezin, hertogin, koningin, werelddeFl, zon, heelal ... alles gekheid, stof en asch ! Ze is bonne file! Dat 's wat anders !
Ik maakte een buiging in m'n binnenste voor dien AUGUSTE,
en vergaf hem 'n oogenblik den onnoodigen neusknyper die hem
zoo heel leelyk stond. Ik, die veelal te hoog gryp — men zoeke
hierin niet de minste booze toespeling noch op de lezers van
't Noorden noch op de lyders van andere kranten — ik had
by dien AUGUSTE te laag getast. M'n schelvisch vertoonde zich
ditmaal heel onverwacht als Leviathan.
Ik begon me thuis te voelen op de markt, en wenschte my
geluk ditmaal niet m'n keukenmeid gezonden te hebben.
Uit schaamte over m'n vergissing hield ik als boete 'n lankdradige verhandeling over het goede ... of wou dit doen. AUGUSTE
viel me in de rede met 'n verhaal van wat ADÈLE gedaan had
voor 't gezin van 'n verongelukten huurkoetsier. Hy scheen me
te willen straffen voor al de gemeenplaatsen die ik gereed-maakte
voor m'n oratie. En gelukkig ! Wie weet of ze niet waren uit-

ADÈLE PLURIBUS.

253

gel000pen in de fadaise van 'n kongressig : liberté, égalité, fraternité ? God bewaar ons !
ADÈLE had voor alles gezorgd. Ze had gewaakt by de arme
weduwe die ziek was, ze had de kinderen kleeren en voedsel gegeven, 'n garde-malade gehuurd, geneeskundige hulp verschaft,
'n luiermand besteld. In haar hotel .. .
„Dus toch ... géén gemeen schepsel ?"
Lezer, oordeelt ge nu zoo, omdat AUGUSTE van haar „hotel"
sprak ? Och, 't doet er zoo weinig toe, hoe 't ding heet waarin
men z'n verblyf houdt. Zelfs in nederige hutjes op de hei vindt
men deugnieten, en ik heb 'n braaf man gekend die twee portecochères aan z'n huis had. Hy was wagenverhuurder. Sla eens
Jozua II en Vi op, en lees aandachtig. Uit die hoofdstukken
kunt ge leeren dat men als 'n hagedis op 'n muur wonen kan,
en toch welgevallig zyn aan ... heeren, en zelfs aan den „Heer."
Wat meer beteekent dan ADELE'S hotel, was dat ze in dat
huis kamers tot ontvangst der drie jongste kinderen van de weduw had laten inrichten. THÉRÈSE zou die wasschen, kammen
en zoet-houden. Ze had er expres 'n nieuw gebedenboek voor
gekocht, omdat het hare versleten was.
Intusschen danste zy met mr. Jules, haar cavalier van onlangs. Met den onmetelyken sleep van 'r kleed speelde zy weer
de staartster. Ook de centraalzon ADÈLE schitterde vreeselyk.
Op de plaats die zy zittende besloeg, had DIDO wel drie Karthago's met voorsteden kunnen bouwen. Wat den meteoor aangaat, hy stond achter haar, en knabbelde op 'n stukje suiker.
— Oui, elle est très-bonne felle, bevestigde HENRI nogmaals,
na AUGUSTE'S verhaal. Voulez-vouz faire sa connaissance?
Niet voor ik van den bok val, dacht ik. En ik bedankte,
onder voorwendsel dat ik als vreemdeling niet gaarne veel betrekkingen aanknoopte. De waarheid was dat ik vrees voelde
voor al haar kleeren. Men vertoont zich zoo mager naast zoo'n
ballon. En my hinderde die opgeblazenheid nog meer dan ze
anderen kan gestuit hebben, omdat ik haar in de gedaante van
't uitroepingsteeken gezien bad.

— Comme vous voulez. AUGUSTE nous présenterait ... elle est
sa cliente.
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— Oui, elle est ma nzeilleure cliente.
Met bliksemsne]heid maakte ik den inventaris van al de landgoederen waarover ADÈLE gedurig in proces lag. Ik telde de
markizaten by dozynen, de' heerlykheden by honderden. En
waarom zouden er, wel beschouwd, ook niet 'n paar hertogdommen en litige kunnen liggen ? De buiging van AUGUSTE, toen
ADÈLE ons tafeltje voorby-sleepte, was er diep genoeg toe. 't Is
toch onvoorzichtig van zoo'n dame, zulke gewichtige belangen
toetevertrouwen aan 'n zoo jeugdig man. Want, dacht ik, alis nu die AUGUSTE 'n ware fart-en-thème, 't is onmogelyk dat-i
de noodige ondervinding opdeed. En de jeugd is lichtzinnig.
Bovendien z'n tegenwoordigheid op die plaats waar hy stammgast bleek te zyn ... 't is waar ook, wat deed dàár'n marquise?
„Juist ! Want indien ze dan toch werkelyk géén gemeen
schepsel was .. .
Niet waar ?
„En als die AUGUSTE tot den deftigen stand behoorde .

.

Precies ! Als ... maar hoe weet ge dit ?
„Ge zeidet dat-i advokaat was .. .
Ja ... de zuivere waarheid !
„Dus ... géén gemeene troep ?"
Lezer, ge verdient uw eigen vischkooper te zyn !
Maar ik was nog niet zoo geheel zeker van de zaak. Ik moest
weten waarom AUGUSTE .. .
— Vous fréquentez ordinairement cet endroit ? vroeg ik.
— Oui, ca m'amuse de voir le monde.
Dit kwam me zoo gek niet voor. Ik antwoordde dat ook ik
my toelegde op menschkunde, en alle gelegenheden aangreep
om me daarin te volmaken. De verhandeling waaraan ik me
by deze gelegenheid wou overgeven, werd afgebroken door
ABBAS, die namens z'n meesteres AUGUSTE kwam roepen.
Deze ging terstond tot haar met 'n zèle die TALLEYRAND zou
afgekeurd hebben. Ik zag hoe hy met den hoed in de hand voor
ADÈLE stond, en hoorde dat-i van haar weggaande, zeide :
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— Sans faute, madame !
Ze scheen hem iets opgedragen te hebben. Nu, dit whs zoo!
— Elle m'a invité de venir la voir chez elle, demain matin.
J'irai ! Parole d'honneur, j'irai !
Men zal haar weer 'n hertogdom ontfutseld hebben, dacht ik,
en die goeie AUGUSTE moet haar dat terug-chicaneeren. Met Recht
alleen komt men niet ver. Dat snuffelen in oude familiepapieren is dikwyls interessant, en als men er dan in slaagt,
door yver, kunde, scherpzinnigheid ...
— Vous ne sauriez croire comme elle a le pied sec, zei AUGUSTE.
Ik wil 'n lezer van 't „Noorden" worden, als ik 'n jota van
deze ontboezeming begreep. Zou ik verkeerd verstaan hebben ?
dacht ik. Of gebruikt hy misschien 'n terme de Aalais die my
onbekend is ? Voorloopig hield ik me maar alsof ik 't met hem
eens was en antwoordde :
— Gela se ooit bien.
— N'est ce pas ? Le jarret d'acier I La chenille pas plus grosse
que voici .. .
En hy omspande z'n pols.
Dit vond ik nu wel bovenmenschelyk mooi, maar ik begreep
nog altyd niet, hoe deze verheven eigenschappen ADÈLE konden te-pas komen by het terug-eischen van die ontstolen hertogdommen ? Ik voelde neiging haar te waarschuwen tegen de
lichtzinnigheid van haar advokaat, en aanteraden 'n raadsman
van ryper leeftyd te zoeken.
— Je vous jure que sans être bien casée comme elle est, elle
pourrait faire son chemin comme danseuse.
— Ma foi, je le crois bien, mais .. , il me semble que ce n'est
pas une raison de négliger sa position actuelle, bracht ik bedeesd
in 't midden.
— Du tout, du tout ! moi aussi, j'aime le solide .
Er viel my 'n steen van 't hart.
— Je lui ai conseillé de faire des économies
Hoe langer hoe beter. Die AUGUSTE was zoo dom niet.
... car enfin, on ne saurait prévbir .. .
.. .
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Juist, zei ik, en hield geen verhandeling over de wisselvalligheid van het aardsche, omdat zulke dingen zoo afgezaagd
zyn. In plaats daarvan maakte ik de opmerking dat het vreemd
was, zoo'n uitstekende danseres den ganschen avend als op
haar stoel vastgeplakt te zien. Was ze bevreesd dat haar Karthago's kou vatten zouden ? Of bleef ze zitten uit bescheidenheid ? Duchtte zy misschien dat de middelpuntschuwende kracht
van haar onmetelyk kleed, in draaiende beweging gebracht,
het publiek zou wegzweepen uit den tuin ?
Z66 zal 't wezen, dacht ik. Ze is bonne fine, en wil 't vermaak niet storen.
Om zekerheid te hebben, vraagde ik AUGUSTE waarom z'n
kliënte niet danste ?

— Mais ... c'est pre'cisément pour cela qu'elle m'a fait prier de
passer chez-elle, demain matin de bonne heure. Elle ne dansepas,
parcequ'il y a ... empëchement.
En hy mompelde iets over nyd.
Volgens m'n vaste gewoonte begreep ik nu alles. De jongelieden in den tuin waren ontstoken in woedende yverzucht.
Niets natuurlyker. Ieder haakte even vurig naar 't bezit van
ADÈLE met al haar hertogdommen en processen. Er was twist
ontstaan. Men had elkander uitgedaagd. Er zou bloed vloeien.
De zachtmoedige ADÈLE, bonne felle als altyd, wilde dit voorkomen. Ze peinsde op middelen om allen tevreden te stellen,
en intusschen besloot ze niemand te bevoorrechten. Om-denwille van den lieven vrede bleef ze zitten voortbroeien op Karthago, van DIDO af tot HANNIBAL inkluis, en intusschen riep
ze haren raadsman, die z'n invloed zou aanwenden om de heele
zaak in-der-minne byteleggen. Niets was duidelyker dan dit
alles. Wel vreemd dat ik dit niet terstond begrepen had ! Ik
beloofde myzelf beterschap, en nam me voor, het eerste probleem 't beste dat zich verstouten zou my in den weg te liggen, doortehakken als 'n rotten appel.
Om reeds nu dien AUGUSTE te doen voelen dat ik 't gewicht van de hem opgedragen taak ten-volle besefte, bedacht
ik eenige frazen over yverzucht, jalouzie, enz.
— Ja, zuchtte ik, nyd is 'n vreeselyk ding ! Livor edax .. .

— Elle dansera !
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— 't Is te hopen, antwoordde ik, en verzweeg m'n bekommering over 't lot van HANNIBAL, omdat ik 'n tirade plaatsen
wilde over ERIS en den Trojaanschen oorlog.
Je voos jure qu'elle dansera ! C'est moi qui la ferai danser !
-- Als 't maar geen bloed kost .. .
- C'est mon affaire !
--

Ik raadde hem aan, met beleid te-werk te gaan. Een allergoedkoopst raadje, dat-i toch niet zoo heel erg versmaadde naar 't
wel scheen. „Want" zeide hy :
— En fait d'envies, m'sieur, les émollients avant tout !
Ach, zuchtte ik, als MENELAUS er ook maar zoo over gedacht had ! Met 'n zoet lyntje had-i z'n vrouw wel weer thuisgekregen. Wat al ongelukken zouden voorkomen zyn .. .
— C'est égal ... elle dansera ! Pas plus tard que demain soir,
parole d'honneur ! Elle dansera ! C'est moi qui le dis !
Hy scheen driftig te worden.
— Wees bedaard, zeide ik. Een imperatief, waarmee Hollanders gewoon zyn kalme menschen driftig, en driftige menschen
dol te maken.
Nu, dol werd AUGUSTE niet. Ik denk dat-i geen acht had geslagen op m'n irritant hollandisme. Met ernst en waardigheid
dronk hy z'n zooveelste glas Vermouth .. .
Vermouth en Absinthe, lezer, zyn de twee vloeibare pesten die
in Frankryk met goed succes de rol van onzen jenever vervullen.
„Ah ... Mr. AUGUSTE was beschonken ! Tóch'n gemeenti troep
dus ?"
We zullen zien, lezer. Dronken was AUGUSTE niet, want hy
bestelde nog 'n glas Vermouth. Dit zoud-i immers niet gedaan
hebben, als hy reeds te veel gebruikt had ?
„In uw plaats ware ik opgestaan, en had de relatie afgebroken.
Al wat ge zoudt gedaan hebben, lezer, is hierom reeds niet
wèlgedaan ... Omdat ge 't niet gedaan hebt. Bedenk dat ge
dan ook niet waart te weten gekomen wie ADÈLE was, of wat
ze was. Ge zoudt dan bovendien dit nummer van m'n IDEEN niet
geschreven hebben. Zoo is er meer dat ge niet gedaan hebt.

17
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Toch scheen de Vermouth vry sterk. AUGUSTE sloeg op de
tafel, en riep :
— Je vous dis qu'elle dansera ... n' est-ce pas, HENRI ?"
— Comme une sauterelle, verzekerde deze.
— Maar hoe zult ge dat dan aanleggen ? vroeg ik. Ze kan
toch maar één gelukkig maken, en al die anderen zullen . .
M'n fantazie sloeg 'n verdeeling van ADÈLE's domeinen voor
Met vlugheid paste ik daarop het tiendeelig stelsel toe. Tien
heerlykheden maken een graafschap, tien graafschappen een
hertogdom. Tien hertogdommen ... zou ze inderdaad 'n koningin
zyn ? En hoe dan met de verdere splitsing ? Haar kleed was
deelbaar, dit had ik in 't koetshuis gezien. Maar 't weinigje
mensch dat er in zat ?
Toute bonne felle qu'elle est, preekte ik, elle ne saurait contenter tout le monde.
— Si ! si ! Quand elle danse, vous verrez. Elle est de force à
éreinter tout un régiment .. .
— Diable !
— Pourvu qu'elle danse, je serai content.
Een rechte advocaat ! 't Scheelde hem weinig wat de gevolgen waren, indien slechts hy, door 't voorloopig byleggen van
de zaak, 'n goeden naam kreeg als raadsman. Pereat mundus,
mits hy .. .
L'humanité, m'nsieur ... aldus begon ik 'n zeer schoone verhandeling, die ik niet verder kon voortzetten omdat AUGUSTE
zelf nu op eenmaal veelsprekend werd. Het woord humanité had
hem op den weg gebracht. Later speet het me dat ik niet
!lever iets gezegd had met 'n paar rollende r's er in. Nu bepaalde hy zich slechts by menschelyke dingen. Van ADÈLE's
toekomst die, naar by betuigde, verzekerd was als ze zyn raad
wou aannemen, sprong hy op de politiek. Demokratie was 't
ware, en de roode republiek z'n ideaal. De standen ... bah ! Diplomen ... gekheid !
Ik vernam nu — en ditmaal was ik 't, in weerwil van den
Vermouth, vrywel met AUGUSTE eens — dat diplomaten, ministers, koningen, en zulke personen aan wie de zorg voor 't
geluk der volkeren in zekere maat is opgedragen, gewoonlyk
--
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niet op de hoogte van hun roeping staan. En ook in andere
vakken .. .
Nu komen de advokaten aan de beurt, dacht ik. Maar AUGUSTE sloeg

die over, waarschynlyk om zich te vrywaren tegen
de verdenking van broodnyd.
Ook in andere vakken, beweerde hy, heerschte de kwakzalvery op schromelyke wys. in de geneeskunde bedriegen de
gediplomeerden 't publiek met dokters-bullen en akademische
getuigschriften, met 'n verwaand neerzien op den man van ondervinding, van praktyk .
.

Stout gesproken voor zoo'n jongmensch, nietwaar ?

— Ils me'prisent l'expérience, le savoir- faire d'un homme qui
salt guérir sans leur foute grec et latin .. .
Dat is 'n onafhankelyk idee, dacht ik, voor iemand die
opgebracht is by rosa, rosae. Ik knikte goedkeurend.

— Monsieur me comprend parfaitement, verklaarde AUGUSTE
aan HENRI, op 'n toon alsof hy zeer in z'n schik was eens eindelyk iemand te hebben gevonden, die op de hoogte stond van
zyn verheven wereldbeschouwing. En :
— Garcon ... un Vermouth !
„Een gemeene troep ! Ik ware opgestaan."
Ik geloof het niet, lezer. Dan immers zoudt ge ook nu di t
blaadje neerleggen, dat ge toch uitleest, niet waar ?

.

Een Vermouth alzoo, en daarop :

-- La science, m'sieur, la science ... a besoin d'être vulgarisée !
-- Sans doute.
— Je dis : vul ... ga ... ri ... sêe !
C'est évident.
— Tenez ... vous, m'sieur, vous qui êtes un homme intelligent .
--

menschenkenner ! Die Vermouth werkt toch minder schadelyk dan ik eerst meende. 't Is volstrekt niet uitgemaakt dat
sterke drank 't oordeel benevelt. Ik ben zeker, dat AUGUSTE die
zaak met ADELE'S pretendenten tot 'n goed einde brengt.
-- Vous, un homme d'intelligence, un homme supérieur, ditesmoi, est-ce vrai ou non, que tout Paris souffre de 1' i n f 1 u e n z a
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au mois de Fevrier 2
Helaas ja, zei ik, maar ik begreep 't verband niet.

— Pourquoi la f aculté ne delivre-t-elle pas l'humanité de ce
fléau?
By 't woord fléau bracht de garçon 'n zooveelste glaasje Vermouth. De bediening was uitstekend in dien tuin.
— Ma foi, je l'ignore !
— Justement ! On voit bien que vous approfondissez les choses.
La raison en est ... qu'ils ne le savent pas !
Ik vond deze reden voldoende, en knikte.

— Ces médicins en us guérissent-ils la fièvre ?
Ik schudde 't hoofd.

— La migraine ?
— Pas davantage.
— Une colique ?
— Hélas, non !
— Le mal aux dents?
— Aucunement
— Sauraient-ils faire danser

ADÈLE,

d'ici a deux jours?

Nu kwam me toch de Vermouth weer 'n graadje te sterk voor.
Vreezende iets toetestemmen of te ontkennen, dat wel eenige
toelichting noodig had voor ik in-gemoede beslissen kon, trachtte
ik op diplomaten-manier m'n meening ad referendum te houden.
Tyd om AUGUSTU'S vraag voor te leggen aan 'n geleerd genootschap om konsideratie en advies, had ik niet. Ik weifelde. Hy
greep me by den knoop van m'n paletot .. .

— Sérieusement, le croyez-vous?
M'sieur, zeide ik, il me semble que ... la science . . .
— C'est cela ! C'est noire devoir a nous tous, de vulgariser la
science.
— Je suis parfaitement de votre avis.
— Pour la faire danser .. .
— Hein ?
— Je parle d' ADÈLE. Pour la faire danser, il ne faut que des
émollients !
— Rien de plus sur ! Il faut tdcher d'adoucir les esprits . .
--
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Et les humeurs ! Les emollients . . . c'est ma devise ! Le
couteau . . . jamais ! Le bistouri . . . je l'ai en horreur ! Il faut
savoir gue'rir sans effusion de sang . . . voilà mon système !

Brave goeie zachtmoedige AUGUSTE !
— Ce qui n'empêche pas que ces faquins de l' Ilniversite .. .
tenez, m'sieur, croiriez-vous qu-ils ont le toupet de me nommer
En charletan !
— Vous, m'sieur ? Ah, c'est Crop tort !
— Ils me traitent comme le dernier des hommes
— C'est indigne !
— Et savet-nous ce qu'ils m'ont fait? Je vous le montrerai,
m'sieur.
AUGUSTE stond op. By wierp z'n coachman af, ontknoopte de
demi-saison, en toonde my . . .
Ik houd niet van akeligheid, en voelde niet den minsten lust
AUGUSTE'S doorboorde borst te zien. Zou men hem dóór-en-dóór
geschoten hebben ? dacht ik.
— Regardez, m'sieur . , . voici ce qu'ils m'ont fait !
Beschroomd liet ik m'n oog een oogenblik rusten op z'n nog
altyd toegeknoopt onderjasje. Ik zag er niet dóór, en dit gaf
me moed.
— Que voyez-vous, m'sieur ?
— Ma foi ... je crois que c'est un paletot.
— C'est cela ! Et puis ... ici?

Hy wees op 't knoopsgat.
Là ? Mais si je ne me trompe c'est une ... boutonnière.
— Très-bien ! Et ensuite, que voyez-vous?
— Rien.
— Rien?
— Rien
— Eh bien, voilà ce qu'ils m'ont fait ! Ils ne m'ont rien fait !

— En vérité, c'est abominable !
— N'est-ce pas ? Ils me traitent comme le dernier des hommes,
moi qui ai fait danser une veuve, trois jours après . .
Na den dood van haar man toch niet, hoopte ik.
... après la perte de son petit ongle, qu'un ignorantissime doc-
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teur avait amputé. Moi, je n'extirpe jamais . . . jamais . .
jamais ! Par un procédé très-exceptionnel . . .
— Je panie que vous lui avez applique' des émollients ?
— Exactement ! Elle a dansé comme une ange.
Die AUGUSTE scheen 'n verbazenden invloed te hebben. Ik
vroeg of er by die veeduw ook nyd in 't spel geweest was, en
o f ze groote domeinen bezat ?

— Mais non, elle etait blanchisseuse. Quant aux envies, je m'en
soucie comme de cela . . .
En hy knipte met den nagel van z'n duim tegen z'n bovenvoortanden, dat in Frankryk zooveel beduidt als „niemendal !"

— Les durillons, m'sieur . . .
„We zyn er !" juicht de lezer.
Nu ja, we zyn aan de beloofde eksteroogen.
„En uw vriend AUGUSTE is 'n likdoornsnyder !"
Zulke scherpzinnige lezers had ik me niet voorgesteld. Ik erken . . .
„Dus tóch 'n gemeene troep ?"
Lezer, nu ge zoo en veine zyt van juist-raden ... maar laat
ons voortgaan. AUGUSTE ging ook voort :

— Les durillons, m'sieur ... je vous expliquerai cela. Vulgarises la science, et les durillons disparáitront.
J'en suis convaincu. Mais cela ne m'explique pas comment
cette ADÈLE . . .
— Voild la faute ! N'expliquez rien, et la science sera vulgarisée. J'ai un cousin en Afrique (3ième chasseurs à cheval) qui
m'a fait celui) de m'ecrire, . . . n'est-ce pas, HENRI ?
— C'est vrai, verzekerde deze.
— Du reste, j'ai fait le'galiser sa signature. Il me certifie que
les Arabes du désert ... vous m'entendez bien ? Je dis du désert...
— Du désert, herhaalde ik.
— Eh bien, ces individus là n'ont pas de durillons. Et la cause,
--

.) De lezer zal zich herinneren dat het woordje ucelui" in Vermouthclialekt zooveel als honneur beteekenen kan.
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monsieur, la cause ? C'est qu'en Afrique la science est vulgarisée.
— Serait-il possible !
-- C'est comme j'ai celui de vous dire. Tous les Arabes sont
égaux devant la science. Personne ne se permet de savoir ce qu'un
autre ignore. C'est la loi dans ce pays- Egalité, fraternite
ne connaissent que cela. Chez nous au contraire on méconnait la
sainteté du niveau. L' aristocratie ... tenez, ORFILA, TARDIEU, NÉLATON, DUPUYTREN ... croyez-vous qu'ils me tendraient la main?
Oui-dà, nenni ! Its se conduisent comme si je n' existais pas !
- Mais ces gens sont . . .
— Des cones. Vous venez de prononcer le vrai mot. Et considérez, je vous prie, qu'en fait de vulgarisation de la science, ils sa vent à peine ce que c'est que le pied d'une femme !
— C'est
— Absurde, n'est -ce pas ? Je vois bien que vous en êtes indigné. Its me meprisent !
— C'est . .
Atroce ! Ah, vous avez du coeur, cela se voit. Its m'ignorent.
- Cela passe les bornes !
— S'il était en leur pouvoir, ils me feraient empaler . .
— Juste ciel !
— Ecorcher vif . .
— C'est inoui !
— Ce sont leers intrigues qui ont causé que je ne suis pas
même exempt de la garde- nationale, moi qui guéris sans douleur
sans extirpation, sans autres remèdes que des re'agens rationnels,
émollients, chimiques . . .
Vous ? vraagde ik, want al weet nu de al te scherpzin. .

--

--

nige lezer dat ik te-doen had met 'n likdoordsnyder, ik erken
dat ik nog altyd in de war was.
— Vous ? vraagde ik dus nog -eens.
Oui, moi ! Mes certificats en font foi. En vulgarisant la
science, je sers l'humanité. Mon système prescrit . . .
— Votre système?
— Le mien, m'sieur ! Il prescrit le traitement, radical, rationnel, complet, chimique, atonique, sans douleur ni extirpation. Je
traite et forfait. La vulgarisation de la science.... tenez, m'sieur,
void ma carte !
Ik stond op, en las by 't licht van een der Venise- lantaarns:
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Mr. AUGUSTE BORBERET.
PÉDICURE.
Traitement a forfait, au-gré des patients,
Sans douleur, ni extirpation.
VULGARISATION DE LA SCIENCE.

Système exceptionnel, radical, rationnel,
émollient, chimique, atonique, &a.
CANNEBIÉRE, N°. . . .

Nummer zooveel !
Toen ik op m'n plaats terugkeerde, vond ik de stoelen van
de jongelieden leeg. Onze likdoornsnyder of z'n . leerjongen —
zoo-iets zal die HENRI wel geweest zijn — bleek slordig omtegaan met z'n korrespondentie. Hy had 'n klein rooskleurig
briefjen uit zyn zak laten vallen . . .
„Misschien van 'n dame die hem besteld had om haar aan
't dansen te helpen ?"
't Was inderdaad van 'n dame, en wel van ADÈLE. Het briefje
handelde overigens ... over my.
„Over u ?"
Ja, lezer ! Erken dat ge dit niet zoudt geraden hebben. Mr.
LEON DE NEUFVILLE, avocat, want zóó heette en dat was onze
jonge pretmaker . . .
„Dus toch géén likdoornsnyder ? Géén gemeene troep ?"
Dit volgt niet rechtstreeks uit LÉON's professie. Bovendien 'n
likdoornsnyder sans douleur ... zeg my eens, hebt ge meer eerbied
voor 'n advokaat wiens praktyk wèl douleur veroorzaakt,
die wèl extirpeert ? We willen hopen dat LÉON in dit opzicht
niet lager staat dan ... 't kaartje van den ander. Een likdoornsnyder die z'n vak goed verstaat en humaan uitoefent, kan
'n weldoener zyn van de gelaarsde mensheid. Il n'y a pas de
sot métier, il n'y a que de sottes gens. Om laag op iemand
neertezien — of ook om iemand wat minder laag te stellen —
moet men meer van hem weten dan er gewoonlyk op 'n adreskaartje te lezen staat.
„Is dit de moraal van de historie ?"
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Er is geen moraal in. Ware dit anders, dan zou ik ze bewaren voor 't slot, gelyk bekend is sedert we vernamen dat :
De naarstigheid, die kinderdeugd
Wordt altyd goed beloond ... ik mag 't lyden.
Niets is 'n schryver zoo onaangenaam dan dat visschen naar
moraal, die hy niet altyd geven kan ... 't geen ook zeer immoreel wezen zou. Want het is 'n leugen, en dus onzedelyk,
indien hy als les geven wil wat slechts 'n vertelling is. Kunt
gy echter niet leven zonder moraal, lezer . .. welnu, doe goed !
Ziedaar de beste moraal die ik u weet aantebevelen, en daarby
komen geen verdere vertellingen te pas.
En stoor me verder niet in m'n schetsje van wat er zoo-al
voorviel in dien tuin. 't Is zonder pretentie, als één heer met
één hond en één haas" in den katalogus van 'n schildert'-tentoonstelling. Eilieve, welke moraal weet ge dááruit te halen ?
Een artist is geen schoolmeester. Ik gaf u juist die vertelling
om 't professorale wat afteschudden, dat me in vorige nummers van m'n IDEEN begon te vervelen.
Misschien ook — wie weet ! — wilde ik u op 't denkbeeld
brengen dat VRIJE STUDIE zeer wel zonder bef en toga bestaan kan.
„Zou dát ook misschien de moraal van de vertelling wezen ?"
Wilt ge 't als zoodanig aannemen, my wèl !
„Maar nu weten we nog niet . . .
Ge weet nog zeer weinig, en 't doet me genoegen u dit te
herinneren, omdat ge zoo-even wel wat te groots waart, toen
ge dacht LEON spoediger dan ik doorgrond te hebben. Ge weet
nog niet wat ADÈLE voor 'n wezen is, en wat LEON bewoog .. .
„Hoe kwam hy aan dat kaartje ?
Hy zal 't gevonden hebben naast of op een van de stoe-

len die, naar ik me later herinnerde, vóór hy en HENRI daarop
plaatsnamen, waren bezet geweest door 'n familie die er wel
naar uitzag alsof ze leefde van eksteroogen. Doch hoor nu wat
er in dat briefje stond :
„Mon bon petit Léon, Je eerai au C. d. F. mais sans danser. Les onze c'est trop bëte. Fais-moi le plaisir de venir mystifier un peu l'étranger dont je te parlai. Je lui en veux de
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ce qu'il m'a vue sans crinoline, la nuit de cette sotte escapade. Abbas sera à la porte pour te le montrer. Au reste tu le
reconnaïtras aisément à son air pédant. Donne-moi un signe
que tu te prêtes à ce petit caprice, un salut archi-respectueux
ou quelgue chose de semblable. Je m'amuserai à observer comment tu taquines ce maître d'école pour mon compte. Je suis
sure qu'il enseigne les mathématiques ou le grec ou quelque
chose de pareil. Je m'ennuie trop. Oh, les onze ! Adieu, mon
petit chéri, toute à toi ... d 1 h 2 près, hélas ! Ton ADÈLE.
Er waren in dat briefje meer of andere taalfouten dan ik nu
in-staat ben korrekt natebootsen. Maar den zin geef ik vry juist
weer. TIC moest gemystificeerd worden, geplaagd, getaquineerd,
i/c ! En waarom ? Omdat ik Mlle ADÈLE betrapt had op ... magerheid ! De zeer brave lezer eischt moraal.? En voici :
— We nemen 't anderen meer kwalyk dat zy onze fouten kennen, dan onszelf dat we daaraan mank gaan. Zie ovIDIUS, die —
volgens sommigen — niet gebannen werd omdat hy iets verkeerds gedaan had, maar omdat-i onwillens getuige was geweest der verkeerdheden van 'n ander. En die ander was Keizer.
Ik nu werd gestraft, niet omdat ik mager was, maar omdat
Mlle ADÈLE .. .
Ik kan betuigen aan mager noch vet gedacht to hebben, toen
ze indecentelyk wêl deed, omdat ze maar vyf vingers had aan

één hand ! De heele fout van ovIDIUS lag in 't Keizerschap van
AUGUSTUS.

En daar ADÈLE markiezin was ..

„Was ze dit werkelyk ? Was ze géén gemeen schepsel ?
Hm ! 't Zou kunnen samengaan. Toen ik, opziende na 't lezen
van dat briefje, haar met de oogen zocht, was haar plaats
leeg. Een stofwolk wees my den weg dien ze met haar onmetelyk kleed in den tuin beschreef. ABBAS, haar achterna huppelend, keek om. De kwajongen zond me — op haar bevel
zeker — 'n kushandje toe, dat veel van 'n gryns had.
„Maar wie was ze dan toch, en wat beduidt dat „Onze" in
haar briefje ?"
Dit is een zonderlinge geschiedenis. Het schepsel...
„TOch 'n gemeen persoon ! Tóch . omnibus ?"
Gemeen ? Misschien. Omnibus ? Neen ! Ze was, wat men zou
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kunnen noemen ... pluribus. Te Marseille namelyk -- ik vernam
dit later van HENRI, die geen leerjongen in eksteroogen was,
maar student in de rechten — is de jeunesse dorée gewoon party
te maken tot het aankleeden, opsieren en uitdosschen voor gezamenlyke rekening, van 'n vrouwspersoon waarmee die gulden jeugd dan pronkt. Wat boven de kracht van 'n enkele gaan
zou, valt licht aan 't genootschap dat 'n dozyn leden telt. Men
legt geld te zamen tot het aanschaffen van rytuig, deftige
woning, stoet van bedienden, enz. En men dringt de gekozene
'n adellyken titel op. Meestal heet ze de Saint ... dit of dat. Bygebreke van iets heiligs in den naam, gaat die op ac uit : de
1vlarsignac, de Pressensac, de Kersàillac of zoo iets. Zéér gedistingeerd zyn twee namen waarvan de eerste 'n buitenlandschen
klank heeft, hetgeen naar vermaagschapping met europeschen
adel heenwyst : de Lówenstein-Trissac, Caramielli de Lusignac,
enz. De deugd van zoo'n schepsel . . .
-

„Allergemeenst !"
Verschoon me ... zéér gemeen slechts. Allergemeenst zou .. .
Omnibus wezen. En zelfs daarvan is men niet geheel zeker, als
men goed gedineerd heeft, en door 'n gezonde digestie vatbaar
is voor zeer liberale opvatting. Deugdzaam op háár manier is zoo'n
byen-koningin, wanneer ze standvastig de hulde afwyst die
haar door de niet-leden van 't genootschap wordt aangeboden.
Onverbrekelyke trouw aan 't duodecemviraat is de volmaaktheid die door haar werkbyen en hommels, in-ruil voor rytuig,
titel, hotel, negerjongetjes en karthago-bedekkende kleeding gevorderd wordt. De HERMINIE die we ter-loops zagen in THÉRÈSE'S
quadrille, was van 'n zeer gefêteerd madame-de-Saint-schap afgedaald tot pantoffelboordster, omdat ze zich misdragen had
met ... 'n dertiende, die geen lid was van de vennootschap.
ADÈLE zelf had deze handelwys „infame"gevonden. Ge ziet het,
alles heeft z'n grenzen, en de meest uitgebreide industrie is,
wel beschouwd „limited".
„Infaam !"
Dit was juist wat ADÈLE van HERMINIE'S dertiende zei. Intusschen ... hoor eens, lezer, kunt ge netten-breien, schaakspelen, zyt ge in 't bezit van 'n solitair-spelletje ? Zoo ja, leid
uw verontwaardiging af door u met een van die dingen bezig

268

ADÈLE PLURIBUS.

te houden. Wat gy ook kiest, 't is altyd beter dan oordeelen.
Die ADÈLE had iets goeds in zich. Zaagt ge niet uit haar briefjen aan LÉON hoe de „elf” haar benauwden ?
.

„'t Is wat moois ! Dit ontbrak er ook nog aan, dat ze zoo'n
levenswys leidde voor haar genoegen !"
Toch geloof ik dat netten-breien beter is dan oordeelen, al
maaktet gy de mazen zoo groot dat uw eigen fouten door
slippen ... zouden, indien ge 't eens in 't hoofd mocht krygen
dáárnaar te visschen.
„Ik blyf er by dat het infaam is !"
Wie weet ! Ik heb tot oordeelen weinig tyd omdat ik me
bezighoud met het schryven van vertellingen. Doe dit ook eens.
Wat deze vertelling aangaat, het is 'n schetsje van zeden . .
„In faam !"
De schets ?
„Neen, die vrouwspersoon !"
Wie weet ! Hebt ge vergeten hoe de ongelukkige, la chose van
elf kwajongens . . .
„Elf? "
Ja. LÉON was zoo kwaad niet . .
„Hebt ge hein dan later weer ontmoet ?"
Wel zeker, En ADÈLE ook. Ge begrypt toch dat ik revanche
genomen heb ? Welnu, ze was inderdaad „bonne fllle". Een van
haar grootste fouten was . . .
„Op de twaalf na !"
Nu ja, op elf na, haar ... magerheid. En dat ze boos werd
als 'n vreemde daarvan iets ontdekte. Overigens, hebt ge vergeten hoe zy zich Samaritane toonde by 't sterfbed van dien ar-

men koetsier ? 't Is zeker geen verdienste dat zy zich liet liefhebben door vélen, maar toch was ze misschien minder „gemeen"
dan Ons toeschynt, omdat ze veel liefhad. Laat ons dit hopen
„En wat wordt er van zulke vrouwen ?"
ADÈLE bracht het tot weduwe van 'n zeer geacht lid in 't
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hooggerechtshof te Algiers ... LEON DE NEUFVILLE. De arme man
is jong gestorven. Maar gewoonlyk dalen die wezens af tot
straatveegsters ... als 't afdalen heeten mag, wat ik dáárlaat.
Dit nu is wel een treurige toekomst, maar eilieve, wat wordt
er van brave meisjes die zich slechts inlaten met zes, met drie,
met één, met niemand ? De maatschappy is zeer gestreng voor
ondeugd, maar geeft weinig blyk van dank aan wie zich niet
misdraagt. En ... daaraan doet ze wel. Deugd mag niet ontaarden in speculatie, zoo-als zeer ten-onrechte wordt aangeprezen
in vertellinkjes die met moraal eindigen. Ik was en ben nog
'n zeer naarstig kind, en werd nooit beloond. 't Gaat me precies als M_ r. AUGUSTE met z'n knoopsgat .. .
„Ge waart ons nog iets schuldig over den wandelenden jood?"
Die was ik. Een paar dagen nadat ik er in slaagde ADÈLE
en LEON 'n bewys te geven dat ik geen „maitre d'école" was,
nam ik m'n staf op, en reisde verder. Ach by is zeer vermoeid,
de arme AHASVEROS, en voelt dit het pynlykst als-i lezers treft
„die er niets van begrypen".
Blykt u echter dat noch uw solitair-spel, noch 'n goed middagmaal, noch uw netten, afdoende hulpmiddelen zyn ter genezing van hard oordeel — sans douleur ni extirpation natuurlyk ! — gebruik dan ter vulgarizatie der wetenschap van het
goede, iets van den emollient die ons wordt aangeboden in Johannes VIII : wie uwer zonder zonden is ... enz.
1870.
Ideën,

GEBED VAN DEN ONWETENDE.
Ik weet niet of wy zyn geschapen met 'n doel,
Of maar by toeval dáár zyn. Ook niet of een God
Of ... goden, zich vermaken met ons leed, en schimpen
Op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dit zoo waar'
Zou 't vreeslyk zyn ! Aan wien de schuld
Dat zwakken zwak zyn, kranken krank, en dommen dom?
Wanneer wy zyn gemaakt met opzet, met 'n doel,
En door onze onvolkomenheid dat niet bereiken .
Dan valt de blaam van al 't verkeerde op ons niet,
Op 't maaksel niet ... maar op den Maker ! Noem hem ZEUS,
.
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Of JUPITER, JEHOVA, BAAL, DJAU ... Om 't even :
Hy is er niet, of hy moet GOED zyn, en vergeven
Dat wy hem niet begrypen. 't Stond aan hem
Zich te openbaren, en dit deed hy niet ! Had hy 't gedaan,
Hy hadde 't zóó gedaan dat niemand twyflen kon,
Dat ieder zeide : ik voel hem, ken hem, en versta hem.
Wat anderen nu beweren van dien God te weten,
Baat my niet. Ik versta hem niet ! Ik vraag waarom
By zich aan anderen openbaarde, en niet aan my ?
Is 't eene kind den vader meer naby dan 't andere?
Zoolang één menschenzoon dien God niet kent,
Zoolang is 't laster te gelooven aan dien God!
't Kind dat vergeefs den vader aanroept, doet geen kwaad....
De vader die vergeefs zyn kind laat roepen handelt wreed.
En schooner is 't geloof: daar is geen vader,
Dan dat by doof zou wezen voor z'n kind.
Misschien zyn we eenmaal wyzer ! Eens misschien
Zien we in dat Hy er is, dat Hy ons gadesloeg,
En dat z'n zwygen oorzaak had, en grond. Welnu,
Zoodra wy 't weten is de tyd van loven daar,
Maar eerder niet ... thans niet ! 't Zou God verdrieten,
Te ontwaren dat we hem aanbaden zonder grond,
En dwaasheid is 't, de donkere onwetendheid van heden
Te willen heldermaken met 'n licht ... dat nog niet schynt.
Hem dienen ? Dwaasheid ! Had Hy dienst begeerd,
Hy hadde ons geopenbaard op welke wys,
En ongerymd is 't, dat Hy van den mensch verwacht :
Aanbidding, dienst en lof ... terwyl Hyzelf
Omtrent de wyze hoe, ons in 't onzekere liet.
Wanneer wy God niet dienen naar zyn zin,
Dan is 't Zyn schuld, Zyn schuld, en onze schuld is 't NIET !
Intusschen — tot we wyzer zyn — is goed en kwaad dan één ?
Ik zie niet in, waartoe een God ons dient in 't scheiden
Van 't booze en 't goede. Integendeel ! Wie 't goede doet
Opdat een God hem loonen zou, maakt juist daardoor
Het goede tot iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliedt
Uit vrees voor de ongenade van dien God, is ... laf!
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Ik ken U niet, o God ! Ik riep U aan, ik zocht,
Ik smeekte om antwoord, en Gy zweegt ! Ik wou zoo graag
Uw wil doen ... niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon'
Maar zooals 't kind den wil zyns vaders doet ... uit liefde ;
Gy zweegt ... en altyd zweegt Ge ! En ik dool rond, en hyg
Naar 't uur, waarop ik weten zal dat Gy bestaat ..
Dan zal ik vragen :
„Vader, waarom nu voor 't eerst
Uw kind getoond dat het een vader had,
En dat het niet alleen stond in den stryd.
Den zwaren stryd voor menschelykheid en recht ?
Of waart Ge er zeker van, dat ik Uw wil zou doen
Ook zonder dien te kennen ? Dat ik, onbewust
Van Uw bestaan, U dienen zou zooals Ge wilt gediend ?
Zou 't waar zyn ?
Antwoord, Vader, als Ge dáár zyt, antwoord
Laat niet Uw kind vertwyflen, Vader ! Blyf niet stom
Op 't bloedig afgeperste lama sabachtani !
Zoo kermt de onwetende aan z'n zelfgekozen kruis,
En krimpt van pyn, en jammert dat hem dorst ..
De wyze •— hy die wèl weet ... wèl God kent — bespot den dwaas,
En reikt hem gal, en jubelt : „hoor, hy roept z'n vader I"
En prevelt : dank, o Heer, dat ik niet ben als hy !"
En zingt een psalm : „welzalig hy die in der boozen raad
Net zit, en niet op 't vuile pad des zondaars gaat .. .

De wyze , . . sluipt ter beurze, en schachert integralen,
De vader zwygt . o God, er is geen God !
1861.
Men zoeke vooral in dit stukje geen dogmatiek, geen openbaring
van meeningen. Het is 'n schets van de aandoeningen die den
oprechten waarheidzoeker heen-en-weer slingeren en martelen,
gedurende den stryd dien hy te voeren heeft met de wereld
en ... zichzelf. Ik kan de ware strekking van dit Gebed eens
Onwetende niet beter omschryven dan met de woorden van den
heer Mr. c. VOSMAER. die daarvan op blz. 19 van z'n „Zaaier"
zegt
„Dit is een afscheidskreet van het geloof, waarin de smart
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nog niet heeft plaats gemaakt voor nieuwen vrede uit hoogere
waarheid. En voor ieder die ernstig de waarheid wil, en de
werkelykheid in 't aangezicht durft zien, komt die vrede."
Juist het durven aanzien van werkelykheid, de moed om waar
heid te erkennen, zal ons verlossen van de spokery des Geloofs
en inderdaad vRY maken. Wie denkt, overwint.
Verspreide Stukken.

1875.

NURKSHEID.
Niet is moeielyker natebootsen dan losheid. De dwaas kan
zich — door te zwygen, byv. — nu-en-dan voordoen als 'n man
van verstand. De onkundige kan pronken met zekere pas opgedane en misschien maar half-begrepen kennis. De nydigaard
vertoont beminnelykheid. De ongeloovige of onverschillige hangt
vroomheid uit. De liederlyke kan voor preutsch doorgaan, enz.
Al deze vervalschingen zyn niet zeer moeielyk aan den man
te brengen, maar 't voorwenden van 'n vluggen dartelenden
geest is onmogelyk.
Wie 't beproeft, voelt dat-i 'n zot figuur maakt, en wordt
daardoor zoo ontevreden op zichzelf en anderen, dat-i oogenblikkelyk uit z'n rol valt, en door stugheid onbekwaam wordt gemaakt haar weer optevatten. Het schynt vreemd, maar 't is
de waarheid dat de zoodanige 'n boosaardige vyand wordt van
ieder dien hy vruchteloos trachtte nateapen.
Wie diept graaft in de ziel van den door BEETS geschilderden
NURKS 'n meesterstuk ! NURKS niet, maar 't werk van den
artist — zal iets van den hier bedoelden aard opdelven. De beminnelyke NURKS schopte zoo omdat hy niet dansen kon.
-

Ideën.

1873.

PRAATJES.
In-gemoede tracht ik 't gezonde verstand te dienen. De Rede
is m'n godin.
Waar ik haar zie miskennen, bloedt my het hart.
Niets natuurlyker alzoo, dan dat ik alles haat wat tot die

miskenning aanleiding geeft, of daartoe meewerkt.
Onder de bondgenooten van redelooze ongodsdienstigheid vin-
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den we steeds in de voorste gelederen : fraze, spreekwoord, zegswys, manier van spreken, dicton, citaat, zaag en deun ... altemaal
adjudanten van den leugenduivel, misbruik van het Woord,
zonden tegen den H. Geest der Waarheid, Godslastering.
Het eerste woord waarmee de eerste misdadiger den eersten
doodslag trachtte te vergoelyken, was . .. 'n praatje.
-- Ben ik myns broeders hoeder ? vroeg RAIN.
-- Neen, had God kunnen antwoorden, maar die ambteloosheid gaf je geen recht dien broeder doodteslaan !
of •

— Niet daarover loopt onze kwestie. De bedoeling myner
vraag is : Of je hem doodsloeg ? En, zoo ja, met welk recht ?
KAN gebruikte die zegswyze — hy zal er wel bygevoegd
hebben : gelyk de groote dichter zich uitdrukt, of : om 'n oud echt
vaderlandsch spreekwoord te bezigen ... dat kleedt 'n fraze !
hy sprak zoo uit verlegenheid. Juist ! Wie broeders doodslaat
en met Waarheid overhoop ligt, i s verlegen. En 'n fraze is
daarvan de korollaire uiting. Waar we dus frazen ontmoeten,
ligt ergens 'n vermoorde broeder in 't kreupelhout.
En daarom zal men my vergeven dat ik naar helschen steen
gryp om „praatjes" uittebranden.
God deed het ook in die cause célèbre. Hy maakte korte metten met den praatjesmakenden moordenaar, en smeet hem 't
paradys uit. Bien jugé
Specialiteiten.
1871.
—

MINISTERIEELE
ONVERANTWOORDELIJKHEID.
. De Regeering ? Eilieve, wat is dat in Nederland ? Is dat de
minister van vandaag, van gister, van morgen ? Neen, de Regeering kan nooit schuld hebben, omdat er in ons verrot Nederland geen Regeering bestaat. Juist hierin ligt de fout dat wy
als goudmakers in omgekeerden zin, door allerlei hokus-pokus
van liberalisme, van kiesstelselary, van konstitutioneele fikvan parlementair gebabbel, het denktien — zegge leugens
beeld Regeering gemaakt hebben tot 'n nietswaardige mommery,
tot 'n voddenkraam, tot niets ! Wel wis en waarachtig behoorde
18
—
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er onderzocht te worden : „wie schuld hebben aan den onvoldoenden staat van ons defensie-wezen ?" Maar dit is niet de in Neder-

land niet bestaande Regeering als zoodanig, het zyn de zeven
of acht dozyn knoeiers, sedert 1848 den Koning successievelyk
opgedrongen door de zes dozyn leden van de permanente knoeikamer, die eens eindelyk aan de natie rekenschap behoorden
afteleggen van hun wanbestuur. Het zyn, by gebreke van 'n
Regeering, de personen die de onbeschaamdheid hadden regeerinkje te spelen, welken de gerechte straf treffen moest. Wat
beduidt het woord : „ministerieele verantwoordelykheid ?" Ik
weet wel dat de heeren in den Haag ook die uitdrukking als
„fraze" willen uitgelegd hebben, maar de gewoonte om zich
in frazen te uiten, geeft het recht niet om wettelyke — en
rechtvaardige ! — bepalingen tot zinledige frazen te maken.
Na de apathie van de Regeering scherp gegispt, en aangetoond te hebben dat de Staten-Generaal onschuldig zyn uit onkunde (!) gaat onze gewezen Minister *) vry karakteristiek aldus voort : „Doch, in plaats van door verwytingen te verbitteren,
is het de allereerste pligt geworden . . . voor 't behoud van ons
Volksbestaan onze krachten intespannen." Dus men mag die heeren, die den boel zoo infaam in 't riet stuurden, nog niet eens verwytingen doen ! Het volk moet maar weer „zyn beste krachten inspannen." Doch eilieve, wie verzekert het Volk dat niet
ook thans weer die krachten zullen te-loor gaan ? Welken
waarborg hebben wy dat de mannen van de tegenwoordige
Regeering niet Oven gewetenloos misbruik zullen maken van
de pozitie waarin zy — ieder weet hoe dit in 'n land als 't
onze toegaat — geraakt zyn ? Over 'n seizoen, over 'n week,
morgen misschien, zyn die heeren weer afgetreden. Wanneer
er dan blykt dat zy weer als hun voorgangers de zaken slecht
behandelden, mag men ook dan alweer hen niet verbitteren
doer verwytingen ?
En BOSSCHA staat niet alleen met z'n ongrondwettige, en
wat meer zegt : onrechtvaardige en absurde meaning over ministerieele onverantwoordelykheid. Herhaaldelyk lazen wy in de
verslagen der kamerzittingen : „dat de minister zich over deze
of gene handeling niet behoefde te verantwoorden, omdat ze

*) Nam. de heer BOSSCHA in z'n hier behandelde brochure ,Pruisen en Nederland."
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zyn voorganger betrof". Juist. Maar die voorganger dan ? Besluit dan 't feit der aftreding 'n acte van acquit en décharge
in zich ? Dit zou toch ongerymd wezen, want elke minister die
geen lust had zich over 't een of ander te verantwoorden, zou
maar eenvoudig zich behoeven te laten ontslaan, om wit te
zyn als wolle. En dit geschiedt dan ook. Maar, komiek genoeg, onlangs is 't geheel onomwonden gezegd. Een der ministers trad, volgens verklaring van den grooten THORBECKE, af,
omdat de tegen hem ingebrachte klachten van dien aard waren dat z'n waardigheid niet toeliet ze aantehooren. En de Septuaginta vonden dat -- voor zoover hoorbaar en verstaanbaar,
zeker -- heel mooi gesproken. Niemand kwam op 't denkbeeld
dat het beter wezen zou geen waardigheid te bezitten, dan die
hoedanigheid te gebruiken als voorwendsel om verantwoordelykheid te ontgaan. Niemand vroeg wat er dan werd van de
konstitutie, van de fiktie der onschendbaarheid des Konings,
die dan toch alleen kan bestaan in-geval anderen in zyn plaats,
des vereischt kunnen aangetast en, zoo noodig „geschonden"
worden ? Niemand onderzocht voor welke rechtbank dan de
heer BETZ, nu ontministerd, nu ontdaan van die aanklachtschuwende waardigheid, zou terecht staan ? Niemand lette op
't gevaarlyk antecedent waaraan de woorden van THORBECKE,
onweerlegd en onbestreden, het leven schonken. Ik ben overtuigd dat die groote staatkunstenaar, verleid door de gemakkelykheid waarmee hy z'n diploom als zoodanig verkreeg, met
roerend vertrouwen rekent op de geringe verstandelyke ontwikkeling van z'n hoorders, en daarom wel eens al te ver
gaat in 't minachten van gewone logiek. Wat zou hy geantwoord hebben als men hem had toegeroepen : „hoe, uw vriend
en kollega gaat ons verlaten, eilieve dat is 'n reden te meer
om hem vóór z'n vertrek eens duchtig onder handen te nemen.
Wees zoo goed uw prachtige grondwet intezien."
Maar er geschiedde niets van dat alles. Men begrypt elkaar
com m e deux larrons en foire, of liever men vergeeft elkander
broederlyk 't niet begrypen, a charge de revanche voor 't geval
dat men op zyn beurt ook eens nonsens zal vertellen.
Hoe, 't Volk zou nooit verhaal hebben op de personen die 't
verwaarloosden, bedierven, verraadden misschien ? Als 't den
heer BOSSCHA, of anderen, mocht gelegen komen my te ant-

276

MINISTERIEELE ONVERANTWOORDELIJKHEID.

woorden, verzoek ik uitdrukkelyk op de agenda te brengen :
„beantwoording van de vraag wat er onder zulle 'n stelsel van
niet-verbittering, worden moet van de minister ieele verantwoordelylcheid ?" en : „stript-logisch betoog dat THORBECKE by 't invoeren van 't plaatsvervangend stelsel van schendbaarheid, de natie
niet voor den zot heeft gehouden.
Niet-verbitteren door verwytingen ! Maar ik, die goed handelde, ik word wel verbitterd door verwyt, hoon, smaad, door
laster zelfs, en men zou fluweelen handschoentjes moeten aantrekken om hen aanteroeren die kwaad deden, die misdadig
waren ? Uw vordering klinkt zachtmoedig, m'nheer BOSSCHA,
maar inderdaad is ze wreed. Zachtmoedig voor den misdadiger,
wreed voor 't volk dat door die misdadigers werd mishandeld,
en door uw stelsel onbeschermd wordt prysgegeven aan wie
lust mocht hebben hen natevolgen. Uw vordering klinkt liefelyk, m'nheer BOSSCHA, deftig, boekerig, preekachtig en fatsoenlyk, maar inderdaad is ze plat, onbeschaamd, gemeen, kinderachtig en absurd. Plat en onbeschaamd, omdat gyzelf minister geweest zyt, die, al ware 't dan maar eeredienstminister,
als zoodanig zitting had in den raad. Ik wil gelooven dat ge weinig kwaad hebt gedaan, maar uw aandringen op abolitie zou
daaraan byna doen twyfelen. Uw vordering is gemeen, omdat
het voldoen daaraan den doodsteek geven zou aan 't besef der
zedelyke verantwoordelykheid, en dus aanmoedigen tot kwaad
doen. Uwe vordering is kinderachtig, wyl 't weinig baten zal dat
ge uw fatsoenlyke fraze den Volke hebt toegeroepen, wanneer dat
Volk eenmaal ontwaakt uit z'n doodslaap en in woede uitberst
tegen de ellendelingen die 't zoolang reeds prysgaven aan verstandelyken, zedelyken en stoffelyken achteruitgang. En ongerymd eindelyk is uw vordering, o BOSSCHA, omdat gyzelf uw
honigzoete afkeuring van „verbitterde verwyten" laat voorafgaan door 'n bladzy vol verwytende bitterheid.
Pruisen en Nederland.
1866.
'

DAAR ZAT 'N SLAPEND MEISKE IN 'T GRAS.
„Moeder, WOUTER knypt me !" riep LAURENS, den volgenden
nacht, en juffrouw PIETERSE klaagde, met recht vind ik, dat
„die jongen" zelfs in den slaap z'n rust niet houden kon.
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Ziehier de oorzaak waarom de slapende
onheusch bejegende.

WOUTER Z'fl

broeder

LAURENS ZOO

Daar zat 'n slapendmeiske in 't gras ... of 't

FEMKE

was?

Wat stond zich cle maan te vervelen,
Dien arend in 't luchtruim alleen !
De sterretjes waren verdwenen,
Omdat zy te flikkerend schéén.
Het is voor zoon maan niet pleizierig
Alleen aan den hemel te staan.
Die eenzaamhcid brengt haar aan 't kniezen,
En helpt het humeur ... naar de maan.
Ze zocht hier-en daar wat veistrojing,
En troostte wat smachtend gevoel,
En hielp een paar dichters aan verzen,
Maar bleef als die verzen zoo koel.
Ze straalde wat hoop in de harten,
En droogde in 't voorbygaan 'n traan,
Maar 't mooist wordt ten-laatste vervelend .. .
Ze had dit zoo vaak al gedaan !
Ze gaapte, en ze keek, en ze staarde .. .
Vervelend was al 'wat ze zag.
„Och, riep zy, als dat niet verandert,
Dan neem ik als maan myn ontslag !
„Ik sta als 'n gek hier te schynen,
„En schitter me kreupel en lam,
„Geen mensch die me 'r ooit voor bedankte,
„Of die er notitie van nam!
„Dat menschvolk is bitter ondankbaar !
„Voor 't zonnetje maakt men zich mooi,
„HMI opent men deuren en vensters ...
„Als ik kom ... dan gaan ze te-kooi !
.

„Men moest daar beneden bedenken
„Dat 'k nooit van m'n overvloed scheen.
„Ikzelf sta in 't kryt by m'n zuster
„Die leent me ... sints Genesis één.
.. .
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„'t Is drukkend — vooral aan famielje —
„Zoo'n schuld van 'n eeuw of wat licht !
„Ik schrik als de zon me komt manen,
„En bleek wordt m'n mane-gezicht."
Zoo pruilde op 'n avend het maantje,
En dit had de nachtwind verstaan.
Hy vond dat ze recht had tot treuren.
En was met,haar droefheid begaan.
En suizend begon hy te jagen
Langs wegen en vaarten en wei :
„Hop ... hop ... hop, al wat mee kan, aan 't dansen,
„ Wy geven de maan 'n party !
„Hop, hop ... in de rondte ... naar boven ...
„Omlaag weer ... omhoog weer ... hop, hop !"
Daar dansten de bladen in 't ronde,
Of schuifelden voort in galop.
Daar knakten de takken der boomen,
En zeiden den stammen vaarwel.
En zwierden als dansende spoken,
En speelden 'n wonderlyk spel.
Daar vlogen de pannen der daken,
En namen hun deel aan het feest,
De schoorsteen en bogen deemoedig,
Als waren zy hoflui geweest.
De molens vergaten het malen,
En noodden de boomen ten dans,
En walsten met hunne beminden
Op muren en wallen en schans,
„Hop, hop ... in de rondte ... vooruit maar ...
„Dien weg uit ... omlaag ... by de poort ...
„Wat 'n aschlucht ! Om 't even ... vooruit maar
„Hop, hop, weer, en lustigjes ... voort !"
Daar zat 'n slapend meiske in 't gras ... of 't

FEMKE

Daar naderde joelend de bruiloft,
En huppelde om 't slapende kind.

was?

.. .
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Haar bleekgoed rees op van de zoden,
En danste op muziek van den wind.
Daar neigden de hemden potsierlyk,
En boden elkaar hun manchet.
Daar danste een pudiek chemisetje
Met 'n onderbroek een menuet.
Daar lonkte de slaapmuts van passie,
En maakte haar pluimpje zoo mooi,
En drukte-n-aan 't fladderend jabooíje
Heel sentimenteelig de plooi.
De zakdoeken werden zoo dartel,
En waagden zich boven hun stand,
En reikten aan nu f jige kraagjes
Hun opengewerkten rand.
De slobkous verliefd van complexie,
Maakte aan 'n fichutje de cour,
En sloot het verrukt in z'n knoopen,
En zuchtte zoo innig : bonjour !
Daar walste een bretel met 'n vestje,
Een kinderrok met 'n servet,
En 't windje gaf lustig de maat aan,
En maakte geen eind aan de pret.
En warrelde vroolyk daartusschen,
En joeg alles rond op de baan,
En suisde : „hop, hop . u vos dames . .
„We geven 'n bal aan de maan !"
Daar zat 'n slapend meiske in 't gras ... of 't

FEMKE

was

En nader en dichter gedrongen,
Sprong alles om 't slapende kind ...
Daar fladderden wild haar de lokken
Omhoog, op muziek van den wind ...
Eén glimlach ... één zucht ... en daar stond ze !
En ylings . de stoet nam haar mee,
En droeg haar ... o hemel
.. .

- FEMKE, FEMKE

!

riep WOUTER in den slaap, en greep naar
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de verschyning, die in 'n wolk van kousen, sokken, onderbroeken, hemden en halsboordjes, op weg was naar de maan...
Het was by die gelegenheid, dat de letterzettende LAURENS
zoo geknepen werd, dat-i wel genoodzaakt was tot het nachtrumoer waarmee c:it hoofdstuk zoo dramatisch begint.
1864.

Gesch. v. Wouter in de Ideën.

WIE UWER ZONDER ZONDEN IS .. .
(AAN EENE UITGEWORPENE.)

Mevrouw, ik heb u iets te zeggen. Ik wensch u toetespreken
om uwentwil, omdat ge in droefheid verkeert. Om mynentwil,
wyl ik behoefte voel aan uiting myner vreugde. Om-den-wille
van anderen, die misschien met eenige belangstelling zullen lezen
wat een diep verdorven medeschepsel kan te zeggen hebben aan
eene zuster . .. in verdorvenheid.
Want ik ben infaam slecht, mevrouw. Ik hoop dat deze hoogmoedige verklaring moge gelden als paswoord, voldoend-onheilig
om toegang te verschaffen aan den broederlyken groet dien ik
u hierby zend.
Neem dien aan, mevrouw ! Versmaad m'n groet niet ... al
ware 't om de zeldzaamheid alleen, ten-laatste iemand te ontmoeten die u niet overstelpt met bitterzoete braafheid.
Want van braafheid zult ge last hebben in deze dagen uwer
bezoeking.
Men zal u spreken van zedigheid en van christendom. Van
kuisheid en beschaving. Van voorvaderen — die nooit zondigden ! en van voormoederen met gesteven halskraag en dito begrippen. Men zal u spreken van Gods goedheid ... in uw kerker !
Van zyn almacht ... in uw verdrukking ! Van maatschappelyke
plichten en godsdienstige plichten. Van hooge plichten en lage
plichten, van groote en kleine plichten, en daarna ... van allerlei
plichten. Men zal u laffe dingen zeggen met klinkende woorden.
Men zal u spreken van geloof, van heiligmaking, van Gods
toom, van kontritie, van zonde, verdoemenis en fatsoen .. .
En, mevrouw, ik wil u spreken over liefde. Men zal u verzekeren dat ge diep gezonken zyt. En men zal eigen braafheid
op stelten zetten om u precies te doen voelen hoe dies .. .
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Och, of ge dat niet wist, arme patiente ! Alsof die diepte niet
bleek uit alles wat u omgeeft ! Alsof er kans ware op ontkenning van 't verschil in toon tusschen de toespraak uwer wachters nu, en 't vorige : „mevrouw, ik heb de eer !" Alsof er vergeten mogelyk ware van 't vlymend onderscheid tusschen uw salon
van vroeger, en 't kamertje van heden waarin men u opsloot
en bewaart voor wat welkom schandaal.
Vergist ge u niet soms des-morgens by 't ontwaken ? Kost
het u geen moeite de weerspannige verbeelding terug te wringen
in de werkelykheid ? Is 't u niet reeds gebeurd, den braven
rechter ter instruktie — die nooit zondigde ! — aantespreken als
uw kind, en zyn onkreukbare rechtsdeftigheid te ontvangen als
vroeger den morgenkus uwer kleine, die u ontroofd werd door
de even deftige onkreukbaarheid van het Recht ? Is 't u al voorgekomen dat ge, pas teruggeschrikt in 't leven, en noode afscheid
nemend van droomen die zich verstoutten liefelyk te zyn in
'n kerker, is 't u al geschied dat ge den gevangenbewaarder
verzocht : „te laten inspannen tegen elven ... als 't goed weer is ?''
Zeg, mevrouw, hoe langen tyd en hoeveel kracht hebt ge
noodig des-morgens, tot het afschudden van onbewusten slaap
of valsch vleienden droom ?
Niet waar ... dat bed is zoo vreemd ... dat linnen zoo grof .. .
die kamer zoo eng ... dat uitzicht zoo doods ... zoo kaal die
wand ... zoo ruw de vloer . . .
0 God, o God, mevrouw, ik wenschte te mogen ontwaken in
uwe plaats !
Neen, ge zult het niet vergeten dat ge diep, zeer diep zyt
gezonken ! Ook zonder de wettische zalving van de geloovers,
en zonder de tale Kanaans van de wet, zal 't u onafgebroken
worden herinnerd door de werkelykheid, zooveel welsprekender
nog dan de best bespraakte beroeps-cant.
Maar toch hoop ik dat myn taal den stryd winnen zal, ook
tegen die welbespraaktheid. Want ik zal ze putten uit 'n hart
evenzeer vervuld van werkelylce liefde, als uw gevangenis van
werlcelylce getuigen en tolken uwer ellende.
Ik wil beproeven balsem te gieten in de wonden die u pyn
doen. Ik wil pogen u de ruwheid van 't gevangenisbed te doen
vergeten, door de zachtheid myner toespraak. Ik wil de scherpte
afronden van den overgang tusschen uw droomen en uw waken.

282

WIE UWER ZONDER ZONDEN IS . .

Ik wil de wanden van uw kerker opsieren met bloemen uit
den tuin van m'n heerlyke FANCY.
Wat me hiertoe beweegt, mevrouw — ik had ongelyk m'n
brief te beginnen met hoogmoedig sarkasme over slechtheid —
wat me hiertoe beweegt ?
Is 't u nooit gebeurd, u die ryk waart, behoefte te voelen
tot mededeeling aan wie armer waren ? Ik ben er zeker van dat
gy, niet als velen bevroren door zondelooze kou — de fouten
die men u ten-laste legt, zyn daar om dat te bewyzen ! — dat
gy menigmaal warmte hebt meegedeeld waar 't noodig was.
Zeker dáárvan dat gy, die waarschynlyk zyt gestruikeld uit
gevoeligheid, ondervinding hebt van gevoel ! Zeker dáárvan dat
ge vroeger, toen u voorspoed ten-deel viel, toen men u eerde
en achtte en liefhad en vleide, dat ge toen meermalen de hand
hebt gereikt aan minder bedeelden. Niet waar, ge vóeldet te veel
egoïsme, om tevreden te zyn met eenzaam geluk, en vaak hebt
ge met edele hebzucht u meester gemaakt van hooger genot,
door deeling van overvloed.
Wat me beweegt, mevrouw ? 't is zulke hebzucht.
0, ik weet wat het is, den dag te zien opryzen als 'n spook
dat ons sarrend in de armen neemt, om zestien, achttien uren
lang — ja 't etmaal uit, soms ' — ons heen-en-weer te slingeren
met marteling, als van den gehangene die niet sterven kan !
En heden, mevrouw. heden den vierden Oktober, ontwaakte
ik met 'n heerlyke aandoening van geluk. Ik heb gister zoo'n
goeden dag gehad. Ik vond het leven zoo schoon. Ik had zooveeI liefde ontvangen en gegeven ... en toen ik my ter-ruste legde
— moê als altyd, maar ditmaal niet vermoeid van smart —
o, mevrouw, ik was verdrietig geen God te kennen ... ik had
hem zoo graag gedankt.
En ik sliep in met de gedachte : wat 'n vreemdheid morgen !
Wakker te worden zonder dien schrik ... zonder dat tandenbyten van inspanning om niet te bezwyken. Ik nam me voor, het
licht van den dag te begroeten met vroolyken spot ; je zult me
niet martelen van daag ! Ze weten 't al thuis, dat er weken
lang geen angst wezen zal als naar treurige gewoonte. Dat zy
den propriétaire zullen kunnen ontmoeten met wat minder verlegenheid, en niet langer liefkoozing van 'n ondeugend kind behoeven te „maken" met pynlyke inspanning, tot vruchtelooze
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verbloeming van schaamte over geldgebrek.
En ik schreef reeds dat ik gauw thuiskomen, en dat er groot
feest wezen zou by 't weerzien na veel dapper gedragen leed.
En dat was niet alles nog, jazelfs 't meeste niet ! Het was maar
wat ik u 't maklykst noemen kan onder de zegeningen van
m'n dag. Want nog veel schooner aandoeningen vielen my tebeurt, dan 'n paar weken wapenstilstand van armoede, en stemden my tot goedheid en mededeeling.
En toen ik heden ontwaakte, dacht ik aan u, mevrouw, en
aan uw ontwaken.
Ziedaar dan 't antwoord op de vraag, wat me beweegt u toetespreken. Ik vertrouw dat ge my begrypen zult, en ik reken
daarby op de eigenaardigheid van dolingen als de uwen, die
meestal samengaan met 'n vatbaarheid voor gevoel, als men
gewoonlyk tevergeefs zou zoeken by ongerepte zondeloosheid.
En al schreef ik reeds naar-huis dat ik spoedig komen zou,
en al houdt uw smart me nu hier, eenige dagen langer dan ik
hoopte ... o, ik weet hoe men 't my daarginder zou verwyten
als ontrouw, wanneer er bleek dat ik hen liever had dan verlaten droefheid. Zeker zal myn kleine — één jaar ouder slechts
dat 't kind dat gy met eerbiedwaardigen diefstal terugroofdet
van de Wet -- zeker zal zy zeggen : papa komt niet ... waarschynlyk werd hy opgehouden by 'n zieke.
Want daar, in den kleinen kring waar men gelooft met myn
geloof, en 't goede dient naar myn godsdienst, daar weten zy
't, als zooveel vrouwen des koninklyken kruisvaarders, hoe 't
plicht en vreugde is de lippen te zetten op 'n gifwonde, om
die te zuiveren van venyn.
En dáárom, aan gif, zal 't u niet ontbreken ! Wat al vrienden — die nooit zondigden ! — zullen u verlaten. En hun zyt
ge dank schuldig, mevrouw. Want ze zyn lafhartig alleen, en
niet wreed als de anderen, die tot u komen met honend vermaan, en vertooning van neerbuigende deugd. Of hebben állen
u verlaten ? 0, ware dit zoo ! want hoeveel kalmer zal 't u
wezen uw bittere overdenkingen te verduwen in eenzaamheid,
dan geplaagd te worden met gehuichelde deelneming die zich
openbaart in ongevraagde zorg voor 't welvaren uwer ziel.
Zeker hebt gy 't nooit geweten, mevrouw, hoe innig braaf
ze waren, zy allen die u omgaven. Dit zal u eerst gebleken zyn,
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thans, nu die braafheid dienen kan om u neertebuigen onder
't plomp gewicht van hun onbeproefde deugd. Nu eerst zult
gy de vroomheid leeren kennen, en haar vreeselyke kracht ter
„zelfverguizing" ... van 'n ander. Nu zult gy 't weten, eindelyk, hoe zwaar 't ;,geloof" neerdrukt op arme, zondige zielen.
Nu zal men u voorspreken hoe er 'n God is, die slaat en straft,
en bezoekt, en gruwelt, en wreekt, en behagen schept in verbryzeling des harten.
Nu zult gy alom dat broedermoordend gebed lezen, op trekken, in houding en in toon : „ik dank u, Heer, dat ik niet ben
gelyk deze."
En mevrouw, ik vrees ... ik vrees ... dat ge 't hoofd zult
buigen onder zooveel vernedering, onder zooveel schande, onder
zooveel smart !
En daarom haastte ik my heden morgen in 'n korten brief,
die misschien onderschept is door „het recht", u toeteroepen :
Wie zelfvernedering voorpreekt als deugd, is 'n bedrieger.
Met de waarheid van iemand die veel gedragen heeft, uit
kracht van de roeping die my aandryft den verdrukte te verdedigen tegen de huichelachtige meerderheid van den sterke,
en uit naam van den God dien ik dien, roep ik u toe moed te
houden. Hoog uw hoofd in den kerker, en voor 't gerecht.
Vrees niet de steenen die men opraapt tot ongeroepen wraak
over geschonden zedelykheid. Sluit niet de oogen met angst.
Gebruik ze om rond te staren, dat ge 't weet wie de onbeschaamdheid heeft de „eerste" te zyn in 't werpen.
Hy, die eerste, mevrouw ... hy heeft gezondigd als gy. En
meer clan gy heeft-i gezondigd, want by gelyke zwakte, voegde
hy de vervloekte wreedheid van 't eigenwillig beulschap. En
vergeef het hem, opdat hy schaamte gevoele en zich betere.
En die ander, die tweede, mevrouw ... hy heeft gezondigd
als gy. En meer dan gy heeft-i gezondigd, want al ware hy
zonder smet gebleven tot op dezen dag, de steen dien-i opnam,
weegt zwaarder in de schaal zyner schuld, dan uwe zwakheid
in die van de uwe.
En de derde die u veroordeelt, en de vierde die u minacht,
en de vyfde die u vloekt, en de zesde die u verdoemt, en zy
allen die u steenigen met zooveel schuldhatende graagte ... o
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INTO hebben zy behoefte aan uw vergiffenis, die ge hun niet zult onthouden — dat hoop ik — geadeld als ge nu zyt door zooveel smart !
Ik ben verheugd, mevrouw, dat ik zooveel fouten heb, die
me uw fouten doen begrypen. Zooveel zwakheid, die my de
verklaring geeft van uw zwakheid. Want zie, als ik in 't bezit
ware der schuldeloosheid die gesteld is tot voorwaarde van 't
recht om te steenigen, zou ik misschien met minder warmte
deelnemen in uw leed. Ja, 't is de vraag of ik dat leed zou
begrepen hebben in 't geheel, en of myn medegevoel u baten
zou, wanneer 't de stuitende kenmerken droeg, gevloeid te wezen
uit 'n nooit beproefd of onbesproken hart.
Wat moet het JEZUS gesmart hebben, al de zondaren die hem
naderden om wat troost, te bedroeven door de vreeselyke tegenstelling met zyn vlekkeloosheid ! Och, zou nooit de gedachte
in hem opgekomen zyn, dat minder hoogte hem nader stellen
zou aan laagte, en dus meer geschikt maken tot opheffen van 't gevallene ? Ik weet dat hy niet mocht liegen, maar toch zou 'k
zoo graag gehoord hebben, dat-i -- al waar 't dan met gehuichelde ondeugd — den last der fouten van anderen had verlicht,
door 't Wyzen op eigen vergryp, 't Is zoo treurig alleen te staan
in dwaling, en 't leidt zoo vaak tot moedeloosheid in 't opsporen van den beteren weg.
Maar nog-eens, mevrouw, gy staat niet alleen, en 't is de
vraag of niet weldra anderen behoefte zullen voelen aan uw
schuldvergiffenis, aan uw vermaning om niet meer te zondigen.
En wat hebt ge dan eigenlyk gedaan, dat uw naam wordt
weggeworpen op de straten, als slyk ? Welke misdaad heeft u
doen afvallen van de maatschappelyke hoogte waarop ge vroeger geplaatst waart ?
en ik geloof het ditmaal met wat lichtvaardigMen zegt
heid, omdat ontkennen of twyfel me zou beletten u het trooswoord te doen hooren dat weerklinkt in m'n hart — men zegt
dat ge een „onecht kind" ter-wereld bracht.
Een „onecht" kind ? Wat is dat ? Is zoo'n kind niet in-staat
te spreken, te denken, te beminnen, goed te zyn ... de Benige
roeping van echte menschen ? Is het 'n monster ?
Geenszins, niet waar ? Zoo'n kind heeft vermogens als 'n ander — veelal méér dan 'n ander — aanspraak en kans op groei
en ontwikkeling, op vreugd en geluk als 'n ander, niet waar ?
—
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Zoo'n kind kan nuttig zyn, liefhebben en bemind worden als
'n ander, niet waar ?
Maar wat hebt ge dan toch gedaan, mevrouw ?
Men zegt dat ge een onecht kind ter-wereld bracht.
Ik weet niet of gy daaraan verkeerd deedt. 't Is wel mogelyk.
Maar, mevrouw, waart ge goed voor dat kind ? Hebt ge 't

hartelyk welkom gekust in het leven ? Hebt ge 't aan de borst
gelegd, waarnaar de kleine lippen gulzigsnuivend zochten met
wettelooze onbescheidenheid, geholpen door medeplichtige vuistjes — zoo lief om te zien ! — niet bewust als ze waren, dat
de „zeden" verschil maken in aanspraak ?
Hebt ge u verheugd dat uw kleine meer graagte meebracht
dan kennis, die hem zou gedwongen hebben z'n graagte te
teugelen met wat vrees ? 't Is 'n geluk, niet waar, dat zoo'n
ventje maar flink plaats-neemt in de groote zaal der maatschappy, en dat-i brutaal rondkykt zonder angst voor den Suisse
die eenmaal hem zal op den schouder tikken en verwyzen naar
't achterbankje waar 't zoo benauwd is en bekrompen.
Hebt ge uw kind vriendelyk toegeknikt, en u gehaast het te
doen weten dat er ruimte genoeg is in 't hart eener moeder
om den balling optenemen, die elders zal worden verstooten ?
Hebt ge 't warmte toegedacht voor de kou die er toeft in
de wereld ? Steun tegen de verdrukking die eenmaal op hem zal
neervallen als lood ? Hulp in den stryd dien-i zal te stryden
hebben, omdat gy ... onvoorzichtig waart ? Naamt ge u plechtig
voor, het té schutten met eigen lyf tegen de pylen, nu reeds
klaargelegd op den boog dien de wereld gespannen houdt, en
richten zal met kwaadaardige juistheid, zoodra 't mikpunt zal
gegroeid wezen tot besef van pyn ?
Zeg, mevrouw, hebt ge uw kind ontvangen en gebaard met
'n rykdom van liefde, groot genoeg om 't schadeloos te stellen
voor 't onliefelyk vooroordeel daarbuiten ? Voelt gy den wil en
den moed om uw fout te maken tot deugd, uw zwakheid tot
sterkte, uw afdwaling tot hooge vlucht ?
Voelt ge tot dat alles de kracht in uw hart ?
Dan, mevrouw, is er niets verloren. Dan zal uw schande
zich omzetten in eer, uw droefheid in zegepraal, uw vernedering in fiere hoogheid ... want voorwaar, voorwaar, ik zegge
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u : de adel en de eer des menschen wonen boven den navel !
1863.

Ideën.

HET SPROKKELVROUWTJE.
Ik zat met FANCY op 'n bank buiten Haarlem. Daar in de verte
strompelde 'n oud vrouwte. Ze bukte telkens, en raapte wat
op, en verzamelde iets in haar voorschoot. Och, 't waren kleine
stukjes hout die ze zocht .. .
Wat 'n armoede, dacht ik. En ik berekende dat ze straks
in de nabyheid komen zou van de bank waarop ik zat, en ik
wierp 'n stukje geld neer, dat ze 't sprokkelen zou.
En ik verheugde my by eiken stap dien ze nader kwam aan
't geschenk dat ik haar wou laten geven door 't toeval. Maar.. .
sprokkelende vrouwtjes en kometen zyn twee. Deze komeet
beschreef 'n andere baan dan ik berekend . had, en ik vreesde.. .
— Vrouwtje
Hè?
— Je zoekt zoo yverig ... ik geloof dat daar iets ligt, dáár !
Ze kwam niet, en ging voort met sprokkelen. Heel natuurlyk. Ze zocht hout en takjes onder de boomen, en wat ik haar
wyzen wilde, lag op 't voetpad. Daar was geen hout, naar ze
begreep. Misschien dacht ze dat ik haar bespotte.
-- Waarlyk, wezenlyk, waarachtig vrouwtje ... kom dezen
kant uit. Ik geloof inderdaad dat daar iets ligt ... ja, 't lykt
wel geld .. .
— Nou ... as je dat docht, had je 't zelf wel opgeraapt.

Toen nam ik 't geldstukjen, en bracht het haar, en was bedroefd dat die oude vrouw zoo weinig goede menschen had
ontmoet in haar lang leven.
ldeën.
1864.

IN 'T GEKKENHUIS.
Iemand bezocht 'n gekkenhuis, en by 't rondgaan werd-i begeleid door 'n persoon die hem inlichtingen meedeelde over de
soort van krankzinnigheid der opgeslotenen. De begeleider scheen
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gevoelig van aard, althans hy toonde zich diep bewogen met
het lot van al die arme dwazen. De een was koning, de tweede
'n speldenkussen, de derde, vierde, vyfde ... tot den drieen-twintigsten toe, waren dichters. Daarop volgden de godsdienstgekken —
ik heb ze niet geteld — toen 'n paar liefdegekken — weinig,
want die zyn er minder dan men denkt — vervolgens de ongegronde-hoogmoedsgekken, de eerzuchtsgekken, de geldjachtsgekken ... in 't kort, het was 'n wereld in 't klein.
— Zonderling en toch bedroevend, sprak de vriendelyke geleider, dat de menschelyke geest zóó kan afdwalen. Die man
daar verbeeldt zich dat-i Paus is, en deze hier houdt zich voor
'n brandende vetkaars ! En dat is toch niet juist, m'nheer. Want
u begrypt, als 't waar was, had ik 'm lang uitgewaaid . . .
De man protesteerde tegen de gekheid van de anderen, en
meende zelf dat-i 'n zuidwestenwind was. Die protestantsche
wind was de lastigste gek van 't heele huis.
Ideeel.
1864

RAMMELSLAG.
— Wien heb ik 't genoegen te spreken ?
— M'n naam is - . . RAMMELSLAG ... om u te dienen. Ik heb
alles van u gelezen ... mooi hoor ! Mag ik 't pleizier hebben,
u m'neer HUILDERS voortestellen ... ook 'n geestverwant van je.
Sakkerloot, wat is die vertelling van SA ... SA ... SA ... hoe heet-i
ook weer ? Och, help me-n-eens ... dien javaansehen jongen, meen
ik .. 't is mooi hoor ! Dat 's m'nheer VAN STRYEN ... ook al
'n aanhanger van je ... denkje dat-i wat gelooft ? Geen bliksem !
Ge zyt hier onder vrinden, dat verzeker ik u. Kom, nu gauw
naar m'n huis. M'n vrouw wacht met de thee ... LASMAN, kom
mee ! Hier ... dezen weg op ! A-propos, wat zeg je van de onderwyswet ? (HUILDERS, waar blyf je ?) Ja, de onderwyswet, hoe
vind je 'm ? Dat gebouw daar, is 't Raadhuis. Je moet onzen
burgemeester 'ns zien, 'n kerel van 't jaar nul. En den gemeenteraad ... allemaal prullen van 't eerste water. 't Is hier 'n beroerde boel. Nou, 't zal vol wezen van-avend ! Eergister waren
er al dertien plaatsen genomen. De dominee komt ook ... hy is
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modern, weetje ... 'n heel fideele kerel. Wat zeg je van ons plaveisel ? Beroerd, he ? Nu deze straat in, straks den hoek om,
dan nog één straat, en dan zyn we-n-'r gauw. Je moet het voor
lief nemen, zooals je-n-'t vindt. We hebben 'n logeetje . .. anders
kreeg je-n-'n mooier kamer. M'n vrouw is 'n beetje onwel dezer
dagen. Ze heeft te veel gedanst in de Harmonie, maar anders .. wie groette-n- ons daar ? 't Is APELING ... hy is ontvanger ..
nou, die komt van-avend ook ... 'n royale kerel. Hy is van
z'n vrouw gescheiden ... macon ook, weetje, 'n éérste, hoor !
En liberaal . .. dat verzeker ik je ! Als de broeder-redenaar eens
wegging, zou hy 't worden ... die kan praten ! Zeg, kan je-n-er
van-avend niet wat laten invloeien over de riolen ? Ik heb 'n proces met de stad, en ze willen dat ik 't betaal — de boel moet
opgebroken, weetje — en ik zeg dat de stad 't moet repareeren. Ik zal je de papieren laten zien, want . .. je houdt van
oudheden, dat weet ik. Thuis heb ik 'n schilderytje dat meer
dan honderd jaar oud is. Ze zeggen dat het waarde heeft, maar
ik ... och, ik laat 't maar hangen ! Zieje die juffrouw met krul
len daar, die door 't gordyntje gluurt ? Dat is juffrouw POEZELAAR, de nicht van onzen officier van justitie ... ze doet het
huishouwen by hem . omdat-i niet getrouwd is. De vorige was
'n ander klantje ... die had wel drie vrouwen te-gelyk. Gut, 't
is hier zoo'n rare boel ! Weetje wat de burgemeester me laatst
durfde zeggen ? Hy zei (niet waar HUILDERS ?) hy zei : „ik ben
burgemeester, en ik moet weten wat ik te doen of te laten
heb." Verbeelje, zoo'n vent ! Wat zeg je dáárvan ? Maar ik heb
'm getroefd, dat verzeker ik je ! Ook groet ik 'm niet meer.
Waar kyk je na ? Dat ? Dat 's de koncertzaal . willen we-n-'ns
even binnen-gaan ? Er is societeit ook . .. heb je lust in 'n bittertjen, of 'n glas punch ? Niet ? Ook al goed ! Ja, wat ik zeggen wou, hoe staat het nu eigenlyk met de zaak die je hadt
met HELLERMANS ? Is die uit ? Ah, zoo ... nu, dat heb ik altyd
gezegd. FRANK — die is notaris hier; 'n goeie vent maar wat
suf, weetje — nu, FRANK zei dat die HELLEMANS naar Amerika
was, maar ik zei altyd dat-i in Schoonhoven woonde, niet waar,
VAN STRYEN ? Ja, dat Amerika slikt wat volk. Ik denk er over,
ook daarheen te gaan, maar m'n vrouw heeft er tegen omdat
onze kleine jongen zoo souffreert aan de klieren, weetje ? Anders
graag ! Ik zeg maar : leve de vryheid, en in zoo'n republiek .. .
19
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dat 's andere thee dan die boel hier ! Maar onze THORBECKE is
'n . .. eminent man, dat 's maar zeker ! Zeg, weetje wat ze-n-in
de engelsche kranten van 'm gezegd hebben ? Hy was te groot
voor zoo'n klein volk, zeien ze. Mooi, hè ! ,t Is 'n eminènnn ... te
kerel ... kyk ! En FRANSEN VAN DE PUTTE, die lykt je he ? Liberaal ! En FOLK ! Hoor eens, ze mogen zeggen wat ze willen,
we zyn fameus vooruitgegaan. Onze dominee speelt familjaar z'n
kaartje ... als er geen ouderlingen by • zyn. En z'n pr eeken . .
moraal, pure moraal ! Denkje dat-i aan wonderen gelooft ? Zoo
min als ik . kyk, daar gaat-i juist. Zou je wel zeggen dat-i
dominee was ? Hy komt zéker van avend, niet waar, LASMAN ?
Onlangs heeft-i op 't Nut gesproken over insekten. By had
'r 'n heele boel by zich ... tusschen glaasjes, weetje. Nu, en daar
sprak-i over . .. van belang, hoor ! Want-i doet veel aan — hoe
noem je 't ook ? — ja, entomologie. Dat is z'n fort. By stond
eerst te Kromhuizen, maar nu is-i hier ... hooger traktement,
weetje ... veel kinderen — rakkers van jongens — maar anders
'n goeie vent. Ze zeggen dat-i solliciteert om 'n hoogere burgerschool . - . ik mag lyen dat-i 't krygt. Hei ... hei ... KRIPPELHOF !
— dat is 'n neef van me, die daar uit 't venster kykt, weetje,
maar 'n vrome van de bovenste plank — KRIPPELHOF ... pst ... pst!
Kom even beneden, hier is iemand die je spreken wil — sjt, hy
moet eens met je-n-aan den gang — kom beneden ! Zoo man, ben
je daar . , . daar is MULTATULI ... die komt je bekeeren. Hou je nou
'reis goed. Kom je van avend ? Ik betaal je plaats. Niet ? Ook goed.
Anders ... we houwen oefening, maar ... zonder psalmen ... hi,
hi, hi, hi ! Nu, dag neef, adieu ! Dat heeft-i beet ! By is boos,
weetje, omdat ik zei dat je 'm bekeeren wou. By kan je niet
luchten of zien, en zou liever sterven dan wat van je lezen .. .
allemaal leugen, zegt-i. Nou, dat moet hy weten. By en LUMMELAAR . .. die daar woont op den hoek, in den sigaarwinkel —
ook 'n vrome ... hy is 'n neef van onze baker, maar dat wil-i
niet weten — ze zyn woedend op je. Ja, man, je hebt hier vyanden ook ... ze zeggen allemaal (niet waar, HUILDERS ?) dat je
zoo'n gemeene kerel bent. Maar wy zyn je vrinden ... niet waar
VAN STRYEN ? Dat zal je zien van-avend. Ik alleen heb voor
drie plaatsen geteekend. Maar m'n vrouw komt niet ... om de
klieren, weet-je, van den kleinen jongen. Och, wat heeft ze
'r ook aan ! Nou, dat 's mooi, daar ik heb vergeten te zeggen
.
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dat ze die stoelen anders moeten zetten, in de zaal ... LASMAN,
loop jy 'r even heen, wilje ! Er moeten gangetjes open blyven
voor de bediening ... o, je weet niet wat 'n gemaal het is, zoo'n
leesbeurt te arrangeeren ... en 'n standje met den kastelein
toe ! Verbeelje, die vent wil kurkegeld hebben ... ik zal 'm
zien komen ! Neen, man, pas si bête ! Maar a-propos, dit had
ik je-n-al lang willen vragen ... als je dan God wegcyfert .. .
wie heeft dan alles gemaakt ? Want, zie-je, ik vraag maar altyd :
waar is dan alles vandaan gekomen ? Er moet toch 'n begin
geweest zyn ? Genesis ? Nu ja ... dat's gekheid, dat weten we,
allemaal gekheid ! Maar, zieje, in je „Gebed van den onwetende"
— mooi, hoor ! — daar zegje zelf : „O God, er is geen God !"
Waarom zegje dan : o God ? Maar mooi is 't . . . dat moet ik
zeggen. Jammer dat 't niet rymt, anders was 't precies 'n vers.
Dus wil ik je maar even zeggen, weetje ... nog 'n paar straten, dan zyn we-n-er . . . onze logée zal wel voor 't raam zitten — ze moet thee schenken, weetje, want m'n vrouw is
bezig met den kleinen jongen — je moet maar kyken naar 'n
huis met gele jalouziën, niet waar, VAN STRYEN ? 't Zal me benieuwen wat je van m'n zoontje zegt ... dát is er eentje ! Verhy
beelje wat - i van de week zei — LASMAN was er by
vloekte n-als 'n ketter ! Zes jaar pas ... zes jaar ! Wat zeg je
dáárvan ? En verleden heeft-i anderhalf glas beiersch gedronken ... 't is 'n klantje ! En zal nu DE WAAL je niet helpen ?
't Is 'n schande dat ze zoo weinig doen voor den Javaan. Weetje
wat ik zeg ! Ik zeg, we moeten die menschen beschaven ... dat
moeten we ! Onderwys ... lezen ... schryven ... dat is de ware Jakob ! Maar ... fut, ze doen er niets aan, niks, niemendal ! We zullen
ze wel krygen! Ik houd voordrachten in de maatschappy „Tot
nut van den Javaan" — niet waar, HUILDERS ? Ik ben mede-oprichter, weet je — en ik heb gezegd : lezen en schryven ... dat heb ik
gezegd ! Dominee VREDENBURG spreekt er ook . .. maar hy brouwt
'n beetje. Anders, wat de man zegt, is zoo kwaad niet. Wacht
je veel goeds van die agrarische wet ! Wat is dat toch voor
'II ding ? Hoor eens, dit 's maar zeker, de behouders hebben
uitgepraat ... finaal uitgepraat ! Maar zeg eens . ja, dit moet
ik je vragen — je permiteert immers ? — nu, ik wou je
vragen (niet waar, VAN STRYEN ?) want hy wou 't je-n-ook
vragen, weetje — wat bedoel je toch met die Minnebrieven ?
—
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Je neemt immers niet kwalyk ? 't Is maar, weetje, dat we
niet weten wat je-n-'r mee bedoelt ? Kyk, hebben we gezegd,
als•i nog-eens 'n mooie vertelling maakte van zoo'n javaanschen
jongen, SA ... SA ... hoe heet-i ook ? M'n vrouw heeft er by gehuild ... ja, de Havelaar is mooi, dat moet ik zeggen. Verleden
week nog heb ik hem geleend van PIET KRUK die in 'n huis
van me woont — ik wou, dat de man er uit was, want - 1 betaalt slecht — nu, en die houdt 'n leesbibliotheek ... hy mag
dus wel wat voor me-n-over hebben. Onze logee leest er nu
in ... maar van Droogstoppel slaat ze-n-over. Nou, das 's dan
ook 'n vervelende kerel ! Maar anders . . . ik moet zeggen dat
het mooi is ! En laat je nu geen volksuitgaaf drukken ? Dat
moest je doen. Want, zieje, vier gulden ... dat schikt iedereen
niet. Zieje daar die boomen en dat yzeren hek ? Dat is m'n
tuin. Morgen kan je 'r in wandelen ... je blyft immers 'n paar
dagen ? Ik heb 'r 'n prieel in laten zetten, en 'n broeikast ook.
Zou je wel gelooven dat me dat hek tweehonderd gulden kost ?
De jongens van 't gymnasium liepen in m'n perken ... dus 't
moest wel ! Ze vertrapten de bloemen ! Dat kon ik niet aanzien .. .
het deed me zeer ! 't Zyn rakkers ! En de kommissaris van
policie . . . nu dat's 'r 66k een ! — je weet niet wat 'n lamme
troep 't hier is ! — die zei ... dat-i er niets aan doen kon.
Loop jy naar de verdoemenis, zei ik ... we zyn er ! Dat's onze
logee ... zieje, net wat ik zei : gele jalouzie ... m'n vrouw is
achter ... en nu, doe maar net of je thuis waart . . .

Oef !
Is 't genoeg, lezer ?
1870.

Ideën.

OVER ONDERWIJS.
Wat wachten wy van 't Onderwys ? Welke instruktie geven
wy den schoolmeester ? De man moet toch weten waaraan-i zich
te houden heeft ?
Van myn standpunt is 't antwoord op deze vragen zoo moeielyk niet. Ik meen dat het denkvermogen hoofdzaak is, en vorder van den onderwyzer — VRYE STUDIE ! - dat hy . . .
De lezer verwacht dat hier iets volgen zal als : oefening in
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't denken, cursus in orthologiek, onderwys in verstand ?
Waarachtig niet ! Met voordacht koos ik de beide laatste uitdrukkingen, dip den stempel der ongerymdheid op 't voorhoofd
dragen. Ik vorder van den onderwyzer dat hy do oefening in
't denken, dat zich even natuurlyk vanzelf openbaart als 't
ademhalen, niet tegenwerke. De jongen van de diersoort MENSCH
zullen denken. Dit moet wel, omdat ze nu eenmaal denkdieren zyn. Zelfs de naam dien ze dragen, wyst dit uit. Wie 't
betwyfelt, wordt veroordeeld tot het opzetten van 'n zwemschool voor jonge eenden.
Hoe 't met die eenden gaan zou, als men kostbare en moeielyke studie maakte van wat de Natuur om-niet geeft en zelfs
opdringt, is hun zaak. Maar zeker zou 't zwemmen niet toenemen in volmaaktheid, als men de kuikens verbood te water
te gaan, en alzoo de oefening belette.
Ons onderwys moest het denken niet tegenwerken. Wat en
hoeveel men op de school leert, zou er minder toe doen, indien
we slechts het leeren niet afleerden.
Kennis is wel-is-waar op zichzelf 'n bezitting, maar het
denkvermogen levert de middelen om tot dat bezit te geraken, en staat dus tot het eerste als 'n boomgaard tot ooft.
De bekwaamste en yverigste leermeester kan z'n discipelen
slechts zeer weinig kennis meedeelen, doch dit zou volkomen onverschillig wezen indien hy hen slechts in-staat-stelde -- d. i. als
hy hen in-staat liet die kennis voortdurend te vermeerderen.
Met 'n herhaald beroep op IDEE 155, maak ik hier de opmerking dat het onderling verschil van kennis waarmee knapen de school verlaten, zeer gering is in-verhouding tot hetgeen ze nog leeren moeten, en onwaarneembaar in-evenredigheid
met alles wat ze nooit zullen leeren. Het onderscheid tusschen
twintig en veertig kersen is den eigenaar van 'n boom onverschillig, en vooral den bezitter van 'n ganschen bogert, wanneer hy dien goed leerde beheeren, d. i. alweer in de vergelyking,
als men hem niet onbekwaam maakte tot dat beheer.
Het instampen van 'n beetje weten werkt schadelyk. Om 't
weten niet, maar om 't stampen.
Toch is ook dit weten 'n vereischte. Het kind moet gegevens
hebben waarmee z'n denkvermogen zich bezig-houdt, maar —
en hier roeren wy 'n hoofdzaak aan — die gegevens worden
—
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geleverd door de NATUUR. Meent men dat zy zwemvogels zou
hebben kunnen voortbrengen zonder water ?
Gelyk ieder voorwerp door z'n grenzen bepaald wordt, is
elke wording grootendeels 'n voortbrengsel van haar omgeving.
Juist door het leveren van 'n oneindig aantal voorwerpen die
tot nadenken uitnoodigen en dwingen, heeft de Natuur — inverband met de gegevens in onszelf, waaronder de inrichting
van de menschelyke keel 'n groote rol speelt — ons tot denkende
wezens gemaakt. Het ligt in de rede dat ook die gegevens op
hun beurt produkten waren van al 't andere. Wy zyn in onze
huishoudelyke opvatting gewoon den loop der zaken omtekeeren. In 't bezit geraakt van 'n vogel, koopen wy 'n kooi. In de
groote volière van de Natuur daarentegen, zyn vogels noodzakelyke
sekwelen van ruimte en 'n oneindig aantal andere gegevens.
By haar is inhoud bedongen door omtrek. Wy omheinen het
bestaande met willekeurige lynen. Zy vult, en wy
. vormen.
De Natuur levert alzoo slechts rezultanten. Iets verder gaande
mogen we vaststellen dat ook Onze arbeid, het rezultaat van
Onze luim en Onze kracht, tezaamgenomen met de onderwerpen waarop we dat alles toepassen, slechts rezultante is. Gegeven : onze Maatschappy, myn oordeel over 't onderwys, het
stuk van den heer HEMKES over de schrale bezoldiging van
leermeesters, de ?nauvaise-marque van 1828, pen en papier, de
brandende dorst van PUBLIEK naar veredeling, en nog 'n dozyn
oneindigheden gegevens meer ... ziedaar de redenen waarom de
eendjes te water gaan. Wie de vyvers supprimeert, maakt er
kippen van.
Ziedaar tevens de oorzaak die me noopt deze bladzyden over
Onderwys te schryven.
En ziedaar ook grond tot de verwachting dat de Natuur 't
niet zal laten ontbreken aan onderwerpen waarmee onze kinkeren zich kunnen oefenen in 't denken. We behoeven hun die
onderwerpen niet optedringen. We mogen dit niet. En toch geschiedt het op de scholen.'
Er bestaat 'n noodzakelyke evenredigheid tusschen waarnemingsvermogen en denkkracht. Het pasgeboren kind schynt niet
waartenemen, althans daarvan blykt ons niets. Eerst na Benige
dagen of weken brengt het licht zekeren indruk te-weeg. Dat
deze waarneming het denkvermogen in beweging brengt, zou
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kunnen blyken uit het wezenloos star-oogen van 'n idioot kind.
De begeerte om het licht te zien, gaat hand-aan-hand met iets
als nadenken over dat verschynsel. Dat de hersens hieraan deel
hebben, schynt zeker. Zeer spoedig is de kleine denkleerling
verzadigd van de eentonigheid eener vonk, van 'n vlam, van
de maan. Na eenige vergeefsche pogingen om dit hemellichaam
te grypen. — hoe wys van den Schepper, niet waar, dat-i 't
buiten bereik zette ! — verlangt de kleine dief naar 'n geschiedenisje, naar beweging. Nieuwsgierig als-i zestien jaar
later wezen zal naar den a fl oop van 'n boeienden roman, wil
by nu weten of de slinger van de pendule wel behoorlyk recht
zal aanlanden, als 't ding zyn tocht heeft aangevangen van de
linkerzy. Tik ... tik ... 't heele gemoed tikt mee, en zet de
boeiende anabasis ... daar gaat-i weer: de katabasis, dan op muziek. De jonge componist volgt z'n sujet met de oogen, en
verslindt heerlyke sprookjes, prachtige vertellingen, verrukkelyke geschiedenissen. Hy is op-reis tusschen NINIVE en BABILON ' Tik tik ! Vi ... ce ... ver ... sa .. .
Wat anders ! Xerxes dreigt. Tik ... tik ... daar komt-i aan :
Griekenland, pas-op ! Tik ... in 't midden, 'n dood punt : HELLESPONT. Nog-eens tik ... hy is er over ! Weer tik ... daar is-i !
Tik ... 't dooie punt : THERMOPYLAE Tik aan de andere zy :
MARATHON De geschiedenis is uit.
Wat anders ! Nu eens van ROME naar KARTHAGO ... heen-enweer ... tik, tik ? De ... len ... da ... tik, tik ! HANNIBAL ... an .. .
te ... por ... tas ? Nog niet ! ALPEN
'n dood punt ... tik : hy is
er ! Tik, tik ... daar komt FABIUS Halt in 't midden ... 'n dood
punt weer : CUNCTATOR Rechts . .. links ! Delenda ? Ja, Deleta ?
Neen. Tik ... tik : CANNAE Tik, tik ... 'n dood punt - CAPUA !
Tik ... SCIPIO Tik, tik, tik, tik, tik : ZAMA tóch deleta !
Och, de kleine denker kwam niet zoo ver. De lieve Natuur
der dingen zorgde wel dat het drama hem niet forscher aangreep dan de weeke hersentjes nut was. Vermoeid van waarnemen, juist genoeg om zich te sterken, niet genoeg tot het
rekken van z'n belangstelling boven de spankracht, sliep hy
voldaan in, misschien reeds te NINIVE
zijn CAPUA. La reprise
à tantót, als-i uitgerust is.
Maar morgen leest hy verder in z'n geschiedenisboekje. Morgen zal by meer kunnen verwerken. Lust en kracht groeien
.
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aan in gelyke maat, en over 'n week komt de slinger-epos
hem eentonig voor. Hy kent al de romans van-buiten, die de
pendule hem voor tikte, en verlangt naar wat anders. Al zoekende quem devorent, gaan z'n oogjes op de jacht naar gekompliceerder voorstelling. Hy wil iets waarnemen waarvan de oplossing hem ernstiger inspant. Zoo gaat de behoefte aan geestelyken arbeid voort, en de verstandsontwikkeling kan alleen
dan op gunstige wyze plaats-hebben, als de juiste verhouding
tusschen vatbaarheid van waarnemen en belangrykheid van 't
waargenomene bewaard blyft. By 't verstoren hiervan houdt het
genot op, en alzoo de drang, de aandrift, der Trieb.
Deze verhouding nu kan niet bewaard blyven, als we 't kind
zaken opdringen die hem geen belang inboezemen, en 't is
zeer moeielyk dit te vermyden, omdat we zelden weten hoe
ver 't jong gemoed gevorderd is. De Natuur maakt deze fout
niet. Zy openbaart haar wenken in de wenschen van 't kindzelf, dat zeer methodisch van z'n bemoeienis met licht, kleur
en klank, overgaat tot het belangstellen in beweging.
Zoodra wy dezen denk-kathechismus willen schryven, doen
we 't gewoonlyk onhandig. We geven 'n stilstaande maan waar
scIPIO's noodig-zyn, en omgekeerd. De bal dien we opwerpen
en vangen om 't kind te vermaken, moest gerold worden, en
waar we met 'n zweepje klappen, was misschien behoefte aan
'n beetje tragedie. De ontydigheid waarmee we beelden te voorschyn roepen is storend, en wanneer de Natuur in woorden spreken kon, zou ze ons dikwyls verwyten : bederf m'n werk toch
niet ! Zie, daar was ik juist bezig met de grondslagen van 'n
logische bosse, en gy verdringt m'n fundament met 'n bult van ..
De drommel weet hoe al die bulten heeten. M'n geheugen
verzwakt, en 't scheppen begint me gemakkelyker te vallen dan
't herinneren. De goede Natuur zal bedoeld hebben : intempestiviteitsdenkmoedeloosheid. Zoo kunnen we by-benadering 't frenologisch uitwas noemen dat op onze scholen wordt aangekweekt.
Nu weet ik wel dat scholen 'n noodzakelyk kwaad zyn. Het
is . materieel onmogelyk dat 'n onderwyzer by eiken leerling
de opportuniteit beoordeelt. Hy heeft den tyd niet, zich te

onthouden van onbescheidenheid. Hy is wel genoodzaakt historie optedringen — en wèlke historie ! — waar misschien behoefte was aan . .
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Neen ! Historie altyd : Maar in 's hemels naam andere geschiedenis, andere romans, andere beweging, dan er voor den
knaap te halen is uit de Geschiedenis zooals die geleeraard wordt.
Als kriteriurn van gepastheid sla ik voor — we zyn nu eenmaal in de buurt van frenologie — te letten op de receptiviteit. En men behoeft daartoe de kinderen niet by 't hoofd te
vatten. Als by de slinger-geschiedenis, kan de gepastheid van
't schouwspel worden afgemeten naar de aandacht der toeschouwers. Er is voor 'n kind niets onbelangrykers dan de
Wereldgeschiedenis met haar volksverhuizingen, dynastien, Assyrische ryken, Westfaalsche vredes, en Smalkadische Verbonden, want men leert die Geschiedenis niet waardeeren, voor
men ontwikkeld genoeg is om te beseffen hoe gebrekkig ze geschreven werd. Er komt 'n tyd — tenzy de nieuwe bosse met
den langen naam de overhand nam — dat we méér willen weten dan beschreven staat, méér begrypen dan schryvers ons ophelderden. Deze nieuwe behoefte vordert arbeid, en deze arbeid
brengt 'n gelyksoortig genot mee, als ons dertig of veertig jaar
vroeger die pendule verschafte.
Het heen-en-weer slingeren van de dynastien als zoodanig
is den knaap te eentonig geworden. „Huis van Holland ... tik
tik .. . lieve god, dat weet ik al ! Rechts geweest, midden geworden — tal van dooie punten waarachtig ! — links aangekomen in 't huis van . . . tik, tik ... van de Arsaciden, geloof
ik ... 't scheelt me niet !"
De knaap staat alzoo boven 't eentonig gewawel dat men
voor HISTORIE uitgeeft, maar beneden de wysbegeerte nog, die
haar tot 'n leerschool maken zou, als we haar beter kenden,
tot 'n oefenschool toch, zoodra we, zoo heel weinig wetende,
behoefte beginnen te voelen aan méér.
Historie, beweging, altyd ! Sedert dien mislukten diefstal van
de maan, is elk stilstaand voorwerp ons onverschillig. CYRUS
op z'n troon is vervelender dan CYRUS aan 't hof van ASTYAGES, waar althans een-en-ander voorviel dat wat kleur heeft
om 't kinderlyk oog to vermaken. De Trojaansche oorlog is
niet geheel te versmaden. Daarin is vermakelyke beweging. Ook
de kruistochten leveren onderwerpen die 't kinderlyk waarnemingsvermogen niet van zich stoot. Vanwaar komt dit ? Wy
hebben dit verschynsel te wyten of te danken aan Cyropaedie
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en Ilias die de geschiedenis opsierden. Aan de romantische
tint waarmee dé vlinders in de middeleeuwen — 't was 'n kostwinning, en de eervolste niet — de vechtpartyen tegen het
Oosten kleurden.
Indien men let op de epizoden die de jeugd belang inboezemen, kan men met veel juistheid besluiten tot de onbruikbaarheid van al 't overige. Wat dor is, deugt niet.
Behoort dus al dat overige op 'n romantisch welklinkend
deuntje gezet te worden ? Volstrekt niet. Maar men wachte
met de toediening van die spys, tot de maag er naar vraagt.
Zoodra de leerling ver genoeg gevorderd is om behagen te
scheppen in 't nasporen van nuchtere waarheid, zal 't genot
van zvn onderzoek meer geur geven aan wat vroeger dor scheen
dan XENOPHON, HOMERUS en die flikvlooiende tokkelaars der
middeleeuwen konden leveren in hun romans.
Beweging altyd ! Maar ze behoeft niet uitsluitend gezocht te
worden in de Geschiedenis, welker oscillatie gewoonlyk aan 't
waarnemingsvermogen van den knaap ontsnapt. My, byv. was
de Vaderlandsche 'n stilstaande pendule. Minder nog. Een onbewegelyke klomp graven, vryheid, zeehelden, en Nederlandsche volkomenheid. Meer vatte ik er niet van. Hoogstens ging
't aandeel dat ik in de zaak nam, tot eenige verwondering
dat Engeland telkens weer durfde beginnen na zoo vreeselyk
getuchtigd te zyn ... neen, hier vlei ik m'n jonkheid. Tot zoodanig niet-begrypen was ik op verre na niet genoeg ontwikkeld.
Dat kwam later — en overvloedig ! — toen ik moed vatte den banbliksem,der mauvaise marques voor impudente vragen te trotseeren.
-

Er schynt in het erkennen van onkunde 'n beleediging te
liggen voor de velen die met halfweten tevreden zyn.
We mogen de kennis waarmee de knaap bezwaard wordt, niet
vergelyken — 'n gewone fout ! — by overvoeding. Waarlyk
niet ! De kwaal die ik bedoel, heet niet indigestie, het is atonie.
De maag van den geest ontvangt niet te veel, maar 't goede
niet. Ze wordt niet door opwekkende middelen voortgesleept
tot onmatigen arbeid. Juist andersom belast men haar met werk
dat ze niet verrichten kan, en dan ook vry onverschillig liggen
laat. Men bezwaart haar niet met overmaat van spys, ze is
werkeloos omdat ze de steenen niet kan verteren waarmee men
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haar opvult. Wie de waarheid van dit alles betwyfelt, trachte
eens de boekjes onder de oogen te krygen, waaruit hy z'n
eerste wetenschap putte. Nu iets meer wetende, iets verder gevorderd in niet-begrypen, zal hy verbaasd staan over de domme berusting waarmed-i voor twintig, dertig jaar ... die steenen
liggen liet. M. a. w. hoe z'n denkvermogen juist in de voor
mogelyke ontwikkeling gunstige periode braak lag.
Toch klaag ik niet over verloren tyd. Die ware intehalen.
Ik klaag over 't noodlottig aanwendsel van niet-begrypen. Ik
klaag over de verlamming der organen. Eén op 't juiste oogenblik bestudeerd grasscheutjen is meer waard dan 'n heel zoodjen onverteerde volksverhuizingen en Uniën van Utrecht. De
maag laat ze liggen, die steenen !
Niet geheel. De Natuur is sarkastisch — ze moet wel, zy
die Alles is — en spot heel aardig met de intempestiviteit van
kennis die wy 't jong gemoed opdringen. Als 'n boere jolcrisse,
die door misverstand de stadhuistaal van z'n meester verknoeit
tot andere zotterny, zoodat men in twyfel staat of we te doen
hebben met onnoozelheid of persifflage, weet het kind altyd
die zyde van 't onderwezene aantegrypen, waardoor de bespottelykheid van 't geheel wordt in 't licht gesteld.
„Tot hiertoe en niet verder," sprak in 't jaar zóóveel de God
van NEDERLAND. Het korsikaansche monster ...
Wij weten de rest. Neen, lezer, ge weet ditmaal de rest niet.
Op de bladzyde waar men my zoo plechtig inwydde in de
geheimenissen Gods, was 'n inktvlek. „Tot hiertoe en niet
verder" stond er. Ik verzeker u dat in myn voorstellingsvermogen, de God van Nederland nooit slaagde in 't passeeren
van dien inktvlek. Toen ik later in een ander boek iets dergelyks las, zocht ik te-vergeefs naar de bekende barrière, en had
'n indruk alsof God by-gebrek van 'n duidelyk merk, niet precies weten kon hoever hy zulke geweldenaars hun gang mocht
laten gaan.
Ook op een ander gebied staat het slikken van onbegeerd en
dus onverteerbaar voedsel, VRYE-STUDIE in den weg, en de
klacht waarmee ik m'n verhandeling over dat onderwerp opende-) is 'n treurig gevolg van de ongerymdheden die aan Uilent) Niets is algemeener dan wanbegrip.
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spiegels en Fliegende Blutter stof geven tot kluchtige zotterny,
maar den menschenvriend bedroeven.
En nog-eens vraag ik u die dit instampen van averechts
toegepaste kennis zoo verderfelyk niet vindt, u die misschien
de zaak ontkent, wat leerdet gy op de school ? Uit vrees voor
ongenoegen zonder ik nu den lezer zelf uit, maar verzoek hem
achtteslaan op anderen. Wat bleef er in huis en wereld over
van 't geleerde ? Niets ? Dit is 't ergste niet. Alles ? De steen
bleef liggen !
Ik neem 't volstrekt niet kwalyk, dat men de hollandsche graven vergat, maar wel vind ik het treurig dat men ze nog altyd
weet optezeggen zonder ooit te vragen wat voor lieden dat toch
eigenlyk waren ? 't Schynt maar altyd vanzelf te spreken dat
zy 'n rol speelden, maar wie ze zond, wat hun funktie was,
welke rechten zy uitoefenden — en vooral met welk Recht ? —
wat hun verplichtingen waren ... deze steenen in de maag hebben de meesten onzer nooit gehinderd. En ook dit is op-zichzelf
't ergste niet. Maar wie dertig jaar al die mysterien van den
voortyd ongedeerd met zich sleepte, zonder behoefte te voelen
aan wat licht, ontwende zich 't voedend verteeren van zaken
die 'r wèl op aankomen. De knaap die tevreden was met werktuigelyk „sommen maken", wordt door z'n tevredenheid voorbeschikt zich thuis te voelen in den stand van werktuig, en
er blykt dan dat we met ons inpompsysteem op 't zelfde doel
aanleiden, dat de mecklemburger baron z'n dorpspaedagoog aanbeveelt : maak ze untherhdnig, Herr Schulmeister !
Wat eischen wy van de school ? Ontwikkeling van denkvermogen ?
Neen, zegt daar iemand, dat komt later. Eerst kennis .. .
In zekeren zin is dit waar. Het kind moet hebben kennisgemaakt met de pendule, voor 't kan acht-geven op de beweging. Doch wie kennis in wyder beteekenis wil laten voorgaan,
vrage zich af of deze bevorderd wordt door ontydige mededeeling ? Kennis wordt waarlyk niet gebaat door onevenredige
achterstelling van denken. Men kan hiervan de proef nemen,
door byv. aan eenige dozynen bekenden te vragen naar iets dat
verondersteld kan worden hun op de school geleerd te zyn.
Dan zal men weldra ontdekken dat de hoogte der bergen in
Azie, 't worteltrekken, de geslachten der woorden en al die
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belangrykheden meer, evengoed zyn verloren gegaan alsof men
nooit iets „van-buiten" geleerd had, en dat het Geheugen niet
ryker werd door 't spolieeren van 't Verstand. Integendeel !

Wie 't geleerde vergat, doch zich oefende in denken, zal gedurig
behoefte voelen aan materiaal ter verwerking, aan feiten. Hy
is dan wel genoodzaakt het verlorene weder te zoeken. En hy
vindt het met voordeel, want dit zoeken zelf was 'n winst. Op
den weg dien onze gedachten langs gaan om terugtekeeren naar 't
punt dat wy uit het oog verloren, merken wy gewoonlyk
zaken op, die Of ons niet waren geleerd, Of waarvan de indruk
uitsleet. We sluiten dan nieuwe vriendschap met iets onbekends,
of zien met vreugd oude vrienden weder.
Wat wachten wy van 't onderwys ? Beroepshandigheid ? Ook
in dit geval is de thans gevolgde methode verkeerd. Het opdringen van inopportune kennis werkt niet voordeeliger op handel, industrie of vakgeleerdheid, dan op de ontwikkeling als
denker. Van beroepen die geschaad worden door 't mensch-zyn
behoort geen patent te worden uitgereikt. En dit komt dan ook
zelden voor. Als ik me hierin vergis, zouden wy weer aanlanden by de Mecklemburgers.
Gesteld dat er afscheiding te maken valt tusschen hoogere
en lagere eischen, dan nog beweer ik dat ontydige kennis even
schadelyk werkt op 't zoogenaamd lage als op 't hoogere. De
al te onnoozel geslikte Volksverhuizingen maken evenmin den
schrynwerker bekwaam in z'n vak, als den denker in 't zyne.
Er zal dan toch immers geen beroep zyn, waarby men 't gezond verstand missen kan ? Of, welks uitoefening door 't gezond
verstand zou geschaad worden ?
Ik verzoek ernstig me niet aan 't woord te houden by 't
schynbaar tégenstellen van denkers en ambachtslieden. In-plaats
van schrynwerker, had ik even gepast den beoefenaar van eenig
ander beroepsvak kunnen noemen, 'n advokaat, geneesheer of
staatsdienaar. De vraag komt hierop neder, of 't smoren van
denklust en denkkracht voordeelig werkt op de ontwikkeling
van hen die men — met voorgewend practischen zin — uitsluitend wil afgericht zien tot kostverdienen. Ik zeg neen !
„Geen zotterny is zoo zot dat ze niet nu-en-dan door beroeps-wysgeeren wordt in bescherming genomen" zeide ik vroeger. Welnu, geen onbekwaamheid is zóó grof dat vakmannen
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zich daaraan niet schuldig maken. Timmerlui, slotenmakers, geneesheeren, advokaten en ministers, steken in jokrisse-achtige
ineptie onze kamergeleerden naar de kroon. De Specialiteiten zyn
gewoonlyk specialiteiten van onbedrevenheid, en telkens voelt
zich de leek opgewekt tot de vraag : is dat nu 'n smid, is dat
nu 'n minister ? Ik mag niet toegeven in den lust, hiervan —
anekdotische ! — voorbeelden aantehalen. Met eenige oplettend-

heid zal de belangstellende lezer die in voldoende menigte kunnen
waarnemen. Mocht men hiertoe niet in-staat zyn — de aangeleerde
berusting in 't gebrekkige maakt kortzichtig, en hierin ligt het
zwaartepunt van m'n betoog — welnu, waar de lezer niet
overtuigd is, wys ik hem op den uitslag. Is de „kost" van de
tot „kost-verdienen" afgerichte mensheid, overvloedig of zelfs
voldoende ? Immers neen. *) We bereiken alzoo het lagere niet
door 't opgeven van hooger. Wel 'n bewys dat we op den verkeerden weg zyn, hoe men 't ook neemt.
In landen waar men zich met het zoogenaamd hoogere niet
bemoeit, vertoont zich dit verschynsel niet. Elk Javaan is 'n
goed landbouwer. Er bestaat harmonie tusschen z'n — negatieve —
opleiding, z'n behoeften en z'n bekwaamheid. Deze overeenstemming hebben wy in Ons opvoedingsstelsel verbroken. Met 'n
beetje makelaiy, 'n beetje geschiedenis, 'n beetje god, en 'n
beetje staatkunde meenen wy iets degelyks voorttebrengen. God,
Staat en kostverdienen varen er even slecht by.
Reeds voor jaren heb ik gezegd dat het zeer moeielyk is
zich juist uittedrukken. Ik dring geenszins aan op 't fabriceeren
van Specialiteiten, doch beweer dat er winst zou zyn in 't gepast ontwikkelen van het denkvermogen over het algemeen, waardoor dan ook de speciale hoedanigheden van den individu zich
ter-zynertyd behoorlyk zouden vertoonen. Algemeene Bildung
moet de byzondere voorafgaan.
M'n antwoord op de vraag : of het doel dat wy met het
Onderwys beoogen, bereikt wordt, is onvolledig, en moet dit
zyn. Ik hoop genoeg gezegd te hebben om dezen en genen die
oud — of jong — genoeg is om het slingeren van myn pendule met de oogen te volgen, lust ingeboezemd te hebben tot
*) De overgroote meerderheid der bevolking van ons hcerlyk
weideland krygt nooit vleesch te eten !
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aanvulling. Met voordacht was ik ... éénzydig. Ik weet zeer
goed dat ons Onderwys uit geheel andere oogpunten kan beschouwd worden. Zy die dit doen, zullen misschien langs anderen weg aanlanden op 't punt waarop myn opmerkingen uitloopen.
Men zoeke overigens geen toespraak in m'n bewering dat
wy aan de beslissing der Natuur moeten overlaten wat het
denkvermogen van 'n kind bearbeiden kan, en IDEE 268.0
Juist Omdat het denken moet geleerd worden, mogen we niet
door ontydig meedeelen van niet begeerden indruk, de vatbaarheid voor dat leeren verstompen. Men bevordert de zwemkunst
van eenden niet, door de eieren in 't water te werpen. Er moet
gebroeid zyn. Met dit broeien belast zich de lieve trouwe klokhen Natuur. Misschien was 't heele voorschrift in 268 overbodig, indien men ons niet op onze scholen ... als eieren in
den vyver gegooid had !
Wie na dit alles nog niet gelooft dat er aan ons Onderwys
een-en-ander ontbreekt, zoeke eens naar 'n gepast antwoord op
IDEE 74 x-) Ik houd me voor de mededeeling aanbevolen.
-

Behoort het Onderwys te zyn intensief, extensief of gemengd?
Waar is in 't laatste geval de grens ?
Het spreekt vanzelf dat deze kwestien moeten worden beschouwd uit 'n ... republikeinsch oogpunt. Wie toch hierby
ander belang vooropstelt dan 't algemeens — z'n eigen belang
byv. of wat by daarvoor mocht aanzien — schaffe alle scholen
af. Misschien ook zou hy speciaal-instituten behooren opterichten
voor byzonderen dienst. Alles werd dan 'n soort van onderricht in usum Delphini. Scholen voor aanstaande hooggrafelyke
stalknechts. Scholen voor kameniers. Scholen voor hofnarren.
Scholen voor heldhaftigheid-bezingers. Scholen voor kamerheeren. Enz.
Ik vergat : scholen voor ploegdieren.
De lezer denkt hier • aan Mecklemburg, en als gewoonlyk
heeft-i ongelyk. Het systeem van de landjonkers komt hier
niet in aanmerking, omdat het ter africhting voor de privaatbehoefte der mensch-gebruikers ondoelmatig wezen zou. „Leer
*) Het denken moet geleerd worden.
-1-) Waar blyven toch de uknappe" kinderen ?
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ze dat, Herr Schulmeister !" is onzin. By de hier bedoelde soort
van eruditie komt geen leeren en geen schoolmeester te-pas.
Hoogstens zou men zoodanig desideratum moeten te-kennen
geven door 't bevel ! „leer ze het tegendeel niet" d. w. z. leer
ze niets. Want al wat ze leeren is tegendeel van dierlyke onderworpenheid.
Het leeren zelf, van wat ook, ontwikkelt elementen van
weerstand tegen brutaal geweld .. .
Ik vergis me. Verkeerd onderwys als waarover ik handelde
in de vorige bladzyden, maakt even geschikt tot het welvervullen der plichten van 'n mecklemburgschen onderdaan, als
geen Onderwys. Ook hier raken de uitersten elkaar. De overbeschaafde Griek was evenzeer voorbeschikt 'n prooi van de Romeinen te worden als de onbeschaafde Barbaar, en wie 't plebs
beheerschbaar maken wil, kan dit doel zoowel door misvormen
bereiken, als door 't verhinderen van vorming. Een tegen-wilen-dank ingepompte CICERO verzwakt het weerstandsvermogen
niet minder dan volslagen onschuld aan letterkunde. Het laatste middel zou dan nog te verkiezen zyn, omdat het goedkooper is. Wie echter daaraan de voorkeur geeft, lee st myn
IDEËN niet. Ik mag dus aannemen tot dezulken te spreken die
de scholen nog niet willen afgeschaft zien.
Ze behooren evenwel te bedenken dat er 'n zonderlinge krachtsverspilling zou plaats vinden, indien ze moeite en geld tenkoste legden aan 'n Onderwys dat dezelfde rezultaten opleverde als 't mecklemburger systeem. Wie 'n kind voedt, tot
het in den vorm van vyftig kilo gewicht behoorlyk kan dienstdoen in den tredmolen, heeft te berekenen hoeveel water-,
stoom• of paardenkracht hy terug-ontvangt voor de uitgegeven
aardappels en karnemelk. Deze berekening is eenvoudig, en
't moet al 'n heel slecht ekonoom wezen die er niet van-tydtot tyd 'n stevigen ezel mee uitwint, waarvoor-i anders kontant geld had moeten neerleggen. Maar de weifelaar die z'n
kind voor den tredmolen te ligt maakt, en te-gelyker-tyd ongeschikt voor iets anders, werpt z'n voedingskosten — dan met de
kosten van zoogenaamde Opvoeding verhoogd — zonder nut weg.
Er is 'n deun in omloop, dat men „eerbied schuldig is
aan all opiniën." Ik erken. wel-eens tegen dit voorschrift
gezondigd te hebben. Misschien is deze misslag vergefelyk,
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omdat ik de oprechtheid van veel meeningen in twyfel trek,
en dan moet de ruwheid van m'n aanval niet zoozeer worden
toegeschreven aan minachting voor de bestreden meening, als
aan verachting van 't voorwenden.
Om alzoo te beoordeelen of men in dit opzicht den eerepalm
behoort uittereiken aan den mecklemburger baron of aan onze
verkeerd-beschavers, zouden wy de oprechtheid van de uiteenloopende methoden moeten onderzoeken, en ik gis dat we daarna
onzen opinie-eerbied, Of vry gelyk tusschen beide partyen zullen
kunnen verdeelen, Of die geheel terughouden. Zoolang men
schoolmeesters aanstelt in den geest van de mecklemburger
domeinheeren, pleegt men verraad aan den tredmolen. En wie
paardenkracht en menschenwaarde tegelyk verwaarloost, verdient by z'n eerstkomende avatara in 't Mecklemburgsche terwereld te komen.
We moeten oprecht zyn, en tusschen beide richtingen 'n keus
doen. Door 't hinken op twee gedachten loopen we gevaar den
boer zwak, mager en onwetend, den burger mager en onbekwaam, den geleerde dom en mager te maken, d. i. allen
onbruikbaar.
Begeeren wy been en spieren ? Willen we beroepshandigheid ? Beoogen wy wetenschappelyke, transcendentale ontwikkeling
Alles in gepaste maat.
Dit spreekt vanzelf, maar wie bepaalt deze maat ?
Het ideaal van beschaving zou meebrenden dat ieder voorzich den evenaar in 't huisje wist te houden. Dit echter is 't
doel dat beoogd moet worden, geen handleiding om het te
bereiken. Maar wel kunnen we door die stelling nagenoeg geraken tot de slotsom dat het algemeen-menschelyke behoort ontwikkeld te worden. Hieruit toch is te verwachten dat de meest
gunstige toepassing op byzondere omstandigheden, kan worden
overgelaten aan den individu.
Zal die algemeen-menschelyke ontwikkeling bevorderd worden door gelyktydig-algemeen werkende pogingen ?
Het komt me voor, dat deze vraag nooit ernstig genoeg
werd ter-sprake gebracht. De voorstanders van Verlichting vergeten soms dat niet ieder die het licht concentreeren wil, daarom 'n vriend van de duisternis behoeft te zyn. En zy die
?
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te-velde trekken tegen vulgarizatie van kennis, zien dikwyls
ten-onrechte een verblinder in eiken yveraar voor lichtverspreiding.
Ook in deze zaak ware het nuttig geweest 't punt van verschil juist te noemen. De tegenstander van vulgarizatie kan bedoelen dat de ware Verlichting van weinige punten behoort
uittegaan. 't Is immers mogelyk dat hy niet wil dooven, maar
integendeel uitstraling bevorderen ? Misschien leverde hem de
stoffelyke Natuur aanleiding tot z'n methode. Hy maakte de
opmerking dat vuurtorens nuttiger zyn dan illuminatiën. Nooit
zag hy des winters, ter verwarming van 't Volk, kachels in de
open lucht. Overal treffen hem wenken dat er afgesloten stookplaatsen noodig zyn, 'n focus. Misschien ook trok het z'n aandacht
dat een op gepast oogenblik aangebrachte domper 't lichtgevend
vermogen bewaart, dat zonder nut zou verloren gaan door
ontydig aanblazen, of zelfs door ongestoord voortbranden. We
mogen gissen dat hy opmerkte hoe 'n straal die onweergekaatst in de ruimte vervliegt, even weinig duisternis verdryft,
of minder nog, dan wanneer hy gevangen ware binnen den
wand van 'n korenmaat. Er is geen licht, zonder voorwerp
waarop het schynen kan.
Behoort nu dit onmisbaar objelct te zyn de geheele Maatschappy op éénmaal ? Moet het Onderwys dat aan 't denkvermogen beelden ter oefening levert, terstond aan allen worden
gegeven ? Moet het voor allen gelyk zyn ?
JEZUS zeide : predikt het evangelie aan alle kreaturen.
Maar ... hyzelf deelde dien last aan slechts twaalf apostelen
mee.
Dit geeft te denken. Want al zy nu dit voorbeeld niet verbindend, wy letten op de omstandigheden die het te-weeg
brachten ; en er kan gevraagd worden of dergelyke oorzaken
ook-thans nog bestaan ?
Ik zeide reeds, geen standen te erkennen. Oppervlakkig zou
hieruit volgen dat ik algemeene verspreiding voorsta. En ik zeg
het tegendeel niet, vooral wanneer we als kriterium der soort
van onderwys, de wenken van de Natuur volgen. We mogen
evenwel het ideaal : algemeene ontwikkeling, niet verwarren
met de middelen die daartoe leiden kunnen. Al wenschen wy
dat geheel het brood gerezen zy, toch is 't niet noodig daar
-
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toe den zuurdeesem door 't deeg te kneeden.
In deze vergelyking ligt geen bewys. Ik geef haar slechts
als toelichting van 't onderscheid tusschen de beide methoden.
Genot en Deugd zyn gevolgen van veredeling. Deze wordt
bevorderd door kennis. Kennis is grootendeels 'n gevolg van
welgebruikt denkvermogen. Is er nu te verwachten dat de som
van GENOT grooter zal zyn by gelyktydige ontwikkeling der
denkkracht van allen, of moet hierin zekere afscheiding plaats
hebben, zeker rangverschil ?
Indien uitbreiding van het goede kan geschieden zonder scha
voor 't gehalte, dan is de vraag oogenblikkelyk beantwoord
in extensieven zin, en de woorden : dorpsschool, boeren-onderwyzer, lager onder wys, drukken 'n ongerymdheid uit. De beenbreuk van 'n daglooner en van 'n aanzienlyke vorderen in
den wondheeler dezelfde bekwaamheid. Zoo zou ook het meedeelen van kennis aan geringer stand, dezelfde zorg vereischen
die wy ten-koste leggen aan de hoogere klasse, en zelfs in den
beginne méér. Professors moeten dan naar de dorpen — nu
voor 'n oogenblik aannemende dat de onwetendheid daar grooter is -- en de akademien waar de discipelen per se eenigszins
bekwaam zyn, zouden zich voorhands kunnen behelpen met
hulponderwyzers. Zoodra dan de niveau zou gelyk-gevloeid zyn
kon alle onderscheid ophouden.
Tot-nog-toe handelde men anders. Hóe, weet ik eigenlyk nog
niet. Er wordt gegeven : hooger onderwys, middelbaar, lager,
en nog iets lager onderwys, meen ik, en misschien na dat
alles, nog 'n beetje lager. Ik ken 't aantal trappen niet, en
dit zal ook nogal groot zyn, veel grooter althans dan 't aantal
officieel erkende benamingen. Hoe al die gradatiën worden
uit-elkander gehouden, is my almede onbekend.
In eenige kringen doceert men de wysheden die op us, a, um,
uitgaan. Anderen komen slechts tot le père, du père. Op zekeren
trap van 't veredelings-gebouw ontmoeten wy krygswetenschap
en vormleer. Elders tuin-gymnastie. Wat hooger of lager logeert
de roem van 't voorgeslacht, op-rym. Ginds nemen de jaartallen 'n niet bescheiden plaats in. Differentiaal en integraal
zitten verscholen in 't hoekje. Algebra en meetkunde staan
vry hoog, maar worden over-schouder aangezien door diplomatie
die zich voor 'n allerfatsoenlykste studie houdt. Natuur-
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kunde is aan 't parvenieeren. Zeer ontevreden met vroegeren
rang, blykt ze nog geenszins ingenomen met haar tegenwoordig standpunt, en hoopt op beter. Anderen echter vinden 't
aanmatigend dat ze reeds muziek naar de kroon steekt, en
zelfs het dansen. De theologie ... ik ben er !
Want, om te doen begrypen waarom ik niet kan wys-worden uit het splitsen van al die veredelingsvakken, vraag ik
hoe 't komt dat theologie omnibus is ? Waarom is de Maatschappy zuiniger met Fransche taal, algebra en gymnastie, dan
met de kennisse Gods ? In godkunde gaat de boer niet voor
den steeling uit den weg. In bybel of kerkleer is-i thuis als
de beste .. .
„Allen moeten gelykelyk zalig worden" zal men antwoorden.
Niet alzoo gelykelyk door ONDERWYS veredeld
Waarom kent de geringe man PAULUS wel, en TACITUS niet?
Waarom is 't Grieksch 'n geleerdheid, en 't euangelion banaliteit tot het vulgaire toe ? Door 'n zonderlinge verkrachting
van beteekenis, zyn de heilige zaken allergemeenst geworden,
en wat men profaan noemt, wordt weggestopt als 'n heiligheid.
Zonder 't minste gevaar voor de Nederlandsche Bank, mag
de proletariër z'n Credo opzeggen in 't Latyn, maar we vreezen oproer van 'n arma virumque cano in onfatsoenlyke monden.
De milionnair verbleekt niet wanneer de boer, zóó van de ploeg,
de Openbaring van JOHANNES - die tamelyk zwaar te vatten
is ! — allerduidelykst verklaart. Maar hy zou z'n geld in Engeland of Siberië beleggen, zoodra de stumpert aan 't emendeeren ging van den gemakkelyken EUTROPIUS.
Vanwaar dit onderscheid ?
De lezer heeft recht tot de klacht dat ik vragen geef in-stee
van antwoord. Het is myn schuld niet.
Als bewys van goeden wil, waag ik de gissing dat ... theologie goedkooper is dan fransch, dansen of latyn.
We ondergaan weinig aandoeningen die-niet worden bestreden door 'n geheel of gedeeltelyk tegenovergestelden indruk.
Gelyk het kind dat in 't bezit raakte van 'n geheim, weifelden volksvoorgangers ten-allen-tyde tusschen de begeerte om
hun kennis meetedeelen, en de zucht om die te verstoppen.
Als voorbeeld wys ik op de orakels der oudheid, die de specialiteit beoefenden, iets zeggende, niets te zeggen. Er ligt
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ekonomie van vermaak in die methode. Genietende van 't spreken en van den dank der onderwezenen, blyft men bovendien
in 't uitsluitend bezit van de niet-meegedeelde wysheid, die
morgen weer kan dienen met gelyk succes.
Was de dryfveer van de mysterien-kramers der oudheid en
van de monniken in de middeleeuwen, altyd zoo onedel ?
Misschien slechts gedeeltelyk. Het is zeer moeielyk, onvereenvoudigbare grondstof aftescheiden uit de beweegredenen die
ons dryven. We mogen 't opsluiten van kennis binnen de wanden van de tempels, niet geheel-en-al op rekening stellen van
eigenbaat of pedanterie. Het beeld van den zuurdeesem, dat
ook JEZUS gebruikte, dringt zich aan den welwillenden leeraar
op, en deze voelt zich dikwyls genoopt in 't belang van de
zaak die hy voorstaat, denzeifden weg te kiezen dien de baatzuchtige insloeg uit eigen belang.
Het is, op z'n zachtst uitgedrukt, mogelyk dat meedeeling
in beperking kring — intensief alzoo — voordeeliger werkt op
behoorlyke verspreiding, dan rechtstreeksche verkondiging aan
allen. Waar dit mogelyke wordt aangenomen als zekerheid,
moet men juist ter bereiking van algemeene ontwikkeling, de
uitbreiding van onderwys afkeuren, en in dat geval zouden wy de
scbynbare anomalie zien geboren worden dat de ware republikein aandrong op scheiding in casten. Ik hoop voor deze paradox bewaard te blyven, en geloof haar te ontgaan door de
stelling : alles op z'n tyd ! Het is deze opvatting die, naar ik
meen, de kwestie tusschen uitbreiding of kondensatie, in 't zelfde
spoor zal leiden met m'n gevoelen over de opportuniteit van
't onderwys aan één kind. Ook hierin zal de Natuur ons den
weg wyzen. Men dringe den zoogenaamd-geringen stand geen
beschaving op, doch belemmere die niet waar ze verlangd wordt.
De Natuur zal spreken. En waar ze spreekt, meene men niet
aan haren wil te voldoen door eigenlyk doceeren zoozeer, als
door 't openstellen der gelegenheid tot zelfbekwaming.
De boer . . .
Ik gebruik gemakshalve dit woord, om de vervelende omschryving : zoogenaamd-geringe stand te vermyden, en weet zeer
goed dat over 't geheel de landman vooral niet minder ontwikkeld is dan z'n standgenoot in de steden.
... de boer nam van de geboorte af evenveel onderwerpen
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waar, als 't kind van den rykste, want de Natuur is overal even
gevuld. Ook de beweging van wat hy zag, was eindeloos. Er
bestaat geen enkele reden waarom hy in-den-beginne minder
geschikt zou zyn, of minder aandrang voelen, om die beweging met belangstelling gadeteslaan. Aanvankelyk is dus de
vatbaarheid voor denken dezelfde.
Na tien, twaalf jaren openbaart zich 'n groot verschil
tusschen dien boereknaap en 't beter — liever Anders — geschulte
kind. Het nadeel is geheel aan den kant van 't laatste. De
maat der kennis zal wel nagenoeg gelyk zyn, maar de soort
daarvan is by 't stadskind niet, by den ander wèl in harmonie
met omgeving, smaak • en denkkracht. Het spreekt alzoo vanzelf dat de boereknaap op dat oogenblik hooger staat als mensch.
Zyn denkvermogen arbeidde, terwyl dat van 't andere kind
Of werkeloos bleef, Of op den verkeerden weg geleid werd.
Stellen wy dat de eerste zich bezig-hield met 'n zieke koe.
Hy ondergaat al de aandoeningen die opgewekt worden door
de verschynselen der ziekte, door den loop van de kwaal. Hy
vreest en hoopt, want de zaak boezemt hem belang in. Hy hoort
met gespannen aandacht de beraadslagingen over de aantewenden middelen, hy ziet die toedienen, helpt daaraan mede,
en bespiedt met begeerigen blik den uitslag. Genezing of dood
is hem de laatste bladzyde van 'n zeer boeiende geschiedenis.
Na jaren nog zal by daarvan spreken. Hy heeft indrukken
opgevangen, en ze verwerkt tot gedachte, beeld en meening.
Dit is menschenwerk. Hy is dus vooruitgegaan.
Het stadskind werd gedurende dezen tyd bezig-gehouden
met andere geschiedenissen die hem in 't minst niet aangaan.
Hy hield er zich dan ook eigenlyk niet mee bezig. De opgedrongen taak was juist voldoende om hem aftetrekken van
wat hem wel behagen zou, zonder daarvoor 'n begeerden indruk in de plaats te geven. Men verkrachtte z'n smaak, en
maakte van z'n vatbaarheid misbruik.
Wat zou er geworden zyn van den tol die onlangs over
den muur vloog.
Het vragend gemoed krygt ten-antwoord dat Dordrecht 'n
fameus privilegie kreeg : 't Stapelrecht. Of dat Madrid aan den
Manzanares ligt . . .
Allerbelangrykst voorzeker, maar niet voor hèm.
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Daar gonst 'n vlieg . .
Broem ... broom !
„Zal ze zich neerzetten, en waar ? Als ze eens zitten ging
op den neus van m'sieu. Ik wou dat ze 't deed !
Broom ... broom . . .
— Waar vestigden zich de Batavieren ?
Hy hoort de vraag niet, maar z'n ondeugend hartje hoopt
nog altyd : op den neus van m'sieu.
— Jongen, ben je doof ? Waar vestigden zich de Batavieren,
en wanneer ?
Broom ... broom !
— In Hessenland, m'nheer ... al in de rondte ... neen, op
'n eiland !
— Juist ! en hoe heette dat eiland ?
't Kan hem wat schelen ! Toch wil hy 't wel zeggen :
— Het eiland der Batavieren . . . daar gaat-i zitten.
— Wie was hun beroemdste veldheer ?
— CLAUDIUS CIVILIS, m'nheer ... z'n heele achterlyf is groen!
— Juist ! Kinderen, nu grammaire ! Noem eens de rededeelen op.
„Daar vliegt ze weer".
Broom ... broom !
— Ik vraag je naar de rededoelen !
— Zelfstandige naamwoorden ... 't zal me benieuwen of ik
op m'n verjaardag 'n doos timmergereedschap kryg ... voorzetsels . . .
— Dat volgt niet.
— Mama heeft het beloofd ... voegwoorden, m'nheer ! Dan
zaag ik al m'n kegels den kop af.
— Alweer mis. Het gaat niet met je. Begin nog-eens !
— Zelfstandige naamwoorden ... wat 'n gekke scheur in die
vensterruit, precies 'n mannetje met 'n pyp in z'n mond ... 'n
tusschenwerpsel, m'nheer !
— Deugt niet ! Denk eens goed na , .. Ik zal je anders . .
Broom !
-- Daar zit ze tegen 't plafond ! Zelfstandige naamwoorden...
— Die hebben we-n-al gehad, ga voort !
— Als ik zoo'n vlieg was . . .
— Nu, hoe is 't ? Weet je 't nóg niet ?
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— Dan vloog ik . . . mannelyk, vrouwelyk en onzydig,
m'nheer !
— Mauvaise marque ! Mannetjen, als je niet beter oppast,
komt er niets van je te-recht. Ik zal er je papa over spreken.
De voorspelling van den onderwyzer dat er niets zal te-recht
komen van 't kind wiens gemoedje heen-en-weer zweeft met 'n
goudvlieg, kan bewaarheid worden, al gelooft hyzelf daaraan
niet. Onder vier oogen zal-i erkennen dat z'n meeste discipelen
mank-gaan aan 't euvel dat hy distraktie noemt, en waarover hy dus ten-onrechte zich aanstelt als verwonderd of byzonder ontevreden. Hy weet zeer goed : „dat alle kinderen zoo
zyn."
Dàn moest-i ook inzien dat z'n konkurreeren met die distraktie 'n aanranding van de Natuur is ! Dan ook mogen ouders
daarop niet aandringen. Dan ook behooren wy met ons onderwys 'n geheel anderen weg inteslaan.
„Het mannetje is distrait en speelsch, zegt de onderwyzer,
er komt niets van hem te-recht." Maar tevens stemt hy toe,
dat alle mannetjes van dien leeftyd speelsch en distrait zyn.
Vrage : wat komt er alzoo terecht van allen ?
Ik erken dat het ons dikwyls gelukt — ten-spyt van alle
blauwvliegen, wier gegons we niet willen verstaan -- den
kleinen mensch eenigszins intewyden in de verrukkelyke geheimenissen van stapelrecht en rededeelen. Maar tot welken
prys ! Door dwang verstoppen wy de rykste bron van genot
en goed-zyn : 't onafhankelyk denken. En dit niet voor 'n
oogenblik alleen, maar we leggen daardoor den grond tot
den . vervloekten afkeer van geestelyke inspanning, tot de
roestige luiheid die onze Maatschappy kenmerkt.
Er zou gewis 'n tyd aangebroken zyn dat de knaap, na uit
eigen beweging z'n oorsprong en dien van den MENSCH te hebben nagevorscht, de vraag deed : waar kwamen de Hollanders
vandaan ? Liever nog zag ik dat by zyn denkvermogen besteedde — en dit zou geschieden als men 't niet bedorven had -- aan
't geologisch beschouwen van de manier waarop Nederland
ontstaan is ?
Het is 'n zonderling praatje van geschiedenismakers, dat 'n
Volk, als zoodanig, ergens vandaan gekomen is. Ze begaan
hierin denzelfden blunder als we aantreffen in byna alle kosmo-
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gonien. \\Tat genesis is, 'n wording, krimpt men in tot op-zich-

zelfstaand feit, tot afgesloten handeling. Het heeft er iets van,
alsof men 't oud-worden van den mensch aldus beschreef : ende
toen roerde SATURNUS de wieg aan, en 't pasgeboren wicht was
tachtig jaar. Nogal naïf erkennen de historici by 't vermelden van zulke volksverhuizingen, dat men niet geheel juist
kan opgeven wanneer ze voorvielen, alsof men zeide : we hebben

maar niet kunnen te weten komen hoe laat het was, toen de
oude man van nul op tachtig sprong.
Is 't niet beteekenisvol, dat dit vruchteloos nasporen van 'n
bepaald tydstip, nooit op 't denkbeeld bracht dat zoodanig
tydstip niet bestond, niet bestaan kan ? De oorzaak zal wel hierin
liggen dat de geleerde heeren voorgangers-zelf scholen hadden
bezocht, en zich dus niet te-buiten gingen aan onafhankelyk denken. Doch ... waarom die ziekte meegedeeld aan 't kind ? Het
aanmoedigen van beredeneerd niet-begrypen, van 't vragen om
opheldering, en vooral van 't zelf zoeken eener oplossing, zou
denzelfden weldadigen invloed op den kleinen denker uitoefenen
als 't waarnemen van de lydensgeschiedenis der zieke koe op
den boerenknaap.
Wat wy op de school leeren, is uit den aard der zaak . . ,
schoolsch, en maakt 'n onaangenamen indruk. Wie, byv. 'n
schrijver volslagen wil uitroeien in de harten der menschen
behoeft hem slechts optedringen aan 't geheugen van den knaap.
Dit is almede van toepassing op zedelykheid. De wereld zou
meer deugen, als we ons niet zoo overyverden 't kind te doen
walgen van praatjes Over deugd.
Vanwaar over 't algemeen de tegenzin in gesprekken over
onderwerpen van eenig wetenschappelyk belang, dan uit die
opgedrongen oververzadiging in onze jeugd ? Waarlyk, we
zouden meer lust en meer vatbaarheid bezitten tot leeren,
indien men ons minder geleerd had !
Maar ik spreek op dit oogenblik niet van de zydelingsche
gevolgen dezer opdringery. Ik vraag nu ; welke zyn de rechtstreeksche rezultaten van ons dwangsysteem ? Ze zyn nietig.

Indien 't mogelyk ware alles opteschryven wat wy te danken
hebben aan de school, zouden wy ons ergeren aan de geringe
som zilverlingen, waarvoor 't genot en de nuttigheid van 't
onafhankelyk waarnemen aan ons jong gemoed ontfutseld werd.
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Wie achtstaat op het peil van algemeene kennis, zou byna
in verzoeking komen te gelooven dat onze jeugd zich steeds
onbelemmerd mocht overgeven aan 't bestudeeren van blauwvliegen. En de graad onzer geschiktheid tot waarneming van
wat de Natuur ter beschouwing aanbiedt, geeft recht tot den

eisch dat we volleerd zouden wezen in persoonlyke tusschenwerpsels, bedryvende voegwoorden, of wat dies meer zy. Maar
noch 't een noch 't ander is het geval. De natuur laat zich
niet bespotten. Wie háár lessen versmaadt, bereikt niets !
In weerwil der vaak huichelachtige aanhaling van den deun
„hoe meer ik weet, hoe meer ik inzie niets te weten", slaan
we zelden geloof aan onze onwetendheid. Dat misbruikt beroep op SOKRATES beduidt gewoonlyk „ik die zóóveel wèet,
betuig laag te staan, quaeritur : waar is uw plaàts, gy die
minder weet ?
Voor SOKRATES willen we hopen dat hy notie had, of Ahnung
althans, van 't uitgestrekt gebied dat-i nooit betrad. Het is
oneindig ! Maar wy misbruiken veelal zyn klacht, om zelfverheffend de aandacht te vestigen op 't — nietig ! -- deel daarvan, dat we wèl doorliepen, en in dat geval bewyst de pretentie per se dat ze aanmatigend is. Want 'n oneindig klein
deel en een nog iets kleiner deel staan in gelyke verhouding
tot eindigheid.
Daar de erkenning der oneindigheid van 't onbekende 'n
vervelende scie geworden is, acht ik het niet onnoodig dien
deun van z'n muziek te berooven, en terug te brengen tot
nuchteren tekst.
Hoe weten wy dat ons niet-weten oneindig is ?
Het volgt uit de opmerking dat elke nieuwe ontdekking
aanleiding geeft tot nieuw onderzoek. Zoolang we, byv. de
wet op den val der lichamen niet kenden, konden we ons niet
bezig-houden met 'n onderzoek naar de oorzaak van de kwadraatverhouding. Nu we weten dat ons bloed niet stilstaat, ryst
de vraag welke kracht 't voortdryft ? Wat ik in IDEE 87
over denkbeelden zeide, is van volle toepassing op behoefte aan
kennis. Ze is autogenérisch, zelfbevruchtend.
By elke verovering op 't gebied van het onbekende, roept
ons de Natuur duidelyk toe : what next ? 't Zou 'n leugenaar
zyn die, iets gevonden hebbende, zich beroemde ; we zyn er,
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de zaak is uit ! Integendeel elke oplossing is terstond de
moeder van nieuwe vraagstukken.
De sokratische deun mag dus niet gebruikt worden als nederigheids-fraze. Ze behoort de erkenning te wezen van de oneindigheid der hoedanigheden van het ZYN.
Doch ook zy die — inderdaad nederig, d. i. waar — ontevreden zyn met de maat hunner kennis, vergissen zich in 't
schatten van anderen die ze boven zich stellen, al geschiedt
dit ten-onrechte. De man die waarlyk mag aanspraak-maken op
den rang van geleerde, naar de beteekenis die wy gewoon zyn
aan dit woord te hechten, weet zeer weinig, ook zonder de
minste vergelyking met de oneindigheid van 't Onbekende, die
ons allen dezelfde doctors-bul in 't niet-weten uitreikt.
Men vraagt hier, hoop ik, naar welken maatstaf we dan
gerechtigd zyn den graad van kennis hoog of laag te schatten ? We nemen toch immers verschil aan ? Ik stel voor, dien
maatstaf gemakshalve te zoeken, of onze bevinding uittedrukken, in geldswaarde, en beweer :
dat niemand alles weet, wat er staat in sommige (leer)boekjes
die voor 'n paar stuivers verkocht worden.
dat 'n boekje waarin alles ware byeengebracht wat de grootste
geleerde weet, niet meer dan eenige stuivers zou waard zyn.
Ik gis dat deze stellingen verrassend vreemd zullen gevonden worden, doch dring aan op het nemen van 'n proef, en
wil hierin den lezer te-hulp komen.
Vooraf echter deze opmerking : ik spreek van weten. Niet
van 't weg-weten in 'n boekery. Niet van bekwaamheid in 't
oplossen van 'n vraagstuk. Niet vooral van denken.
Ziedaar 'n man die niet ter-school ging. Hy is poldergast,
voddenraper ... 'n persoon die nooit onderwys genoot. Het boekje
waarin de tot eenige tak van wetenschap behoorende feiten die
hem bekend zyn, werden opgeschreven, kan zeer dun zyn.

Lieve lezer, het uwe en 't myne zouden niet veel dikker
wezen !
Zoomin als hy, weten we hoe hoog deze of gene berg is ?
In welke verhouding ons lichaam uit water bestaat ? Hoeveel
kalk er zit in spinazie ? In hoeveel tyd de planeten hun banen beschryven ? Hoe de chineesche keizer heet ? Welk gewicht
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onze aarde heeft ? Wie konsuls waren te Rome, toen CAESAR
geboren werd ? Hoe uitgestrekt Mexiko is, of welk ander land
ook ? Hoe oud JAN DE WITT was toen-i vermoord werd ? In
hoeveel soorten de insekten verdeeld worden ? Hoe al die soorten heeten. Welke diertjes daartoe behooren ? Wat hun eigenschappen zyn ? Hoe ... wat ... waarom ... wanneer ... hoe groot..

hoe-veel . . . zie, dat zou inderdaad 'n dik boek worden als
ik mocht en wilde voortgaan.
„0, zegt iemand, ik kan nu dat alles wel niet terstond beantwoorden, maar 't onderscheid tusschen dien zeer ongeleerden voddenraper en my bestaat hierin ..."
Dat gy 't antwoord op al-zulke vragen zoudt kunnen opzoeken
•in de zeer goedkoope boekjes waarvan ik sprak. Juist wat ik
bewyzen wilde.
De dusgenaamde geleerden maken geen uitzondering, noch
evenrediger-wyze, noch zelfs in voistrekten zin. In één deel
der Dictionnaire Historique et Critique van den zonderlingen
maar beminnelyken BAYLE, steekt meer eigenlyk gezegde kennis
dan ooit de allergeleerdste man — BAYLE zelf, byv. -- in z'n
hoofd by-eenzamelde. In-stede van één deel, had ik veilig kunnen zeggen : in drie, vier bladzyden van dat werk. Maar . . .
dit is ook de eisch niet. Ware eruditie komt neder op vatbaarheid voor studie, op 'n zuiverheid van oordeel en gemoed,
die ons in-staat stelt logisch en eerlyk met hoogst-bereikbare
nauwkeurigheid het onbekende uit het gevondene afteleiden.
Had ik dus niet gelyk, het weinigje kennis waarvoor men die
hoedanigheden in ons bedierf, te vergelyken met verradersloon?
En ... dat hieronder nog 'n groote rol wordt gespeeld door
valsche munt, spreekt vanzelf. Men nam ons voor 'n paar kersen den bogert af, en by nader . inzien blykt er dat die kersen niet eens eetbaar zyn. De kennis waarmee men ons op de
school toerustte, is gewoonlyk onbruikbaar. En dit niet alleen
in toepassing op 't werkelyk leven, op voortgezette studie, op
staatsburgerschap, op eenig uitteoefenen beroep ... neen, ook
naar den kleinen maatstaf van die schoolwereld zelf.
Zeer weinig personen uit den zoogenaamd beschaafden stand
die alzoo doorgaan voor wèl-onderwezen — Of die er aanspraak
op maken daarvoor doortegaan — zouden in-staat wezen 'n vol-
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doend examen afteleggen als hulponderwyzer op 'n dorpschool.
En ware dit het ergste nog ! De geheel ononderwezene weet
slechts niets. Wy, wel onderwezenen, weten verkeerd. Door
onze vermeende kennis werden wy op valsch spoor geleid. Zeer
spoedig berusten wy uit moedeloosheid of vermoeienis in die
voorbeschiktheid tot dwaling. Wy wiegen ons in slaap by den
deun dat ook anderen niet wakker zyn, en worden zelfs weldra te vadsig om behoefte te voelen aan deze verontschuldiging.
De afkeer van onafhankelyk nasporen der waarheid neemt zoo
zeer de overhand, dat eindelyk ook 't besef der mogelykheid
van VRYE STUDIE verloren gaat. Wie zich daarop toelegt, noemen
we zonderling, lastig, 'n algemeenen vyand, en weldra gemakshalve : een slecht mensch.
Zy nu, die al deze gevolgen van verkeerd onderwys meenen te vergoelyken door een lafhartig schuld-geven van „de
wereld" aan „huiselyke zorgen" aan de vermoeienis van 't
beroep" moeten dan toch erkennen dat deze belemmeringen gemakkelyker zouden te overwinnen zyn, indien dat onderwys
goed ware geweest, en vooral zóó dat het ons niet had af keerig gemaakt van later inspanning, of daartoe onbekwaam.
Hoe vinden wy den lust en de kracht tot die inspanning

terug ?
Het is inderdaad geen geringe zaak, weder a jeun te worden na 't slikken van zooveel onwelkómen kost. Het terugkeeren tot ons oorspronkelyk niet-weten, om daarna 'n klein bruikbaar gebouwtjen optetrekken in-plaats van den verwarden hoop
onbruikbare materialen die in den weg lagen, eischt reuzenarbeid. Het gelukt dan ook nooit volkomen. Zoo dit immer
het geval wezen mocht, waarlyk, daar worden wy herinnerd
aan de uitspraak van JEZUS : denzulken is het Koninkryk der
Hemelen!
1870.
Ideën.

KATHECHISMUS.
Iets leeren aan U, FANCY ? Ik aan u iets leeren ? 0, ik honderdvoudige dwaas die meende dat ge bestondt, toen JEHOVAH
de fundamenten legde der wereld ! Ik, die geloofde dat gy het
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wist, hoe de rechtheid der aarde was gemeten met 'n koord,
en hoe de melodie klonk van het lied dat de sterren zongen
ter verheuging, den dag nadat ze gemaakt waren !
Ik, die dacht dat gy gebod hadt over den nacht, en den
morgenstond z'n plaats aanweest !
Zyt gy het dan niet, die kracht geeft aan het paard ; en
die den Behemoth leidt met uwen vinger ? Weet ge niet hoe
zich de stralen van het licht splitsen, en kunt ge niet uitspreken het getal luchtgloben die ronddansen in den orkaan ? Vouwt
ge niet bliksemen saam als halmen, en voert ge niet heerschappy over de weerlichten, dat zy zich verzamelen voor uwen
voet, demoedig geknakt zeggende : hier zyn wy?
Maar, FANCY, ik heb u toch lief ... waarom heb ik u dan zoo
lief, FANCY ? Ik die niet tevreden ben met minder dan dat
alles ?
U iets leeren ? Wat zal ik u leeren ? Ik weet niets.
Ik ben gegaan tot myn vriend die in wysheid handelt. „Ze
wil iets leeren, zei ik bedroefd, leen my iets uit uwen voorraad." Hy bracht my in de binnenkamer van z'n huis, en
toonde my de schatten van kennis die by verzameld had. Ik
zag daar veel zwarte letteren, saamgevoegd op wit papier dat
geel was. Ik hoorde daar de gesprekken der wyzen van alle
eeuwen, en werd niet wyzer dan zy allen schynen geweest te
zyn, want de meesten erkenden dat zy niets wisten, als ik.
En die 't niet erkenden, zagen er dommer uit dan de anderen.
Daar waren er die in dikke boeken 'n god gemaakt hebben, 'n god in 't hebreeuwsch en in 't grieksch, 'n god . komaan, ik zal 't u vertellen. Maar FANCY, ik doe dit niet om u te
leeren wat is, ik doe het om u — als ge 't inderdaad niet
weet, wat ik nog altyd niet gelooven kan — te leeren wat niet is.
Er was eens niets ! Was komt van wezen, zyn, bestaan. Er
was niets" beduidt dus : er bestond iets dat niet bestond.
En God, of de god ... begrypt ge dit woord ? 't Is verwant
met weten ! Dat hebben de ouden goed genaamd ! Zoo is er
meer dat, wèl bedoeld, verkeerd uitviel, en dit is veelal de
schuld van de dominees — indisch, egyptische, joodsche,
dordsche en moderne — die zelden dichters verstaan.

Die god dan maakte 'n zandkorrel met wat gedierten er op,
iets grooter dan 't gedierte op de stofjes die wy afslaan van
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onze schoenen, als we samen gewandeld hebben.
Wanneer zal ik met u wandelen,

FANCY ?

Onder dat gedierte was veel verschil. Er waren er die
staarten hadden en gras aten. Anderen spraken kwaad, en
bezaten eigenliefde. Sommigen behoefden veel lucht. Eenigen
water. Enkelen, rauw vleesch. En weer anderen konden niet
leven zonder maatschappy. Deze laatsten hebben zelf gezegd —
in 't dikke boek waarvan ik reeds gesproken heb, en dat ik u
zenden zal — dat zy heer en meester zyn over alles wat bestaat.
Ten hunnen behoeve bestond de visch, de vogel, de leeuw, de
sprinkhaan, alles ! Maar niet alleen de overige diersoorten moesten
onderdanig wezen aan de dieren die dat dikke boek maakten,
ook de andere zandkorrels — want er waren er meer, en
daaronder velen die toch eigenlyk grooter en belangryker waren
— dienden alleen om die kleine korrel te vermaken. 't Geen
ze deden door er onophoudelyk om heen te draaien.
Ik heb 'n muis gekend, FANCY, die in 'n Edammer kaas
woonde. Ik kon het beestje maar niet uit het kopje praten,
dat het heele kaasmagazyn was opgericht, om hèm te voorzien van 'n behoorlyk verblyf.
Die dieren die baas-speelden over de kleine zandkorrels, noemden zich Menschen, 'n woord dat zeker iets schoons aanduidde,
maar waarvan in dat geval de beteekenis op alle manieren is
verloren gegaan.*) Menschen dus ! Later zal ik u uitleggen
hoe ook onder hen veel onderscheid heerschte, dat alweer
neerkwam op verschil in gezag.
Maar eerst wil ik u meedeelen wat men van dien god gemaakt heeft. Kort na het scheppen van den mensch, liet hy
dezen in 'n val loopen, en om nu den mensch te straffen voor
zyn — namelyk : voor Gods — arglistigheid, veroordeelde hy
hem tot allerlei dingen, die deels niet gebeurden, en deels
tóch zouden gebeurd zyn, als de mensch den strik was misgeloopen, dien de god hem gelegd had. De straf zou duren „ten
eeuwige dage." Dat wil zeggen, dat zy eenmaal zou ophouden,
en wel zoodra er iemand kwam die de schuld overnam. VierMensch stamt van den sanskritschen wortel man = denken, en
is dus waarschynlyk aan 't latynsche mens verwant.
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duizend jaar wachtte de misdadiger, die zich had schuldig
gemaakt aan de kwaadaardigheid van den god, te-vergeefs op
de toegezegde verlossing. Als ik zeg dat hy wachtte, is dit
weer onjuist gesproken, maar 't is heel moeilyk zich juist
uittedrukken als men onjuiste dingen vertelt. De misdadiger
wachtte eigenlyk volstrekt niet, want by was in die vierduizend jaar reeds 100 of 120 malen verdoemd gestorven, en
vervangen door anderen die ook weer verdoemd stierven. Tenlaatste zond God 'n persoon : „die de zonden der wereld zou
dragen." Toen was op-eenmaal alles goed, de slangen kregen
vleugels, en 't kraambed werd 'n ware uitspanning. Ook
zweette men niet meer. Dit is alles zeer duidelyk, en wie 't
niet begrypt is verdoemd.
Ziedaar, FANCY, 'n kort begrip van de leer der zaligheid.
Minnebrieven.
1861.

IN DEN HANDEL.
„In eene gevestigde handelszaak wordt gevraagd een jongeling
(P. G.) van deftige familie. Vereischten zyn : eerlykheid, goed zedelyk gedrag, en niet beneden de vy ftien jaren. By lust tot werken
bestaat er vooruitzicht op salaris. Op 'n fatsoenlyke behandeling kan
men staat-maken. Reflecteerenden worden verzocht met gefrankeerde en eigenhandig geschreven brieven onder 't motto : „Handel"
zich aantemelden by den boek- plaat- en kunsthandelaar E. Maaskamp, Nieu wen dyk by den Dam te Amsterdam, waar te krygen is .. .
Welk kunstproduct er in die dagen by MAASKAMP van de
pers kwam, weet ik niet meer. Misschien iets van den aard
der prenten die WOUTER kleurde. Bejaarde lezers zullen zich
de hier bedoelde firma herinneren, en de jongeren kunnen haar
gebruiken als verklaring van zekere uitdrukking die burgerrecht
verkreeg in 't whistspel. 't Was 'n bonte winkel. Dddr zyn de
hollands-fransche modeplaten verschenen, waarnaar zich de
bataafsche „incroyables" en „merveilleuses" kleedden ... niet precies om te voldoen aan de proklamatie der Amsterdamsche Regeering van 13 Juni 1795, die „bevallige tooy" voorschreef » bestuurd door nette eenvoudigheid."
De lezer vergeve my deze chronologische vingerwyzing
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waaraan ik hier voorbedachtelyk plaats geef om hem zooveel
mogelyk in de war te brengen. Ik wil namelyk by 't schetsen
van WOUTER'S ontwikkeling, niet gehouden zyn aan tydrekenkundige stiptheid, en wel : 1° gemakshalve, 2° om wáár te
kunnen zyn in hoofdzaken.
Ik weet zeer goed dat het „P. G." waarop met zoo aandoenlyke geloofsvastheid gelet wordt by 't kiezen van keukenmeiden, boodschaploopers en leerjongetjes, van later wording is dan de bloei der Maaskampsche prentenkermis. Doch
juist deze verwarring heb ik noodig om my eens-vooral ontslagen te rekenen van tydrekenkundige juistheid. Zulke waarheden kunnen van hoog belang zyn by geschiedschryvers die
hun leven ten-pand geven voor 't korrekt aanhalen van 'n
diploom, maar psychologische kunstwaarheid heeft andere eischen.
Met schryvers-almacht verkies ik nu dat het beminnelyk
„P. G." werkelyk voorkwam in de advertentie die de aandacht
van de familie PIETERSE in zoo hooge mate opwekte. Stond het
er niet ... welnu 't had er moeten staan. Ik wil dit nu zoo.
— Ik zeg dat het niet mooier kan, zei de moeder. En wat
zeg jy, STOFFEL ?
— Ja, moeder, 't kan niet mooier.
— Wat me zoo byzonder bevalt, is dat ze zoo aandringen op
goed gedrag.
— Op goed zedelyk gedrag, moeder !
-- Ja, goed zedelyk gedrag ... hoorje wel, WOUTER? Net precies wat ik je altyd gezegd heb. En ... er is uitzicht op salaris
ook. Hoe vind je dát, STOFFEL !
— Ja, moeder, maar ... hy moet lust in werken hebben.
— Daar moet je dan voor zorgen, WOUTER Lust in werken
zieje. Heb ik niet altyd precies 't zelfde gezegd ? En ... ze
vragen : „P. G." Dat ben je, goddank !
-- Ja, moeder, dat is-i !
— En, STOFFEL, als jyzelf nu eens den brief schreef ? Wat
dunkt je dáárvan ?
— Maar ... er staat : eigenhandig !
— Wel zeker ! Als jy nu eens 'n eigenhandigen brief schreef.
Dat is toch altyd beter, niet waar, dan dat zoo'n kind het
doet
STOFFEL slaagde niet zonder moeite in 't begrypelyk maken
21
!

.. .
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dat hier zeer in 't byzonder de eigenhandigheid van WOUTER
telf bedoeld werd, en dat de zyne — hoe mooi ook — hier
niet baten kon. WOUTER werd dus aan 't schryven gezet.
— Maar ... wat moet ik er boven zetten ?
— Weet je dat weer niet ? 't Is heel eenvoudig ! Je moet
schryven : Weledele Heeren ! Er staat immers dat het 'n gevestigde handelszaak is ?
— Ja, zei de moeder. En zet er by, dat je vader ook 'n
zaak heeft gehad, 'n zaak, zieje. We verkochten schoenen uit
Parys. Anders denken ze dat-i schoenmaker geweest is, en dat
staat niet.
— En schryf dat je de-n-eerste bent op je school ...
— En dat je van de Protestantsche Godsdienst bent ...
— En van goed zedelyk gedrag .. .
— En dat je zooveel lust in werken hebt. Zieje, dan geven
ze je misschien terstond salaris.
Na eenige vruchtelooze pogingen op de lei, slaagde WOUTER
eindelyk in 't voor-den-dag brengen van 'n staatsstuk dat aan
alle eischen voldeed. 't Adres werd, na rype deliberatie : Aan
de Weledele Heeren, den heeren ... motto : „handel."
Maar 't frankeeren ? Hoe te voldoen aan deze voorwaarde,
als de jonge handelskandidaat den brief bezorgde in persoon ?
STOFFEL had al z'n wysheid noodig om te berekenen dat de
Weledele Heeren ... motto : handel, in dit byzonder geval wel
iets door de vingers zouden zien. „Maar, zeid-i, zeg 't er dan
by, als je dien m'nheer MAASSAMP te zien krygt."
Met 'n bezwaard hart toog WOUTER op-weg. Hy verbeeldde
zich dat de voorbygangers 't hem aanzagen dat-i nu eindelyk de wezenlyke wereld intrad, en bezig was den „handel"
te bestormen. De geringe dunk dien by van zichzelf had, drukte
hem neer. Hy vond er iets onbescheidens in, zich aantemelden by Weledele Reeren die 'n „gevestigde zaak'' hadden. ZOO
stond er in de advertentie, en 't zou dus wel waar zyn.
By ieder manspersoon dien hy ontmoette en die eenige
deftigheid in kleeding en voorkomen ten-toon spreidde, vroeg
hy zich af : zou nu ook die man 'n gevestigde zaak hebben ?
En 't was alweer karakteristiek dat-i verzuimde naar 'n antwoord te zoeken op de vraag : wat zoo'n „gevestigde zaak"
dan toch eigenlyk voor 'n ding was ? En wat men te verstaan
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had onder : niet-gevestigde zaken ?
Nu, dit zoud-i spoedig genoeg te weten komen.
Stamelend verzocht hy aan. 'n bediende in den winkel, verschooning dat de brief niet gefrankeerd was. Deze begreep
hem niet, en smeet onachtzaam WOUTER'S document in 'n bakje
waarin reeds 'n paar dozyn stukken van gelyken aard op 't
goedgunstig welnemen van de We!Edele Heeren MOTTO, HANDEL
& Cie lagen te wachten. Met verdere praatjes liet zich de man
uit den prentwinkel niet in, daar-i 't juist byzonder druk
had met debiteeren van hoogkleurige Turkengevechten. De
arme WOUTER watertandde naar zoo'n bonte schets van grieksche
dapperheid. Maar wat baatte dit ? Geld om er een te koopen,
had-i niet. En bovendien hy was op weg naar „handel" en
niet naar heldendaden.
— Later, dacht-i, later !
Thuis-komende werd hy op de gewone wyze over 't een-of
ander berispt. Z'n moeder beweerde dat-i zeker niet fatsoenlyk
genoeg den prentenwinkel was binnengetreden. Anders toch
zou die bediende hem wel vriendelyker hebben te-woord
gestaan. Ze vreesde dat dit 'n slechte noot zou kunnen geven
by de beoordeeling van z'n goed zedelyk gedrag, waarop de
Weledele Heeren MOTTO, HANDEL & Cie, blykens hun advertentie zoo byzonder gesteld waren.
— En zeg je, er lagen al zoo véél brieven aan dat adres ?
Gut, STOFFEL, als-i maar niet te laat komt ! Wat hoeven nu
die menschen zich allemaal zoo haastig aantemelden, na zoo'n
advertentie ? Ieder wil haantje de voorste wezen. God weet of
er geen roomschen ook op geschreven hebben, en of ze wel
eens gelet hebben op 't goeie zedelyk gedrag ! Want, dit zeg
ik maar, zoo zyn de menschen !
Er werd besloten dat WOUTER nog-eens naar MAASKAMP gaan
zou, en 't adres vragen van de firma, Dan kon hy zich rechtstreeks aanmelden, en al de anderen die nu „haantje-de-voorste
speelden" zouden achter 't net visschen. Die onbescheiden haast
was onverdragelyk, want het was immers de vraag of ze wel
behoorlyk protestantsch waren, en lust in werken hadden ?
Juffrouw PIETERSE was bereid haar neus te-pand te geven op

de zekerheid dat er onder al die andere kandidaten geen enkele
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was, wiens vader schoenen verkocht die uit Parys kwamen.
— Dit kan je gerust aan die heeren zeggen, jongen ! Je
vader deed geen steek ... hy kon 't zelfs niet ! 't Is maar,
zieje, om te bewyzen dat we-n-ook 'n zaak hadden, 'n effectieve
zaak ! Gut, de man nan nooit 'n eist in z'n hand.
De Weledele Heeren MOTTO, HANDEL & Cie woonden ... ik
weet niet waar ze woonden, maar ze hadden 'n tabaks- en
sigarenwinkeltje, gekombineerd met een leesbibliotheek, opgezet op den Zeedylc, niet zeer ver van de plek waarschynlyk,
waar zes, acht eeuwen vroeger de „grootste koopstad van
Europa" werd opgezet door 'n paar visscherlui. Van parallel
tusschen 't succes dezer beide ondernemingen is nu geen spraak.
WOUTER vond een der Weledele Heeren kompagnons in
hemdsmouwen achter de toonbank staan. De man was bezig
met het afwegen van 'n paar lood snuif, waarop 'n oud moedertje stond te wachten. Er werd dus wel inderdaad handel
gedreven in dat huis, en de heeren aanvragers hadden de
waarheid niet ! te kort gedaan, toen ze beweerden aan 't hoofd
van 'n „gevestigde zaak" te staan.
Indien WOUTER zich met Benig oordeel des onderscheids illuziën gemaakt had over de beteekenis van 't woord : „handel'
zoud-i by deze gelegenheid zich zeer te-leurgesteld gevoeld
hebben. Maar dit had-i niet gedaan, en wel verre van de
meening dat die snuifman zich wat hoog betiteld had, verweet
hy met de eigenaardige weekheid van z'n gemoed zichzelf
dat-i de ware beteekenis van 't woord „handel" niet vroeger
had begrepen. Nu wist i 't ! „Handel" beteekent zooveel als in
hemdsmouwen achter 'n toonbank snuif te wegen. En ... op
den Zeedylc nogal !
Ik ben doordrongen van den voorgeschreven eerbied voor
de beide visschers — laat ons voor de gezelligheid hopen dat
ze van tweeërlei geslacht waren ! — die Amsterdam „stichtten".
Maar ook omtrent m'n lezers heb ik verplichtingen, en om
hunnentwil moet ik de treurige erkentenis afleggen dat het
bedoeld visscherspaar, evenmin als de Weledele Heeren MOTTO,
HANDEL & Cie, 'n zeer fatsoenlyke buurt kozen voor de uitoefening
van hun bedryf. By stedenstichters is dit 'n allergewoonste
maar toch onverklaarbare, fout. We mogen dan ook aannemen
dat die visschers, als ze hun belangryke onderneming eenige
-
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eeuwen later hadden aangevangen, hun eerste hut zouden gebouwd hebben op de Keizersgracht, om 'n deftige afkomst te
bezorgen aan de patriciërs die van hen zouden afstammen.
Ook de heeren MOTTO, HANDEL & Cie hadden wel iets meer
acht mogen slaan op de keuze van 't plekjen waaruit de adel
van hun nageslacht zou voortspruiten. Verwaarloosden ze dit
uit nederigheid ?
De tabaks- en sigarenwinkel nam slechts de halve breedte
van 't huis in, en stond door 'n zydeur in gemeenschap met
'n leesbibliotheek die 't vloerlokaal van de andere helft vulde.
Boven de winkelraampjes, rechts en links van den ingang,
besloegen twee lankwerpige borden de geheele breedte van 't
perceel, en gaven door overeenstemming van kleur, maaksel,
symmetrische plaatsing en lettersoort der opschriften, duidelyk
te kennen dat ze, als de mensch volgens den bybel, bogen
konden op eenheid van oorsprong. 't Moest 'n byzonder domme
voorbyganger wezen, die niet bemerkte dat de „zaak" van de
heeren MOTTO, HANDEL & Cie „gevestigd" was op twee industriën te-gelyk. Wie niet rooken of snuiven wilde, kon zich
hier -van lektuur voorzien, en omgekeerd.
Op 't bord boven de tabaks- en snuifhelft, werd verzekerd
dat er in die lokaliteit iets „gefabriceerd" werd. De ordonnateur van 't opschrift scheen dus in de meening te verkeeren
dat in dit byzonder geval 't vervaardigen van eenig voorwerp, of wel het toebereiden en smakelyk maken daarvan,
hooger stond in maatschappelyken rang, dan 't verkoopen.
Juist andersom dus dan we 't genoegen hadden waartenemen
by de schoenen-trafiek der PIETERSENS. De geleerden zyn 't nog
niet eens, aan welken kant het grofst gedwaald werd. Eén
ding is zeker : wie 't eene nalaat uit tegenzin, luiheid of onbekwaamheid, en 't andere versmaadt uit welbegrepen eerbied
voor z'n karakter, staat hooger dan alle anderen. Uit de zoodanigen namelyk kiest men by voorkeur de voorgangers van
de Volken die nog niet geheel ontaard zyn.
Of 't evenwel waar was, dat er in de hier „gevestigde
zaak" inderdaad iets gemaakt werd ? Eigenlyk niet, wanneer
we de papieren zakjes uitzonderen, die geplakt zouden worden
door den P. G.-jongeling van allerbest zedelyk gedrag, die
zoo'n byzonderen lust in werken hebben zou.
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De handelswaar waarmee 't winkeltje gestoffeerd was, bedroeg ter-nauwernood de waarde van 'n jaar huur, en de
booze wereld van den Zeedyk durfde zelfs beweren dat de twee
blauw-porceleinen vazen, waarop in ouwerwetsche krulletters
de woorden : rappée en zinking te lezen stonden, voor drie
stuivers in de week waren geleend van 'n uitdrager in de
buurt. Kwaadwilligen beweerden dat de man dagelyks kwam
kyken of z'n kostbare stukken nog wel behoorlyk schildwacht
hielden op de toonbank : vn ó ' v rd !
De winkel was zeer ondiep, on werd aan de achterzy begrensd door 'n groen-saaien gordyn die den binnentredenden
kooper, mits-i niet scherp zag, in den waan kon brengen dat
er wat achter stak. En, zeer stipt gesproken, was dit ook zoo.
Er hing 'n verweerd scheerspiegeltjen in die alkoof, ter opvroolyking van den eenzamen stoel — op dit oogenblik getooid
met de jas van den Weledelen heer MOTTO - en van 't halfrond tafeltje dat tegen den wand leunde, waarop 'n pomadepot aan 'n kam scheen te verwyten dat-i op zyn jaren zich
bespottelyk maakte door 'n mislukte poging tot tandwisselen.
De heer „patroon" MOTTO namelyk, hield zich in de weinige
oogenblikken die hy niet aan „handel" wydde, niet ongaarne
bezig met het verhoogen en verfynen van de hem door de
Natuur verleende schoonheid, en was er in geslaagd rechts en
links van z'n gelaat 'n glimmende haarlok te ontwikkelen,
waaraan-i veel moeite en vet ten-koste lei, en die dan ook de
bewondering opwekte van al wat er vrouwelyks in den winkel
kwam.
Dat overigens in dien winkel zelf 'n groote rol werd gespeeld
door leege sigarenkisten, zou waarschynlyk niet begrepen worden
door den oudheidkundigen lezer, die MOTTO'S lokken geen plaats
gaven kan naast sigaren. De bloeityd van deze beide zaken
staan niet in synchronistisch verband, en juist om my te wapenen tegen aanmerkingen op zulke fouten, voelde ik my
genoopt zoo onhebbelyk baas te spelen over de geschiedkundige
perioden van m'n verhaal. In WOUTER'S jeugd was 'n sigaar
nog altyd 'n zeldzaamheid, en ik maak me dus hier schuldig
aan 'n gelyksoortige verkrachting van de waarheid, als vIRGILIUS die DIDO laat hof-maken aan ENEAS, en als FLORIAN, die
ZOROASTER tot leermeester van NUMA POMPILIUS aanstelt.
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— Zoo, wou jy hier in den handel komen ? vroeg MOTTO,
toen-i 't oude vrouwtje geëxpedieerd had „met 'n snuifje uit
den pot toe. „En wat ken je-n-al zoo wat ? Lezen, schryven,
rekenen, fransch .. , hè ? En wat doen je ouwers ?
— In schoenen, m'nheer ... uit Parys. Maar fransch ken ik
nog' niet. Rekenen wèl ... den heelgin STRABBE.
— ZOO ? ken jy rekenen ? Hoeveel is dan anderhalf pietje?
WOUTER stamelde dat-i 't niet wist, en gaf dus blyk van
dezelfde domheid die ik in de meesten myner lezers veronderstel, voor-zoo-ver ze 't geluk hebben minder dan 'n halve
eeuw oud te zyn.
— Dat moet toch iemand weten, die rekenen kan ! Je weet
dus niet wat 'n pietjen is ? En ken je-n-'t verschil wel tusschen
'n zeshalt en 'n schelling ? En tusschen daalders en acht entwintigen ? Kyk
De heer MOTTO trok de lade open, en scheen naar 'n „daalder"
te zoeken, doch om deze of gene oorzaak vergenoegde hy zich
met 'n „zest'half." Hy stelde WOUTER'S handelskennis op de
proef, door hem optedragen 'n „schelling" daar naast te leggen
— in z'n verbeelding — en zich dan met redenen bekleede
rekenschap te geven van 't verschil. Dit alles moest men „in
den handel" precies weten en kennen, beweerde m'nheer MOTTO.
Laat ons rechtvaardig zyn, en iemand die de waarheid zegt,
geen geloof weigeren, omdat-i vette lokken draagt en in z'n
hemdsmouwen snuif verkoopt achter 'n toonbank. Het was zeer
juist gezien van den heer MOTTO, dat-i de kennis der geldsoorten
onmisbaar achtte voor iemand die „in den handel" gaat. De
overlevering luidt dat-i er grondbeginselig byvoerde :
— Dat's 't voornaamste !
-

.. .

— En fransch versta je-n-ook al niet ? inkwireerde de heer
niet zeer bemoedigenden toon.
Helaas neen !
— En denkje dat je ouders genegen zouden zyn, om borgstelling voor je te storten ?
WOUTER gaf blyk dat-i deze vraag niet begreep.

MOTTO op

— Borgstelling, weetje ? Er gaat veel om in m'n zaak, en
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je begrypt dat ik weten moet wien ik winkel en ld toevertrouw. En ... versta je deensch ?
— N ... e... e ... n, m'nheer?
— Zoo ! Deensch ook al niet ? 't Is maar, weetje, omdat
hier soms wel eens deensche matrozen komen om 'n onssie
tabak te koopen. In 'n zaak als deze moet je-n-alle talen kennen ... dat's 't voornaamste ! Anders ben je fittu ! Grieken heb
ik hier ook al gehad.
WOUTER'S gemoed sprong op. Hy had zoo graag willen vragen welke heldendaden ze by zulke gelegenheden gewoon waren uitterichten?

— Ja, Grieken zelfs. Maar ze waren dronken, en wilden 'n
pruim negerhaar hebben voor niemendal. Daar doen-n-ik niet
an. Want op de kleintjes passen is 't voornaamste ! Anders
ben je fittu, zieje ? 't Is maar om je te zeggen dat je-n-in
den handel alle talen moet kennen, om alle-man te woord testaan. Dat's 't voornaamste ! Maar dat's nou tot daaraan toe, als
je-n-ouwelui maar behoorlyk borg kunnen stellen. Er is soms
wel tien gulden in de 1, weetje, -en in den handel moet 'n
mensch z'n zekerheid hebben. Dat's 't voornaamste ! Anders
ben je Mttu, dit begryp je zelf wel.
— M'n vader is dood, zei WOUTER, alsof deze byzonderheid
de borgstelling minder noodzakelyk maakte, maar eigenlyk
omdat-i niet wist wat-i zeggen moest, en toch 'ns eindelyk wat
zeggen wilde.
-- Zoo ? Dood ? Ja, dat komt soms voor. Dood ? Heel goed !
Maar heb je dan geen moeder die voor je storten kan ?
-- Ik ... zal ... 't ... 'r ... vragen, stotterde WOUTER.
— Wel zeker ! Ga jy 'r dat maar 'ns gauw vragen. Want,
zieje, in den handel komen geen praatjes te-pas. ZOO gezegd,
zoO gedaan, dat's 't voornaamste ! Anders ben je fittu. Hier is
nóg 'n winkel. Daarin heb je ook te werken ... als je moeder
storten kan, want dat's 't voornaamste!
De Weledele heer MOTTO geleidde WOUTERTJE in de leesbibliotheek. Langs de drie wanden stonden eenige kasten met

boeken, die tot aan de niet zeer hooge zoldering reikten. Overigens bevond zich in dat lokaal niet veel anders dan 'n inslagtrapje dat dienen moest om de wat hooger hangende vruchten
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der letterkunde te plukken, en 'n dik smeerig boek waarin de protestantsche jongeling die lust in werken had, .de namen zou opschryven van de personen die zich aan deze hengstebron kwamen laven voor 'n dubbeltje per ingebonden teug in de week.
In WOUTER'S tyd namelyk, was de beschaving van deze soort
duurder dan tegenwoordig, en abonnement was uitzondering.
— Zieje, zei de Weledele heer MOTTO, daar is 't boek, of wat
je zou kunnen noemen : 't grootboek. Je verstaat toch 't boekhouden we]. ?
WOUTER was genoodzaakt te erkennen dat ook dit alweer
behoorde onder de vele vakken die-n-i niet bestudeerd had.

— Ook al niet ? Dat's toch in den handel 't voornaamste !
Want, zieje, wie dat niet kan, is fittu. 't Is heel eenvoudig.
Je moet opschryven wie 'n boek haalt, met dag en datum
er by, en 't huisnummer, en de straat en alles. En als ze
't weerom brengen, dan haal je er 'n streep door. 't Zou er
mooi uitzien, als je dat niet deed ! En als je de menschen niet
kent, moet je . . .
— Pand vragen ? riep WOUTER snel, aan z'n Glorioso denkende
en verheugd dat-i eens eindelyk wat wist.
— Ja, pand. Een gulden voor elk deel van 't heele werk.
Want, dit begryp je, als er één deel weg is, is 't heele werk
fittu. Van de sigaren en de snuif zal ik je later alles precies
uitleggen, maar ik moet eerst weten of je moeder ... ga 't 'r
maar 'ns vragen ! Ik heb nu al zesmaal alles haarfyn uitgelegd — want aan jongetjes die in 'n zaak willen, is waarachtig
geen gebrek — maar als 't dan aankomt op Mozes en de profeten — de borgstelling, weetje ! dan halen ze bakzeil. En
dat's toch 't voornaamste ! Zeg dat aan je moeder. Anders . . .
je ziet er nog al knapjes uit ... als ik maar zeker weet dat
je storten kan ! Ajuus !
WOUTER ging in zonderlinge stemming naar huis. Dat die
man in hemdsmouwen een niet by-uitstek bevoegd vertegenwoordiger van den „handel" was, kwam niet in hem op. Hyzelf had zich vergist, meende hy, in 't weinige begrip dat-i
zich van dat woord vormde. Toch zoud-i zeker 'n allerontmoedigendst relaas van zyn wedervaren hebben afgelegd, indien
niet die leesbibliotheek hem had aangetrokken. Wat al Glorioso'.s
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konden daarin zyn 1 En misschien nog schooner dingen !
Het aandringen op borgstelling werd door den daarop belegden familieraad in-den-beginne niet zeer gunstig opgenomen.
Maar toen STOFFEL verzekerde dat-i er meer van gehoord
had, en dat het in den „handel" gebruikelyk was, kwam men
na eenig bieden en dingen ten-laatste met de firma MOTTO,
HANDEL & Cie overeen, dat er 'n som van honderd gulden zou
worden gestort, die 'n jaarlyksche rente van drie-en-'n-half
procent zouden opbrengen. Héél aangenaam vond Juffrouw
PIETERSE deze transaktie niet. Ze was gewoon, door edelmoedige bemiddeling van 'n makelaar, vier procent van haar geldje
te trekken. „Maar, zei ze, men moest wat over hebben voor
z'n kinderen".
Het bevreemdde STOFFEL, die met de onderhandelingen belast was, dat-i van de firma nooit iets anders te zien kreeg dan
de eerste helft, of 't eerste derde. Hy was zoo vry z'n verwondering hierover in gepaste bewoordingen te kennen te geven,
en vernam nu dat het staartje- & compagnie tot de zeer uitgebreide klasse der welluidende verzinselen behoorde en dat ook de
heer HANDEL 'n voortbrengsel was van MOTTO'S ryke verbeeldingskracht. Als 'n Atlas droeg deze de dubbele „gevestigde
zaak" op z'n reuzenschouders. Vanhier dan ook dat-i in oogenblikken van menschelyke zwakheid zich soms vermoeid voelde, en gelegenheid zocht 'n deel van z'n last op den nek te
wentelen van 'n protestantsch jongetie dat lust in werken had.
en ... cautie stellen kon. Dat was 't voornaamste ... inderdaad !
Wel eenigszins ten-nadeele van z'n tabaks- en snuifkennis,
omvatte WOUTER'S gemoed het andere deel van z'n werkkring
met 'n liefde .. • och, als-i zooveel gesnoven of gerookt had,
als gelezen, zoud-i ziek geworden zyn ! En ... rechtstreeks gezond werkte dan ook het verslinden van al die boeken niet !
Met 'n waren geeuwhonger slikte hy ryp en groen in — véél
ryps was er niet by ! — en hy las al sneller en sneller. Hy begon zekere vaardigheid te krygen in 't voorzien van den
loop der geschiedenis die hy in-handen kreeg, en was weldra
beter vertrouwd met den burgerlyken stand van helden en
heldinnen, dan eigenlyk 'n auteur aangenaam is. De bekwaamste faiseur kon geen tien bladzyden lang 'n vondelingetje doodarm laten, zonder dat WOUTER de sterren en ridderkruizen
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zag schitteren, waarmee 't kind zou getooid worden op 't
laatste blaadje. Deze scherpzinnigheid ging in 't onbescheidene
over. Komiek echter was het, dat hy ook alweer van dezen
vooruitgang — eenigszins betrekkelyk verdiende het dezen naam,
want het was 'n stap tot hooger — zichzelf geen rekenschap
gaf. Oppervlakkig beoordeeld, zou men meenen dat-i na zóóveel welgelukte oefening in juist-raden, die romanknoopjes
beneden z'n aandacht gesteld had. Toch was dit het geval
niet. Ondanks alle ontwikkeling van z'n begrip bleef by hem
de naïveteit van smaak en opvatting ongeschonden. Al wist hy
welke ridder straks onder de hoede van 't Meduza-schild des
schryvers overwinnaar wezen zou in het toernooi, toch had-i
het geduld zich langs de voorgeschreven ficelles te laten leiden
tot op 't oogenblik van den officieelen triumf, en hy zou 't
zondig en deloyaal hebben gevonden, één sekonde vóór den tyd
Saksers en Normandiërs toeteroepen :
— Helpt eens kyken of niet de verzwakte IVANHOE dien
bluffer BRIAN DE BOIS-GUILBERT flink op den kop slaat !
En ... en
och, ik durf 't byna niet zeggen : doch waar is
het ! — hem bezielde daarby 'n gevoel alsof hyzelf .. .
IVANHOE was ? Neen ! Alsof hy WOUTERTJE, voor de godheid
gespeeld had. die den uitgeputten brave kracht gaf tot het
verpletteren van den krygshaftigen booswicht. Met het wegloopen van EACHIN MAC JAN in Valentinsday, en den solieden moed
van den nuchteren SIGISMUND in The maiden of the mist, is
en was die ontknooping een der schoonste grepen van WALTER
SCOTT, en ... van WOUTER Want hy zou precies zoo gehandeld
hebben, èn als auteur, èn als ridder, en als beschikker over
den uitslag van 'n godsoordeel, waarachtig !
En wat hy die arme REBEKKA lief had ! En wat-i haar graag
stammoeder had gemaakt van alle engelsche ridders, van ARTHUR af tot dien lord in Missolunghi toe.
0, als hy 't boek geschreven had, als hy de god ware geweest, die door bemiddeling van almachtige schryvers, helden
en booswichten op hunne respektieve plaatsen zet .. .
Ja . . als ! Maar daar rinkelde dan op-eens de deurschel van
de snuif helft, en er werden van den hoogmoedigen WOUTER
heel andere dingen gevorderd, dan god-zyn. Er was tabak of
snuif noodig.
!

,
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't Eenige wat de omstandigheden hem in zulke oogenblikken
vergunden op 't gebied van 't goddelyke te leveren, was dat-i
nauwkeurig woog, en niemand 'n sigaar „van de tien" in-handen stopte voor 'n dito „van de acht". En zelfs dit konscientiwerk trof geen doel, want de heeren MOTTO HANDEL & Cie
hadden de handelsgewoonte deze en andere rubrieken aangevuld
te houden uit de soort die eigenlyk „van de twintig" zou
moeten heeren, als zy 'n naam geflragen had. De heer MOTTO
beweerde dat z'n klanten gewoonlyk dronken waren, en dat
men ze in alle gerustheid koolblàren kon te rooken geven. „Je
moet altyd zien wie je voor je hebt, zei de man, dat's 't voornaamste !"
Dit nu leerde WOUTER, in de bedoelde beteekenis, nooit.
Tien was hem tien, acht was acht, onverschillig met wien hy
te-doen had, en wat daarbuiten ging, bleef hem uit den onbegrypelyke. Van liegen om rechtstreeksch voordeel had-i geen
begrip. Wel van onwaarheid uit verlegenheid of angst. Maar
ook dan zelfs, indien men hem op eenvoudige wys gevraagd
had : „is 't waar wat je daar zegt ?" zoud-i hoogstwaarschynlyk
byna altyd — en toen-i moediger werd : altyd — geantwoord
hebben : neen, ik heb onwaarheid gesproken !
Ik laat nu daar, in hoever deze logisch-moreele zin hem
aangeboren was . Zeker werd z'n afkeer van onjuistheid —
vreemd genoeg ! — gevoed door al die lektuur. Dit klinkt te
zonderlinger, als men in aanmerking neemt, dat slechts 'n
zeer klein gedeelte daarvan tot de soort behoorde van den
aangehaalden IVANHOE. Het lydt geen twyfel, dat WOUTER Z'n
tyd beter had kunnen besteden, of liever dat dit het geval zou geweest zyn met byna ieder ander kind. Maar z'n
natuurlyke inborst dreef hem — naast veel kinderachtigs,
gelyk we reeds zagen by-gelegenheid van de kennismaking met
Glorioso, — om voornamelyk behagen te scheppen in wat ik
in Millioenen-Studiën „zedelyk rym" noemde. De als dapper
geschilderde ridder vocht tot-i overwinnaar of dood was. Alleen
doodelyk gekwetsten gaven zich gevangen. Zoo behoort het %
en WOUTER zou precies zoo gehandeld hebben. De allerschoonste
schoone van 't stuk werd door ieder bemind, en de afgewezenen
stierven van wanhoop, of lieten zich aanwerven by 'n aan
den dood gewyde kohorte. Dat's korrekt ! De deugdzame bie-
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ven braaf trots duivel en hel, en zelfs in-weerwil van de
verveling. Wie eenmaal door 'n schryver benoemd was tot
model, duldde geen smetjen op z'n kleed. 't Was de vraag of
zoo-iemand buikpyn of jicht hebben kon, en zeker is 't, dat-i
in al die boeken nooit jicht of buikpyn had. Prachtig !
Met de gebrekkigheid die zulke producten uit 'n oogpunt
van Kunst aankleeft, liet WOUTER zich nog niet in. Hy wist
niet, of dacht er niet aan, dat de voorgestelde volmaaktheid,
'n verkeerde voorstelling, en dat alzoo die volmaaktheid valsch
was. Hem was 't voldoende dat ieder die in zoo'n roman
werd opgevoerd, akkuraat deed wat de schryver hem opdroeg.
De booswichten deden niets dan verraden. De helden sloegen
alles dood. De boekschoone jonkvrouwen betooverden de halve
wereld. En ook God — WOUTER'S god - vervulde in al die boeken z'n almachtigen plicht veel beter dan ... byv. op den Zeedyk, waar-i gister nog 'n kleinen jongen had zien mishandelen
door 'n groote. 't Moest eens in 'n boek gebeuren . . alle ridders
zouden te-hoop geloopen zyn ! En ook WOUTER had getracht .. .
Kon hy 't helpen dat z'n patroon hem op strengen toon
terugriep ?
— Wat bliksem gaat dat jou aan ? Jy hebt je zaken hier
in den winkel ! Pas dáàrop ! Nooit je-n-inlaten met 'n andermans krakeel ... dat's 't voornaamste !
Ziedaar 'n wysheid van andere soort dan in z'n boeken
stond !
Hy las er niet minder vlytig om. In-den-beginne zou de
geschiedschryver van die uit- en inspanning, z'n lektuur by deelen
geteld hebben. Zeer kort daarna, by geheele werken, al waren ze
zoo lang als de nooit ten-eind gebrachte : Sophia's reize van
Memel naar Saksen — och, WOUTER vond Sophia's oneindige
reis veel te kort ! — en eindelyk by planken. By planken,
ja, en juist zoud-i 'n begin maken met de laatste, toen-i
op zekeren morgen de deur van den winkel gesloten en verzegeld vond. De Weledele Heer MOTTO was als matroos naar
Amerika — 't voornaamste zeker ! -- en de ongelukkige eigenaar van de beide snuifpotten had 'n verdrietig proces over
de belangryke rechtsvraag, of de pagoden : rappee en zinking
al dan niet mochten verzwolgen worden in de „failliete massa".
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Volgens Romeinsch Recht namelyk, en gelyk ieder weet
behoort dit vooral geraadpleegd te worden by kwestien in gevestigde handelszaken. op den Zeedyk te Amsterdam . . .
Nu ja, de Romeinen snoven niet, en gaven dus geen voorschriften over rapé. Ik weet niet hoe de zaak werd uitgewezen.
Maar we willen hopen dat ieder 't zyne kreeg, tot de Romeinen
toe. Juffrouw

PIETERSE,

minder gelukkig, was haar honderd

gulden kwyt, en klaagde als vroeger : ,,dat er met dien jongen
altyd wÈt was !"
Alsof WOUTER 't helpen kon !
Maar hèm speet het zeer dat-i zoo zonderling gestoord werd
in z'n lektuur. De geheimzinnige afkomst van den jongen roover lag hem wel klaar voor oogen, maar . .. men wil in zoo'n
geval gaarne weten of men juist geraden heeft. Om van myn
kant het bankroet van de Weledele heeren MOTTO, HANDEL
& Cie, voor den lezer zoo dragelyk mogelyk te maken, wil ik
hier wel verklappen dat BULWER'S Paul Clifford wel inderdaad
de zoon was van den vader zyner beminde ... neen, dit klopt
niet. Iets van dien aard dan.
Gesch. v. Wouter in de Ideën.
1873,

PHILISTER-AESTHETIEK.
Hoewel ik, waar het principes geldt, niemand ontzie, heb
ik toch begrepen dat ik met STERN een anderen weg moet inslaan dan met FRITS, en daar het te voorzien is dat myn
naam — de firma is Last &. C°, maar ik heet Droogstoppel,
Batavus Droogstoppel — in aanraking komen zal met een boek
waarin zaken voorkomen, die niet stroken met den eerbied
die elk fatsoenlyk man en makelaar zichzelf verschuldigd is,
acht ik het myn plicht u meetedeelen hoe ik getracht heb
ook dien STERN terug te brengen op den waren weg.
Ik heb hem niet van den Heer gesproken — omdat hy Luthersch is -- maar ik heb gewerkt op zyn gemoed en zyn
eer. Ziehier hoe ik dit heb aangelegd, en merk daarby op
hoever men het brengt met menschenkunde. Ik had hem hooren
zeggen : auf Ehrenwort, en vroeg wat hy daarmee bedoelde ?
— Wèl, zeide hy, dat ik myn eer verpand voor de waar-
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heid van wat ik zeg.
— Dit is zeer veel ! hernam ik. Ben je zoo overtuigd altyd
de waarheid te zeggen ?
— Ja, verklaarde hy, de waarheid zeg ik altyd. Als de borst
me gloeit...
De lezer weet de rest.
— Dit is waarlyk zeer schoon, zei ik, en ik hield me heel
onnoozel alsof ik het geloofde.
Maar hierin lag juist de fynheid van den strik dien ik hem
spande met het doel om, zonder gevaar te loopen den ouden
STERN in handen van BUSSELINCK & WATERMAN te zien vallen
toch dat jonge kereltjen eens goed op zyn plaats te zetten,
om hem te doen gevoelen hoe groot de afstand is tusschen iemand
die pas begint — al doet zyn vader groote zaken — en een
makelaar die twintig jaar de beurs bezocht heeft. Het was
namelyk bekend dat hy allerlei tuig van verzen uit het hoofd
wist — hy zegt : „uitwendig" — en daar verzen altyd leugens
bevatten, was ik zeker dat ik hem zeer spoedig zou betrappen
op onwaarheden. Dit duurde dan ook niet lang. Ik zat in de
zykamer, en 113 was in de suite ... want we hebben een suite.
MARIE was aan 't breien, en hy zou haar wat vertellen. Ik
luisterde aandachtig toe, en toen het uit was, vroeg ik hem
of hy 't boek bezat, waarin het ding stond, dat hy daar zooeven had opgedeund. Hy zei ja, en bracht het my. Het was
een deeltje der werken van zekeren HEINE. Den volgenden morgen gaf ik hem — aan STERN, meen ik — de onderstaande :
Beschouwingen omtrent de waarheidsliefde van iemand die het volgend prul
van Heine vóórzegt aan een jong meisje dat in de suite zit te breien,

Auf Fliigeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag ich dich fort,

Herzliebchen ? MARIE, jou Herzliebchen ? Weten je oude-lui
daarvan, en LOUISE ROSEMEYER ? Is het braaf, dit te zeggen aan
een kind, dat door zoo-lets al zeer licht ongehoorzaam zou
worden aan hare moeder, door zich in het hoofd te halen dat
ze mondig is omdat men haar : Herzliebchen noemt ? Wat beduidt dat : voortdragen op je vleugels ? Je hebt geen vleugels,
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en je gezang ook niet. Probeer het eens over de Lauriergracht,
die niet eens heel breed is. Maar al had je vleugels, mag je
dan zulke dingen voorstellen aan een meisje dat haar belydenis nog niet gedaan heeft ? En al was ze aangenomen, wat
beduidt dat aanbod van wegvliegen samen ? Foei !
Fort nach den Fluren des Ganges,
Da weiss ich den schonsten Ort ;
Ga er dan alleen heen, en huur er een optrek, maar neem
niet een meisje mee, dat haar moeder moet helpen in het huishouden ! Maar je meent het ook niet ! Vooreerst heb je nooit
den Ganges gezien, en kunt dus niet weten of het daar goed
leven is. Wil ik je eens zeggen hoe de zaken staan ? 't Zyn
alles leugens, die je alleen dáárom vertelt, omdat je in al dat
gevèrs je tot slaaf maakt van maat en rym. Als de eerste regel
geëindigd was op koek, wyn, kina, zou je aan MARIE gevraagd
hebben of ze meeging naar Broek, Berlyn, China, en zoo voort.
Je ziet dus dat je voorgestelde reisroute niet oprecht gemeend
was, en dat alles neerkomt op een laf geklinklank van woorden zonder slot of zin. Hoe zou 't wezen, als MARIE nu eens
werkelyk lust kreeg om die malle reis te doen ? Ik spreek nu
nog niet eens van de ongemakkelyke manier die je voorstelt !
Maar zy is, den Hemel zy dank, te verstandig om naar een
land te verlangen, waarvan je zegt :
Dort liegt ein rothbliihender Garten
Im stillen Mondenschein ;
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein ;
Die Veilchen kichern und kolen,
Und schau'n nach den Sternen empor :
Heimlich erzthlen die Rosen
Sich duftende Marchen ins Ohr.
Wat wou je in dien tuin met MARIE in den maneschyn uitvoeren ? Is dat zedelyk, is dat braaf, is dat fatsoenlyk, STERN ?
Wil je dat ik beschaamd moet staan, evenals BUSSELI.NCK &
WATERMAN, met wie geen fatsoenlyk handelshuis iets te doen
wil hebben omdat hun dochter weggeloopen is, en omdat het
knoeiers zyn ? Wat zou ik moeten antwoorden, als men my
op de beurs vraagt waarom myn dochter zoo lang in dien
rooien tuin is gebleven ? Want dit begryp je toch, dat niemand
me gelooven zal, als ik zeg dat ze daar wezen moest om een
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bezoek te brengen aan de lotusbloemen die, zooals je zegt,
haar al lang gewacht hebben. Even zoo zou ieder verstandig
mensch my uitleggen, als ik gek genoeg was om te zeggen : onze MARIE is daar in dien rooien tuin — waarom rood, en niet
geel of paars ? om te luisteren naar het snappen en gichelen
van de viooltjes, of naar de sprookjes die de rozen elkaar
heimelyk in het oor blazen. Al icon zoo iets waar zyn, wat
zou MARIE er aan hebben, als het toch zoo heimelyk geschiedt
dat het kind er niets van verstaat ? Maar leugens zyn het,
flauwe leugens ! En leelyk zyn ze ook ! Want neem eens een
potlood, en teeken een roos met een oor, en zie eens hoe dat
er uitziet ? En wat moet het beteekenen, dat die Marchen zoo
duttend zyn ? Wil ik je dat eens zeggen in goed rond hollandsch?
Dat wil zeggen dat er een lucht jen is aan die malle sprookjes . . . zó(5 is het !
Da hiipf'en heibei, und lalischeii
Die frommen, klugen Gazellen ;
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Wellen . .
Dort wollen wir niedersinken
Unter den Palmenbaum,
Und Ruhe und Liebe trinken,
Und traumen seligen Traum.

Kan je niet naar Artise) gaan, als je dan volstrekt vreemde
dieren zien wilt ? — Je weet dat ik lid ben, schryf 't gerust
aan je vader. — Moeten het juist die gazellen aan den Ganges wezen die toch in het w ild nooit zoo goed zyn waartenemen
als in een nette omheining van gekoolteerd yzer ? Waarom
noem je die dieren vroom en verstandig ? Het laatste laat ik
golden — ze maken althans zulke zotte verzen niet -- maar :
vroom ? Wat beduidt dit ? Is 't niet misbruik maken van 'n
heilig woord, dat alleen mag gebruikt worden door menschen
die het ware geloof hebben ? En dan die heilige stroom ? Mag
je aan Marie dingen vertellen, die haar tot een heidin zouden
maken ? Mag je haar doen wankelen in het geloof dat er geen
ander heilig water is, dan dat van den doop, en geen andere
magistra, is in 't spraakgebruik de be" „1lrtis" voor Natura
naming van den dierelituin te AI71stPrdatrl.
n7
^
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heilige rivier dan de Jordaan ? Is dit niet ondermynen van
zedelykheid, deugd, godsdienst, christendom en fatsoen ?
Denk over dat alles eens na, Stern ! Je vader is een achtenswaardig huis, en ik ben zeker dat hy 't goedvindt dat ik zoo
op je gemoed werk, en dat hy gaarne zaken doet met iemand
die deugd en godsdienst voorstaat. Ja, principes zyn me heilig, en ik heb geen schroom om ronduit te zeggen wat ik
meen. Maak dus geen geheim van wat ik je zeg, schryf 't gerust aan je vader dat je hier in een soliede familie bent, en
dat ik je zoo op 't goede wys. En vraag jezelf eens af, wat
er van je zou geworden zyn als je by Busselinck & Waterman
waart gekomen ? Dáár zou je ook zulke verzen opgezegd hebben, en dáár had men niet op je gemoed gewerkt zooals ik
doe, omdat het knoeiers zyn. Schryf dit gerust aan je vader,
want als er principes in het spel zyn, vrees ik niemand. Dáár
zouden de meisjes met je meegegaan zyn naar den Ganges, en
dan lag je nu misschien ergens onder een boom in 't natte gras,
terwyl je nu, omdat ik je zoo vaderlyk waarschuwde, hier by
ons kunt blyven in een fatsoenlyk huis. Schryf dat alles aan
je vader, en zeg hem dat je zoo dankbaar bent dat je by ons
zyt gekomen, en dat ik zoo goed voor je zorg, en dat de
dochter van BUSSELINK & WATERMAN is weggeloopen, en groet
hem zeer van my, en schryf dat ik nog 1i lo procent courtage
zal laten vallen beneden hun bod, omdat ik die onderkruipers niet lyden kan, die een konkurrent het brood uit den
mond stelen door gunstiger voorwaarden.
En doe me het genoegen, in je voorlezingen by de Rosemeyers wat meer degelyks te brengen. Ik heb in Sjaalman's
pak opgaven gezien van de koffie-productie der laatste twintig jaren, uit alle residentiën op Java : lees z(56-iets eens voor !
En je moet ook de meisjes en ons allen niet zoo uitmaken
voor kannibalen die wat van je hebben opgeslikt ... dat is niet
fatsoenlyk, myn beste jongen ! Geloof toch iemand die weet
wat er in de wereld te koop is ! Ik heb je braven vader reeds
bediend voor zyn geboorte — zyn firma, meen ik, neen ... Onze
firma, meen ik : Last & Co. vroeger was het Last & Meyer maar
de Meyers zyn er lang uit — je begrypt dus dat ik het goed
met je meen. En spoor FRITS aan dat by wat beter oppast,
en leer hem geen verzen maken, en houd je alsof je het niet

339

PHILISTER-1ESTHETIEK.

zag, als hy gezichten trekt tegen den boekhouder, en al zulke
dingen meer. Geef hem een goed voorbeeld omdat-je zooveel
ouder bent, en tracht hem bedaardheid en deftigheid inteprenten, want hy moet makelaar worden.
Ik ben je vaderlyke vriend
BATAVUS DROOGSTOPPEL.

(firma Last & Co, makelaars in Koffie,
Lauriergracht, No. 37.)
-

Max Havelaar.

1859.

DENKEN.
Het woord mens of mensch dan, als men dien staart mooi
vindt .-- is van één familie met het latynsche mens = verstand.
We vinden den gemeenschappelyken stamvader in 't sanskritsche man, dat is : denken. Maar ik erken dat de grondbeteekenis
wel wat op den achtergrond geraakt is.
—

Wie denkt, kan niet verloren gaan. Wie denkt, overwint. Het
ekonomisch omgaan met de werktuigen die we tot denken
noodig hebben, is dus van groot gewicht.
Het denken moet geleerd worden. Er zyn hulpmiddelen :
logika, mathezis, enz. Maar, meestal nemen wy die middelen
voor 't doel. Er zyn veel bekwame onderwyzers in de logika,
die onzuiver denken zoodra ze meenen dat hun logika, hun
„vak" niet in 't spel is. En menig professor in de wiskunde
redeneert heel onwis buiten z'n studeerkamer of gehoorzaal.
Dit kunnen mathezis en logika niet helpen. De fout ligt
in de meening dat die dingen behooren tot de privatieve weelde
van de geleerde wereld.
We zyn denkdieren, kunnen denken, en voelen aandrang tot
denken : sumus, ergo cogitamus. Denken is ons instinkt, onze
behoefte, onze roeping, ons wezen.
Maar ... ook loopen is ons aangeboren, en toch is er in de
wyze van loopen groot verschil. De knaap die achttien jaren
lang 't gaan beoefende in de praktyk, heeft als rekruut be-
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hoefte aan onderricht in loopen. De strekking daarvan is hem
te leeren hoe hy de gaaf der Natuur op de voordeeligste, wys
moet toepassen. Z'n loopen moet veranderd worden in goed loopen.
Misschien had ik dus behooren te zeggen : het goed denken
moet geleerd worden.
Voor ik nu de hulpmiddelen dáártoe — buiten eigenlyk gezegde logika en mathezis — opgeef, moet ik erkennen dat in
geen geval die wetenschappen in zeer algemeenen zin genomen,
kunnen ontbeerd worden. Ieder wezen immers dat waarneemt,
opmerkt, vergelykt, afleidt, ontleedt, meet, weegt, oordeelt
en besluit ... in één woord : ieder die denkt, gebruikt logika
en mathezis. En dit blyft het geval, ook al had hy nooit iets
gehoord van de benamingen waarmee men die werkzaamheden
van den geest heeft gestempeld tot 'n speciaal-studie. Zoo
maakt ieder die zich beweegt, onwillekeurig gebruik van gymnastische hulpmiddelen, zonder juist daarby de wetenschap van
.Vater JAHN of EULER te-pas te brengen.
De hulpmiddelen om goed te leeren denken — zonder de
logika of de mathezis van de School alzoo — zyn van negatieven
en pozitieven aard.
De zeer noodzakelyke huishoudelykheid met onze geestvermogens moet zich voor 'n groot deel openbaren in onthouding.
Tot VRYE-STUDIE - want op dit veld behooren deze opmerkingen te-huis --- is gewis noodig, dat we ons verstand niet
verdooven door sterken drank, onmatigheid, slaverny onder de
zinnen, onnatuurlyken stryd tegen gepaste aanspraken der zinnelykheid, geloof, toegeven in hartstocht.
Onder de pozitieve middelen noem ik in de eerste plaats :
't uitroeien der vervloekte gewoonte van niet-begrypen. We moeten
ons doordringen van 't besef dat begrypen plicht is, en 't berusten in het tegendeel niets dan onzedelyke lafhartigheid.
Elk mysterie is 'n vyand dien de denkridder MENSCH uit den
zadel behoort te lichten. Of althans hy moet dit beproeven,
op-straffe van félonie. We zyn geboren kampioenen voor duidelykheid, voor eenvoud, voor harmonie tusschen daad en
woord, voor WAARHEID.
De lieve Natuur zorgt er voor dat er ten-allen-tyde monsters, reuzen en spoken te bestryden blyven. Elk verlaagd
wanbegrip laat vlekken na, die uitgewischt moeten worden.
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Elke verklaarde verborgenheid baart nieuw mysterie. By 't
lezen van elke bladzy, van elke zinsnede in 't groote boek dat
van eeuwigheid tot eeuwigheid wordt geschreven door de feiten,
behooren wy gedurig onszelf de vraag voorteleggen die Filippus richtte tot den Kamerling. (Handel. VIII vs. 30.)
By deze algemeene opmerkingen, voeg ik de opgave van
twee byzondere middelen, die me voorkomen van goede werking te zyn.
Ten eerste : men behoort zich toe te leggen op juistheid van
uitdrukking. Gedachte en uitdrukking oefenen wisselwerking
op elkander uit. Wie logisch denkt, zal — by benadering
altyd — de juiste uttdrukking vinden voor z'n gedachten,
althans hy zal niet berusten in het tegendeel. En, omgekeerd,
de gewoonte om naar juistheid van uitdrukking te streven, is
zoowel 'n krachtige spoorslag tot logisch denken, als 'n door
gaande oefening in die voornaamste menschenplicht.
Het tweede hulpmiddel is, dat men zich zoo dikwyls mogelyk tot taak stelle iets te verklaren aan anderen, of zich de
vraag voorlegge : hoe zou ik antwoorden indien men op zulke
verklaring aandrong ? Hierdoor is men genoodzaakt z'n gedachten op korrekter wyze te rangschikken dan wanneer we meenen met onszelf alleen te doen te hebben. Hoe onwetender we
ons daarby onzen leerling voorstellen, hoe beter. Deze methode verschaft ons niet alleen 'n helder inzicht in 't behandeld
onderwerp, maar ze geeft ons bovendien zeer dikwyls 'n uitdrukking aan de hand, die we misschien zonder haar niet
zouden gevonden hebben, en die soms de gevonden slotsom
stempelt tot puntige spreuk. Alzoo, en tevens by-voorbeeld :
ut discas, doce !
Dat ik niet beweer hier de denk-theorie te hebben afgehan
deld, spreekt van zelf.
Ik gaf 'n paar manieren op, waardoor we ons denkvermogen kunnen onderhouden, opscherpen en by-wyze van spreken
— volmaken. Doch ik erken dat niet ieder in dit opzicht
dezelfde behoeften heeft. Wat den een dient, kan den ander
sfhaden. Voor my zyn cyfers van uitstekende werking. Ook
daarvan kan 'n fyn beoordeelaar de sporen in m'n arbeid vinden. Ik weet niet welke beschuldiging me meer grieven zou : dat
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ik niet stipt redeneerde, of : dat ik geen gevoel had. Juister
gezegd, deze beide dingen zyn my een. Een slordig rekenaar
komt me barbaarsch en onmenschelyk voor, omdat hy ruw
omgaat met het gedeelte van zichzelf, dat hem van dieren en
wilden heet te onderscheiden. En 'n booswicht maakt op my
den indruk van 2 + 2 = 5. Ik wend me vies van hem af.
Waarschynlyk komt deze opvatting der zaak aan velen paradoxaal voor. En 't kan zyn — zeker is 't niet ! — dat ze
hierin gelyk hebben, wanneer men aan dit woord de stiptletterlyke beteekenis toekent. En dan zou 't jammer genoeg wezen
want het leverde een bewys te meer, niet alleen dat we
nogal Onverstandig, zeker ! — ons gewoon maakten verstand
en zedelykheid van elkander te onderscheiden — qui male distinguit, male docet — maar zelfs dat wy er 'n co op nahouden, 'n geykte ,,,,leer" die aan deze dwaling 'n fatsoenlyke
reden van bestaan schynt te geven. Hoe dit zy, in den zin
van gezocht, gewrongen, gemaakt — alles saamgenomen dus
onwaar — is m'n opvatting niet. Dwaas is slecht, en slecht
is dwaas. Men moet slecht en dwaas wezen om dit niet
intezien.
`^

We kunnen alles begrypen, en hebben 't recht niet lafhartig
uit den weg te gaan voor welk Mysterie ook. Bovendien, er
is maar één : het ZYN.

Ieder vindt het natuurlyk dat de ongekwetste Horatius de
drie gewonde Curiatiërs één-voor-dén afmaakte. Elk syllogisme
bestaat uit 'n meer of min groot aantal Curiatiërs, die ieder
op-zichzelf zwakker zyn kan wy. Het staat aan ons, die vyanden — 't onbekende is de natuurlyke vyand van den denker
— zoO te verdeelen dat wy ze geleidelyk, en zelfs zonder
buitengewone inspanning kunnen verslaan.
De meening dat sommige vraagstukken moeilyker zyn op
telossen dan anderen, is 'n wanbegrip. Geen wiskundige heeft
voor welke bewerking ook, iets anders noodig dan de vier
hoofdregels der lagere Rekenkunde, die zich nog laten terugbrengen tot deze twee : vermeerderen en verminderen. Al wat
hy overigens te doen heeft, is 't oordeelkundig verdeelen en
't geleidelyk aantasten van den op elk gegeven punt zw akke
ren vyand.

DENKEN.

343

Dat men zich hiertoe zoo dikwyls onbekwaam acht, vloeit
uit traagheid voort. Men ziet die Curiatiërs op 'n hoop byeenstaan, en schuwt de moeite van 't verdeelen. „Hoe, zou
ik alleen al die vyanden kunnen verwinnen ?" vraagt men. Wel
zeker, dat kunt ge ! Het staat aan u hen te splitsen in zooveel
onderdeelen als ge verkiest, en de oplossing van de zwarigheden wordt verkregen door konsekwente volharding.
Men verhaalt dat sommige reizigers heel Azië en Europa
te-voet hebben doorkruist. Toch deed nooit een hunner meer
dan één schrede te-gelyk. Die ééne schrede kan ieder doen.
Een boekhouder die millioenen in z'n boeken heeft verhandeld, drukt ten-laatste na 't opmaken van de balans, z'n saldo
in één bedrag uit. De wyze waarop hy daartoe geraakte, moge
omslachtig geweest zyn, niemand kan beweren dat ze moeielylc
was. Gedurende den ganschen loop zyner werkzaamheden kwam
hem nooit iets voor, dat op-zichzelf beschouwd, byzondere inspanning vorderde. Hy debiteerde en krediteerde, dit was alles.
Z'n verdienste ligt dus in de geregelde aaneenschakeling van
z'n arbeid, in de volharding.
Wie deze voorbeelden logisch toepast, ook op vraagstukken
van schynbaar ingewikkelden aard, zal ten-slotte zich verheugen in een even bondig en bevredigend rezultaat als dat van
den boekhouder. Maar ... men moet beginnen met den vasten
wil, de Curiatiërs regelmatig te verdeelen. Het divide et imperil
is hier van volle toepassing, en wel zonder de helsche strekking die 't in zoogenaamde politiek heeft.
Ideën en Millioenen-Studien.
1862, 1870, 1872.

ZEDELOOS EN ONZEDIG.
In SAMOJEDIË — ik weet niet of 't land zoo heet, maar dat
is 'n leemte in de taal, die we moeten aanvullen -- in SAMOJEDIË is 't de gewoonte, zich van-top tot-teen te besmeren met
ransige traan.
Een jonge Samojeed verzuimde dit. Hy besmeerde zich volstrekt niet, noch met traan, noch met wat anders.
— Hy volgt de zeden niet, zei 'n Samojedisch wysgeer . .
hy heeft geen zeden ... hy is zedeloos.
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Dit was heel juist gezegd. 't Spreekt vanzelf dat de jonge
zedelooze SAMOJEÉD mishandeld werd. Hy ving meer robben
dan elk ander, maar 't baatte hem niet. Men nam hem z'n
robben af, gaf die aan betraande samojeden, en hèm liet men
honger lyden.
Maar 't werd nog erger. De jonge Samojeed, na eenigen tyd
te hebben voortgeleefd in onbesmeerden staat, begon eindelyk
zich te wasschen met eau de cologne . . .
-

-

— Hy handelt tégen de zeden, sprak nu de wysgeer van
den dag, hy is onzedig ! Komt, we zullen voortgaan hem de
robben aftenemen die hy vangt, en bovendien slaan . . .
Dit geschiedde. Maar wyl men in Samojedië geen laster had,
geen kopierecht, geen verdachtmaking, geen domme orthodoxie, noch valsch liberalismus, noch bedorven politiek, noch
bedervende ministers, noch verrotte Tweede-kamer ... sloeg
men den patient met de afgekloven beenderen van de robben
die hyzelf gevangen had.
1862.
Id eën.

HOOG BEZOEK.
I. LANGS DEN AMSTEL.

Om van FANCY'S spinsel en borduursel iets te leeren begrypen, is 't noodzakelyk Benige uren terug te gaan.
De lezer herinnert zich dat er dien middag ter uitspanning
van de hooge personaadjes die Amsterdam vereerden met 'n
bezoek, 'n hardzeilery op den Amstel zou worden gehouden.
Juffrouw LAPS had reeds de goedheid dit aan ons en de Pietersens medetedeelen, en tevens dat de zaak mislukt was door 'n
onhoffelyk gebrek aan wind. Ze had de waarheid gezegd. Hopen wy dat deze uitspatting geen al te nadeelige gevolgen
moge gehad hebben voor 't evenwicht van haar ziel.
Het was dien dag inderdaad bladstil. De mannen van 't vak
beweerden „dat er geen zuchtjen aan de lucht was." Wie zich
anders uitdrukte werd voor 'n landkrab gehouden. Het pleizier-roeien was nog niet in de mode — de mode had ongelyk,
want het is 'n flinke mannelyke oefening — doch al ware dit
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anders geweest, Amstelboeiers zyn niet op roeien ingericht,
en andere geschikte vaartuigen waren niet by-de-hand, om
nu niet te spreken van 't gebrek aan eelt in de handen van
de liefhebbers.
In dit opzicht dan toch waren onze grootouders nog lamlendiger fatsoenlyk dan wy. Ze dachten er zelfs niet aan, dat
zoo'n matrozige inspanning 'n vermaak wezen kon zonder de
minste scha voor deftigheid, en meenden al heel wat ferms
uitterichten, wanneer ze als halfleege meelzakken met den schoot
in de hand in 'n stuurstoel lagen te dutten. De wind moest
by die gelegenheden al het werk doen, en had dus eigenlyk
alleen aanspraak op 't plezier.
Maar de wind deed nu eenmaal dien dag z'n werk niet. Hy
scheen elders bezig, en fl oot misschien onze tegenvoeters 'n
spotdeuntje voor, op al de gefopte potentaten die tusschen
Ouwerkerk en Amsterdam heen-en-weer pauwden in stof en
hitte. Ja, 't was gloeiend heet. Koningen en prinsessen zweetten als menschen. De joujoux de Normandie — 't speel- en
groettuig van den beau-monde dier dagen — klommen al trager
en trager by hun koordjes op. Nu, dit stond zoo kwaad niet
want de goede toon schreef voor dat ze zeer langzaam stegen,
en zich aanstelden alsof ze moeite hadden de hand te bereiken
die ze vallen liet. Dat, of zoo-iets, heette : morbidezza. De beweging van de vingers die 't kleine rukje moest meedeelen,
waardoor 't stygen werd te-weeg gebracht, behoorde onmerkbaar te zyn. Dit gold voor gratie, bekwaamheid, verstand,
en zelfs, by-mangel aan beter, voor genie.
't Is opmerkelyk hoe men zich ten-allen-tyde heeft toegelegd op 't uitvinden van surrogaten van 't goede. Aan 't goede
zelf is nooit zooveel moeite ten-koste gelegd. Ik noem dit 'n
onëkonomische fout. Indien de beau BRUMMEL, de vriend van
den prins van Wales, de studie die hy besteedde aan 't omdoen van z'n das, had toegepast op iets nuttigs, zoud-i waarschynlyk 'n achtendswaardig mensch geweest zyn. 't Blyft echter de vraag, of-i in dat geval geduld zou geworden zyn in
den kring van dien liederlyken kroonprins. Men zegt dat er
ook thans nog hooggeplaatste personen zyn, die zich niet op
hun gemak voelen zonder zekere dosis nietigheid om zich heen.
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Hoe dit zy, sommige kroniekschryvers beweren dat de oude
puistige paltsgravin 'n groot gedeelte van 't prestige in hofkringen, dat haar inderdaad niet kon worden ontzegd, te danken had aan de handigheid waarmee ze wist omtegaan met
den joujou de 1Vormandie. Volgens STUART MILL was zy de uit-

vindster van den zoo beroemden horizontaalworp, en 't is niet
geheel-en-al onmogelyk dat zy ook in 't bezit was van 't geheim
om 't belangwekkend speeltuig loodrecht omhoog te werpen en
zeer langzaam te laten dalen langs het door 'n onnaspeurlyke oorzaak gespannen koord. Maar deze byzonderheid vereischt bevestiging. STUART MILL heeft de wreedheid gehad te sterven voor-i den
Hollanders had voorgezegd wat ze hiervan te denken hebben,
en alle kans op licht is dus afgesneden.
Dat ook de zeer hooge geboorte van de paltsgravin meewerkte aan den invloed die zy uitoefende op alle Europesche
hoven — op één na, want de edelste zaak heeft haar tegenstanders, helaas ! — mag waar zyn, maar toch . . . haar virtuoziteit
op den joujou was en bleef hoofdzaak !
En ten-rechte ( Want men wordt geboren zonder dat men
't helpen kan dit was zelfs met de paltsgravin eenigszins
't geval geweest — terwyl er tot het wel besturen van 'n paar
palmhouten schyfjes aan 'n koord, natuurgaaf en oefening noodig is. Vorsten en prinsen weten dit wel, en maken er dikwyls gebruik van. Me dunkt ik hoor 'n koning zeggen :
„Ma toute bonne, vous qui aver la main si le'gère, ne pourriez
vous pas me faire l'amitié de flanquer (st la poste les trente mille
homines que mon diable d' ... allié viert de loger dans ma capitale ?"
Of:

Ach, du meiy2e liebe Cousine, wie du g6ttlich tschoutschoui7st !
Auf und nieder . . . nieder und auf ! TVenn du einmal unsern sehr
verehrten Vetter mit Usurpati,onsminen. Kaiserliche Majestcit,
so am Kórdelchen hieltest und tschoutschouirtest ?
Nu spreekt 'n prinsje :

„Auf Ehre, Durchlaucht sind zum kussen adorable ! Nun der
Respekt widerhdlt mich ... auf Ehre ! CLOTHO, ich. beehre mich
Ihr Sclave zu sein. LACHESIS, Ihrer geschichtlenkenden Hand empfe m ir den Erbprinzen vom Halse, o
fehle ich mein Schicksal ! Schaffe
-
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Schicke den unbescheiden frilhergeborenen nach Italien, ins Pfefferland, in den Krieg, in . . . Cythereïschen Vergnugungen, womit eine so gescheute PARKE wie Durchlaucht,
Lebenskórdelchen abschneidet . . . zum Entziicken, verehrungswurdigste Parke Durchlaucht !"
ATHROPOS !

Zoo spraken welopgevoede prinsjes van dien tyd. Laf was
het, en mythologisch, o ja. De mythologie is weg, maar de
lafheid is hier-en-daar gebleven. Er bestaan inderdaad tegenwoordig hooggeboren personaadjes die niet de minste konversatie houden over schikgodinnen, en toch de moeite van 't aanhooren niet waard zyn. Meer nog. Zelfs sommige laaggeborenen
veroorloven zich zoo'n leegte. Ik heb kooplieden gekend, jazelfs
werklui die praten konden als 'n prins . na den bloei van de
salonmythologie. Maar we zyn nu met vorstjes bezig. Alzoo :
Een prinsesje spreekt ,
— Liebe mz:itterliche Cousin e . . . aber hein, so geschickt wie
du . . . nie da gewesen ! Mit (Pm Hdndchen kOnntest du mir
ganz bequem ein halbdutzend feite Provinzchen aus dem Deutschen Reichsmaraste zur Morgengabe zusammen fischen, Cousine !
.

'n Sterveling van lager soort :
„Kóniglich-Kaiserl iche Hoheit, ich sehe, staune und . . . schweige ! Wenn Kóniglich-Kaiserliche Boheit nur beliebten . . . Gottes
Erdreich warde sich pflichtschuldigst freuen, wenn KóniglichKaiserliche Hoheit geruhten es gnc diglich balanzi'ren zu wollen
auf Kóniglich-Kaiserliche Hoheit's gOttlichen Fingern ! Ich
schweige gehorsamst, doch . . . dass eine Ober-geheim-kuchen- ceremonienmeister-stelle vazirt, ist unterhdnigste Wahrheit."
'

Enz. Enz.
Al deze menschen logen 'n beetje. Maar hun praatjes waren
minder dom dan 'n oppervlakkige beoordeelaar meenen zou,
want ze bereikten dikwyls hun doel. Die laatste aanbidder
byv. kreeg inderdaad 'n aanstelling by 'n ke niglich kaiserliche
hofkeuken. Wat wil men meer ?
Overdreven verwondering over den invloed van de prinses,
zou 'n blyk van onkunde wezen. Want al reikte nu de historische kennis van den lezer niet toe, om hem te doen raden
welke persoonlykheid ik bedoel — men weet reeds dat ze
-
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roode puistjes in *t gezicht had, en ik voeg er by dat ze gewoon was te slapen tusschen lakens van hollandsch linnen :
dat is iets ! — welnu, al kent men haar niet, toch mag ik
verwachten dat ieder wete hoe macht, aanzien en invloed gewoonlyk gegrond zyn op kleinigheden. Misschien zou er Benige
verwondering te pas gekomen zyn, wanneer ik m'n paltsgravin
had voorgesteld als. verdienstelyk, en bekwaam in belangryker
zaken dan 't op-en-neerwippen van 'n joujou.
Een ruiter naderde haar koets.
— Eh bieng, zjefalier, n'est-ce-pas qu' il fait afreusemang
chaud dang ce pays ?
— Wie K. K. Hoheit be fehlen.
— Ch'tou f fe !
— Zu dienen, K. K. Hoheit.
— Und wo steckt denn unsere kleine wilde Katze ? 1st sie
hinten ? 1st sie vor ? Wo ist sie ?
De „chevalier" werd door 'n toedringende volksmenigte van
de koets gescheiden. Dit beviel hem wel. Vooreerst was-i
uit de oude school, en hy durfde zich niet wagen aan 't duitsche
hoffransch van de Palatine, waaraan-i admirablemang wël deed.
Ten-tweede bezat-i te veel routine van nieuwer school, om
gaarne te antwoorden op die vraag naar de „wilde kat." Dit
katje namelyk was 'n zeer superlatief K. K. Hoheit. De halfbakken hoveling mocht dus niet te snel verstaan wie er bedoeld werd, en durfde zich evenmin schuldig maken aan nietverstaan. Een groep welwillende zangers kwam z'n verschrikte
diplomatie te hulp :
„Amour à la plus belle,
Honneur au plus vaillant . .
Ja, ja, lezer, er is 'n tyd geweest, dat de kracht van hollandsche jenever — amsterdamsche proef — zich openbaarde
in fransche romances. Of onze straatzangers dat refrein precies
uitspraken en zongen naar de bedoeling van den auteur, van
de auteur liever . . .
De paltsgravin scheen dit te ontkennen. Met haar joujou
riep zy 'n zeer elegant jong-mensch van 'n jaar of achttien
tot zich, dien zy in hare nabyheid ontdekte. De jonge ruiter
groette ganz rittermdssig met z'n karwats terug, en drong door
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de menigte heen.
— Ecoutez, mein Prinz der Pdbel singt la changsong de
la Reine ! Oh, mong Die, quelle pronongziazionq !
— Vous avez t' oreille si délicate, ma Cousine !
-- Ang féritê ! Aber, Prinz, sagen Sie mir 'nmal, wo ist deun
Ihre Prinzessin Schwester, mein Waldkcitzchen :?
— Ma f oi, y a plus d'une heure que je ne l'ai vue ! Elle
s'amuse peut-être là•bas, ou village d'Awercric. Qui salt si elle
n'a pas passé l'eau. Vous savez, Palatine, qu'elle n'a pas l'habitude de se gêner.
Nu ja, dit wist de paltsgravin. Dit wist ieder die ooit de
eer had het prinsesje van naby gade te slaan, en de lezer zal
er ook iets van te zien krygen, parole d'honneur !
Honneur au plus vaillant ! schreeuwde nu weer 'n troep al
te opgetogen Nederlanders, en onze paltsgravin reed op-nieuw
'n oogenblik onverzeld. Van-tyd tot-tyd harkte zy met haar speeltuig dezen en genen „Navelier" naar zich toe, en knoopte dan
'n gesprek aan, dat echter telkens door de volte werd afgebroken.
Om de lokaalkleur te handhaven, gelieve de lezer by de uitspraak van 't woord : „Navelier" te rymen op : „duitsche manier" in welk geval het niet „ruiter" beteekent, maar 'n „heer
van den hove" 'n ho f j`'rhiger gentleman, ja misschien zelfs by
uitsluiting : 'n edelman. Niet zonder deernis met de miskende
rechten van de etymologie, moet ik betuigen dat er by de
zaak volstrekt geen paard noodig was, al zy 't dan dat in dit
geval de „kaveliere" werkelyk tevens ruiters waren. Nu ik
toch aan 't uitleggen ben ... 't woord : „harken" is van my.
Ik nam de vryheid om daarmede alleraardigst te zinspelen op
den befaamden horizontaal-worp met de joujou.
De koetsen reden nog altyd stapvoets, en als in pantoffelparade. Het kon niet anders, om de volte.
Bovendien, de souvereinen verkeerden in 'n ziekelyke bui
van Volksthumlichkeit.. De mode van den dag bracht 'n misselyke neerbuigings-manie mee, en de meeste rangmenschen
overdreven de mode, zooals altyd. Men droeg filantropie, gelyk wat vroeger de hoepelrokken, en later crinolines, vryenarbeid, of chignons. ROUSSEAU die beter wist of althans beter
-
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weten kon — had de afgezaagde theorie van „ce bon peuple"
op frazen gezet, en wie te arm was om gedachten te bezitten
op z'n eigen hand, neuriede die frazen na. Heel ryk nu, waren
de meesten niet. En dit is nbg zoo.
't Spreekt vanzelf dat dit instemmen met den deun van den
dag, gewoonlyk ver van oprecht was. Binnen de wanden van
de staatsiekoetsen heette dat „goede Volk" zeer dikwyls doodeenvoudig : la canaille, 'n kwalifikatie die wel niet geheel juist
was, maar toch niet verder van de waarheid afweek, dan de
zoetemelks-praatjes van ROUSSEAU. Zelfs lag de waarheid niet
in 't midden. Een Volk, als zoodanig — we merkten hiervan
reeds iets op, by 't luisteren naar WOUTER'S bespiegelingen
over de „massa" — is noch goed noch slecht. Het toekennen
van persoonlyke hoedanigheden aan veel individuen te-zamen
genomen, kan ter-nauwernood geduld worden als theoretische
licentie. De oorzaak van de fout ligt alweer in luiheid. Men
vindt het gemakkelyk, millioenen te gelyk te karakterizeeren
met één pennestreek. Als punt van uitgang tot werkelyke toepassing, zal zoo'n poging tot veralgemeenen steeds 'n onbruikbare fiktie blyven, en aanleiding geven tot allerlei misverstand
en ongeluk. NAPOLEON III verklaarde onlangs den oorlog aan
Duitschland, omdat-i zich door schreeuwers en schryvers had
laten wys-maken dat de Franschman zóó byzonder dapper is
dat-i alle andere hoedanigheden best missen kan.
Wat den twyfel aan de welgemeendheid van koninklyke
Volksliefde betreft, vergeten wy nooit dat ook „ce bon peuple"
geen grein oprechter is dan de meest geveinsde MACHIAVEL. Al
wat men van 't Volk zeggen kan, is dat het evenmin pozitief
valsch is. Het schreeuwt „vivat!" en denkt ... niet juist altyd
het tegendeel, maar gemakshalve niemendal.
By de zeer byzondere gelegenheid die ik bezig ben te vereeuwigen met m'n mozaïk-troffel, maakten de vergaderde vorsten zich schuldig aan 'n verzuim dat hen in de oogen des
volks zeer benadeelde. Niemand strooide geld uit het portier,
zelfs geen zilver. En onze paltsgravin was de laatste die op 't
denkbeeld komen zou — 't was zoo warm ! — dat deze speciaal vorstelyke manifestatie aan de feestelykheid ontbrak.
Ze werd hieraan evenwel herinnerd door prins ERIK, den
jonkman van zoo-even, die op-nieuw haar rytuig naderde,

LANGS DEN AMSTEL.

351

ditmaal gevolgd door 'n lakei op 'n bezweet paard. Hy kwam
vertellen dat z'n zuster -- het Waldlcdtzch ? — hem 'n boodschap had gez ouden uit „Awercric." En :
— Palatine, auriez-vous par hasard quelques douzaines de
frédérics a me prêter ? vroeg hy.
— Che parie que c'est pour elle !
—. Si 1
— Elle fait done angcore l'angrachée, che pangse !
— C'est possible ! Mais en tous cas, il ne faut pas la laisser
dans l'embarras. Dieu soit dans quel gdchis elle eient de s'engager.
Je n'ai q'une bagatelle sur moi . . . ainsi, donnez, donnez !
Prins ERIK en z'n zuster gingen de palatine nog wel driekwart- of zeven-acht graad te-boven in kaiserlich-lcónigliche
Hoheit. En 't „boschkatje was de ... verloofde van 'n Grootvorst
die volgens alle menschelyke berekening keizers tot lakeien hebben zou. De Paltsgravin — „ Oh, mong Dié ! Og, mong Die ! —
was dus wel genoodzaakt haar eeredame te gelasten aan prins
ERIK 'n goudbeursjen overtereiken.
Deze gaf 't den lakei, die er mee wegreed zoo snel de volte
gedoogde.
II. IN DEN AMSTEL.

Prins ERIK'S zuster had inderdaad geld noodig. Ze speelde
Voorzienigheidje. Wat zy eigenlyk met de geleende som uitvoerde, weet ik niet, maar zeker is 't, dat de dankbaarheid
— d. i. de betuiging van die aandoening — haar wat druk
werd. Ook drongen er zeer veel menschenvrienden toe, die haar
meer gelegenheid wilden verschaffen tot het voortzetten van
haar liefhebbery, dan goudbeursjen en gezond verstand toelieten.
We zullen maar aannemen dat er den vorigen dag te Ouwerkerk 'n zware brand was geweest — men assureerde niet in
die dagen -- of ... 'n landman had al z'n koeien verloren aan
de veepest — THORBECKE was nog niet geboren om die onaangenaamheid uitteroeien -- ... 'n ongehuwde kraamvrouw kon
geen plaatsje krygen om uitterusten van haar zonde — de
kundige lezer weet misschien dat de „deugd" dit niet gedoogde
in WOUTER'S tyd — of . . .
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Hoe 't zy, prinses ERIKA had de een-of-andere weldadige
gekheid uitgericht. n soort van débauche waaraan ze zich zeer
dikwyls te buiten ging. Goed was 't niet, maar er zyn erger
ondeugden, en ik ken velen die 't recht niet hebben zulke
karakterfouten te laken. Voorloopig hebben de moralisten dringender arbeid dan 't waarschuwen tegen fouten als die welke
den hoofdtrek uitmaakten in 't karakter van prinses ERIKA.
By deze gelegenheid dan, had ze haar koets verlaten en was
van haar gevolg afgeraakt. Om de menigte te ontwyken, die
— juichend, dankend en ... lastig — op haar toedrong, was
zy in 'n roeischuitje gesprongen, dat aan 'n steiger lag, en
waarin 'n man zat te slapen, of nagenoeg. 't Was zoo vreeselyk warm ! Het was KLAAS VERLAAN, de „Arnstelhavenknecht.''
De bons van den sprong deed hem ontwaken, en al de toeschouwers berstten in lachen uit om 't malle gezicht dat-i zette.
Er was waarlyk reden toe ! Prinses ERIKA droeg 'n vuurrood
satynen kleed met 'n langen sleep dien zy echter — zoo-even
reeds by den brand zeker, of by de kraamvrouw of by de
koeien -- had opgeg . . .
„ Opgegeid" noemde 't BLAAS VERLAAN vele jaren daarna,
als-i de historie vertelde aan z'n kleinkinderen.
't Was de pièce de résistance van z'n ondervinding. Nu,
sommigen hebben minder beleefd !
-- Se sag er uit as 'n fonk, zeide-i, en ik docht werachtich
dat er 'n ster in m'n jol was gefalle, so flamde ze !
Komaan, we zullen KLAAS VERLAAN 't woord geven, maar
ik heb geen lust z'n spelling te volgen. De lezer zal wel ongeveer weten hoe de man moet gesproken hebben.
„ZOO vlamde ze ! Aan de armen droeg ge witte leeren handschoenen tot den schouder toe. Eén er van ligt nog altyd in
'n doosje by de Staten-overzetting. 't Lykt wel 'n kinderkousje.
Want haar vingers waren klein, maar . .. kracht had ze daarin,
kyk ! En op 't hoofd 'n toren van poeier . . . net 'n grooten
sneeuwbal ! Maar 't gezichtje was lief, dat moet ik zeggen !
En ik was 'n beetje ... bedonderd, omdat ze zoo glom. Ik
wist waarachtig niet wat ik in m'n schuit had, en of ik moest
vloeken of siveplé-spelen. Maar ze wachtte daar niet op, en
voor ik recht wist hoe ik 't had, pakte ze me-'n-riem. en
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zet 'm fl ink tegen den wal, en zet af. Ik dacht dat ze buitelen zou by 't uithalen, want het ding zat wel halfblads in
de modder, en 't zóóg als de blik ... slager ! Maar ze liet 'm
steken, en viel op den doft neer, en lachte. En daar dreven we !
Maar ik was kwaad as 'n spin, en zei — met 'n vloek,
want ik vloekte nog in dien tyd — dat ik baas op m'n jol
was. Ja, dat zei ik.
— Ich roedern :r riep ze. Want ... haar hollandsch was miserabel. En ze greep naar m'n anderen riem. Maar dáár was ik
als de kippen by !
— Houd je gemak ! riep ik. Ken je wrikken ?
Dit verstond ze weer niet. En ze wou me den riem uit de
handen nemen, maar weetje wat ik zei ? Ik zei : m'n vader
is geen breeuwer, zei ik, en ik hou m'n riem !
Want ik bedankte-n-er voor, om daar op den Amstel te
liggen draaien als 'D. tol ! Alle menschen keken er na. Ze
liet den riem los, en grabbelde-n-in haar tasch — 'n fluweelen
ding met gouden knip, dat met 'n haak in haar middel zat —
en ze haalde-n-er 'n stuk geld uit, en wees het me. Toen gaf
ik haar den riem ... om 't geld, weetje, dat ze me wees. Want
dacht ik, wat kan 't my schelen, of ze lachen aan-wal ? 't
Kon m'n dag nog goedmaken, als ik dat geld kreeg. 't Zag
er uit als 'n dukaat, maar 't ding was meer waard. Dat heb
ik later gemerkt toen ik 't wisselde op den Vygendam ... met
al de anderen, want ik kreeg er meer. Dat zal jelui hooren.
Ja, niet waar, wat zou ik doen ? Aan zeilen kon niet meer
gedacht worden, en aan roeien ook niet. Dus ... ik liet haar
begaan, maar zei dat ze wrikken moest.
— Rucken ? riep ze.
— Wrikken, riep ik. Kyk ... zóó !
En ik wou 't haar wyzen.
Maar 't ging niet. Want ... dit weet jelui ook wel, er zyn
altyd tien roeiers te krygen tegen één wrikker.
Ik wees haar hoe ze d'r beenen moest zetten. Ze had witte
satynen schoentjes aan, en voetjes niet grooter dan 'n vuist,
maar ze liep er goed op. Dat heb ik later gezien. Ze was als
'n kievit zoo vlug.
Maar wrikken kon ze niet ! Ik was beschaamd voor den
23
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wal, want ieder kende de jol van de Jachthaven, dat begryp
jelui wel. En áls ik m'n hand aan den riem sloeg, werd ze
kwaad, en wou me wegdringen. Gut, op vechten af !
Waar z-n-eigenlyk heen wou, begreep ik niet. Als ik 't
vroeg, riep ze : „ riicicen, riicicen !"
Ja, dacht ik, ruuken, ruuken, dat geeft wat ! 'n Mensch
moet toch weten waar i heen wil.
We sukkelden stroom-af — meest gat-je voor ! — en naderden de Jachthaven. Goddank, dacht ik, straks kryg ik m'n
dukaat, en de grap is uit. Maar jawèl !
Op-eens houdt ze met wrikken op — 't zweet liep haar by
droppels van 't gezicht ! — en lei den riem op de doften. Toen
wou ik 't ding grypen, omdat ik 'n eind aan de zaak maken
wou. Maar dat verkoos ze-n-ook alweer niet. Wat ze dan eigenlyk wel wou, kon ik eerst niet begrypen ... ik zal 't jelui dan
maar zeggen, ze wou te-water !
Ik schrok er van ! 't Mensch was dóór en dóór van zweet.
Maar ... ze wou ! Er was niets aan te doen. En ze hield weer
zoo'n moffendukaat in de hoogte. Op den Vygendam by Everts
kreeg ik drie reyers voor 't stuk, en de man zei, als ik er
meer had, kon ik altyd by 'm te-recht. Dáárvan is 't zilver
beslag op de Staten-Overzetting. Jelui ziet dat ik de waarheid vertel. Ook 't gouden ooryzer van m'n oudje — dat nu
jelui GRIETJE-meu draagt — is van dien tyd.
Zoodat ik zei, ga jy je gang ! Als je dan asseluut ziekworden wilt, of sterven, of rimmetiek krygen . . .
Ze trok 'r schoentjes uit, en 'r satynen kleed, en meer nog.
Maar ze hield wat ondergoed aan, dat moet ik zeggen. En ze
gooide haar pruik af, en dit mocht wel, want ze had eigen
haar genoeg, en ze schudde-n-'t hoofd als 'n paard dat de wei
ruikt. En ze sprong ... kyk ! Ik had nog nooit zoo-iets gezien...
van 'n vrouwmensch, weet jelui ? Flink koppie-over !
Eerst was ik bang voor 'n ongeluk. Want, dacht ik, zwemmen kan ik niet, en als 't mensch koppie-onder gaat ... wat
zal ik doen ? Maar 't behoefde niet, want zy zwom wel. Als 'n
eend ! Of liever als 'n paling, want ze kronkelde-n-onder m'n
jol door, en schoot weer op aan de-n-andere zy . . . als 'n
dobber, hoor ! 't Speet me toch evel dat ik niet ook zoo thuis
was in 't water, maar jelui weet, dat is by ons in Holland
-
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zoo de gewoonte niet. Zy was zeker uit 'n land waar de menschen niet zoo zindelyk zyn als by ons, en daarom alle dagen
te-water moeten gaan.
Maar dat tot dááraan toe ! De jol dreef tegen de Jachthaven, en zy was er ook. Ik hielp haar op den styger, en er
stond veel volk te kyken. Dit beviel haar niet. Ze greep m'n
pyjekker die in de jol lag, en sloeg zich 't ding om de schouders. Toen keek ze-n-even rond, zag 'n open deur van een
der jachthuisjes en vloog er in. Net 'n wilde kat.
Ik pakte haar spullen by-elkaar, en wou haar die brengen.
Maar ik durfde niet binnen-gaan, omdat het 't huisje was van
m'nheer KOPPERLITH op de Keizersgracht, weet jelui ? Die zou
't heel kwalyk hebben genomen, dat ik met zoo'n vreemd
schepsel in z'n jachthuisje gekomen was. Want, dacht ik, dat
je nu met my zoo familjaar omgaat, dat kàn — om den dukaat, weetje — maar ... m'nheer KOPPERLITH woont op de
Keizersgracht. Dat scheen ze niet eens te weten. Hoor eens,
kinderen, wat opvoeding en fatsoen aangaat . . . geen land boven Holland !
Maar . . . binnen was ze ! En ik durfde-n-'t bruggetje niet
over, met haar satynen japon op den arm, en al de andere
japonnen, en die fluweelen tasch, en haar schoentjes, en haar
witte pruik.
En daar stond ik
De menschen van de brug riepen : „dat is 't huisje van
m'nheer KOPPERLITH, denk er om !"
Ja, dacht ik, daar denk ik wèl om, maar wat zal ik doen ?
Juist begon ik me te bezinnen om de politie te roepen, toen
m'n dochter GEERT kwam aanloopen, jelui GEERTE-meu, weetje,
die ook al dood is . . .
Maar toen was ze-n-'n knappe jonge meid van zoowat achttien. En ze zei :
— Vader, laat 'r in ons huuske ! Daar kan ze zich klaren.
Hieraan had ik ook wel gedacht, maar ik was bang voor
de Direktie van de jachthaven. 't Kon my m'n ontslag kosten
als ik rare dingen deed. Want de heergin houden niet van
vreemdigheid in de huisjes.
Terwyl ik hierover zoo nadenk, krygt onze bruinvisch die
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me-n-al lang had staan wenken — om haar kleeren, weetje —
onze GEERTE-111011 in 't Oog. Ze vliegt 't huisjen uit, pakt GEERT
by den arm, en loopt met 'r heen.
Ik achterna met de plunje, dat begryp je ! Onze GEERT bracht
haar by moeder, en ik dacht : in godsnaam !
Maar ... 'n rare dag was het ! 0, ik ben nog lang niet
klaar ! Weet jelui wat ik altyd zeg ? Ik zeg altyd : niemand
weet of z'n dag goed is, voor bedtyd !"
Zoo eindigde SOLON-VERLAAN 't eerste hoofdstuk van z'n verhaal.
Ideën
1873.

OVER VOLMAAKTHEID IN KUNST.
De betrekkelyke volmaaktheid bestaat geenszins in doorgaande vermyding van verkeerdheden, en zelfs niet in opgetelde
verdiensten. De waarde van 'n kunstwerk wykt zeer dikwyls van de som der deelen af niet alleen, maar staat meermalen
lynrecht daar tegenover. Niet om dit te bewyzen, doch om m'n
bedoeling duidelyk te maken, breng ik hier in herinnering hoe
byv. een gelaat zonder noembaar gebrek, en in alle onderdeelen volmaakt beantwoordende aan onze begrippen omtrent evenredigheid, zeer terugstootend wezen kan. Het omgekeerde komt
ook voor. Wy ondervinden dagelyks dat fouten, gebreken of
afwykingen van regel, op zekere wys saamgesteld of op 'n
eigenaardige manier zich openbarende, 'n liefelyken indruk
kunnen te weeg brengen. In zielkunde valt dezelfde opmerking
te maken. Deugden vormen niet altyd deugd, en de waarde
van den mensch wordt geenszins nauwkeurig uitgedrukt door
dd som of door 't verschil van z'n by elkaar getelde of onderling verrekende eigenschappen.
De eisch der waarheid is onvolmaaktheid. Volmaakt is gemaakt, dus Onnatuurlyk, Onwaar. Geen schryver beging zooveel
en zulke fouten als SHAKESPEARE. Vergelyk dien kolossalen
bouwheer met BOILEAU, 't schavend en polystend schrynwerkertje ! Toch maakte ook deze veel fouten, al had hy daartoe,
door z'n ambachtelyke opvatting van kunst, het recht niet.
Het is hiermee als met inktvlekken op 't papier, die den
schoolknaap verboden zyn, doch 't werk van den Meester niet de-
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ren, en zelfs meermalen — als die ééne kostbare drukfout in
'n Elzevier — dat werk stempelen met 'n eigenaardig cachet
van echtheid. Zonddlooschtigheid is, ook op 't gebied van
Kunst, het pis aller der arme van geeste. Wee den stumpert
die zelfs in dit by gebrek aan beter gekozen vakje niet volmaakt is!
1872.
Naschrift op de Bruid daarboven.
-

DE VLINDER.
I. OMLAAG.

Een kapel zweefde hoog, hoog, in de lucht. Ze genoot hare
vryheid, haar schoonheid, en vooral verlustigde zy zich in 't
aanschouwen van alles wat onder haar was.
— Komt, komt hier ... hoog ! scheen ze toeteroepen aan hare
zusters, die ver onder haar rondfladderden op de bloemen der
aarde.
-- Wy drinken honig, en blyven beneden.
— 0 lieve zusters, als ge wist hoe heerlyk 't is, alles te
overzien ... komt
— Zyn er bloemen daarboven, waaruit we den honig kunnen
zuigen, dien wy kapellen noodig hebben om te leven ?
— Men ziet vanhier al de bloemen, en dat genot .. .
— Hebt ge honig daarboven ?
't Is waar, honig was daarboven niet !
De arme vlinder die tegenzin had in 't wonen beneden, werd
vermoeid .. .
Toch trachtte zy zich óptehouden ! 't Was zoo schoon, vond
ze, zoo alles te overzien, alles te begrypen in één blik.
Maar honig ... honig ? Neen, honig was er niet daarboven!
En ze werd zwak, de arme kapel. Haar vleugelslag werd
trager, al trager.
En ze zakte ... en ze overzag al minder.
Toch wou ze .
Neen, 't baatte niet ! Ze daalde .. .
.

— Ei, daar komt ge, riepen de zusters, wat hebben we u
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gezegd ? Toch komt ge, als wy, honig zuigen uit de bloemen
hier beneden. We wisten 't wel !
Zoo riepen de zusters, verheugd omdat ze gelyk hadden,
schoon ze dat maar hadden uit gebrek aan besef van 't schoone
daarboven.
— Kom, en zuig honig als wy !
En de kapel daalde ... al lager ... en wilde nog .. .
Dáár was 'n bloemstruik. Zou ze dien kunnen bereiken ?
Ze daalde niet meer ... ze viel ! Ze viel naast den struik, op
den weg, in 't spoor .. .
En daar werd ze vertrapt door 'n ezel.
Ik heb vergeten te zeggen dat de kapellen beneden, nooit
aan haar vertrapte zuster dachten met deernis, maar altyd met
wat genoegen over eigen wysheid, die wel beschouwd toch,
maar voortkwam uit honigzucht.
Zoo zyn we !
1862.
II.

OMHOOG.

Een kapel zweefde hoog, hoog in de lucht .. .
--- Lieve FANCY, ik ken die vertelling.
— Ik geloof het niet. Luister. Een kapel zweefde hoog, hoog
in de lucht. Ze genoot hare vryheid, haar schoonheid, en
vooral verlustigde zy zich in 't aanschouwen van alles wat onder haar was. Ze riep hare zusters toe omhoog te komen,
maar deze weigerden wyl ze den honig niet wilden verlaten, die
beneden was. Doch zy wilde niet dalen, omdat ze vreesde vertrapt te worden door lompe hoeven. Daar ze evenwel gelyke
behoefte had aan honig als andere vlinders, vloog ze naar 'n
berg waar schoone bloemen groeien, en die te steil is voor
ezels. Hier fladderde zy vroolyk, en gaarde veel honig, en was
dankbaar dat het ryzen der bloemen haar 't verdrietige dalen
bespaard had. En als ze een van haar zusters beneden al te
dicht zag naderen aan 't spoor op den weg, waar zooveel gezonken vlinders worden vertrapt ... dan trachtte zy te waarschuwen zoo veel ze kon, door trilling van haar vlerkjes.
Maar dit werd niet opgemerkt. Jazelfs, de vlinder op den
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berg werd in 't geheel niet gezien door hare zusters beneden,
omdat deze zich alleen bezighielden met het Oren van honig
in de laagte, en niet wisten dat er ook bloemen groeiden daarboven.
1864.
Ideën.

DE GENIUS EN DE MOEDER.
Daar was voor 't eerst 'n kind geboren ! De moeder was in
verrukking, en ook de vader zag het aan met innige liefde.
Maar, GENIUS, zeg my, zal het altyd zoo klein blyven? vroeg
de moeder, — en, voegde ze er by — zie, ikzelf weet niet of ik
dit verlang ! Gaarne zou ik 't groot zien als 'n mensch, maar
toch zou 't jammer wezen als 't zóó veranderde dat ik 't niet
langer dragen kon, en voeden met myzelf.
— Uw kind zal groeien tot mensch, zei de genius. Het zal
zich niet blyven voeden met u. Het zal eenmaal niet door u
gedragen moorden.
— 0, GENIUS, riep de moeder verschrikt, zal m'n kind weggaan ? Als 't loopen kan, zal 't dan van my weggaan ? Wat
moet ik doen, dat m'n kind niet van me wegga, als 't loopen kan!
— Heb uw kind lief, zei de GENIUS, en het zal niet van u
weggaan.
Zoo was het ! En zoo bleef het eenigen tyd. Maar toen werden er véél kinderen geboren. En velen ouders was het zeer
lastig al die kinderen lief te hebben.
Toen vond men 'n gebod uit, dat de liefde zou vervangen,
zooals veel geboden. Want het valt sommigen minder moeielyk
gebod te geven dan liefde.
EERT UWEN VADER EN UWE MOEDER !
De kinderen verlieten hun ouders zoodra ze loopen konden.
Men voegde by 't bevel 'n belofte :
OPDAT HET U WÈLGA !
Toen bleven eenige kinderen by hun ouders ! Maar ze bleven
niet op de wyze als die eerste moeder bedoeld had, toen ze
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den GENIUS vroeg : „wat moet ik doen, opdat m'n kind niet
van me wegga, zoodra het loopen kan ?"
En dit is alzoo gebleven tot op dezen dag.
1861.
Minnebrieven.

STAATSPARTYEN.
(Eene samenspraak tusschen koningin Louise en hare moeder.)
Kon. MOED.
— De liberalen ...
LOUISE.
— Ach, moeder, dat's een klank die veel bedierf !
Ikzelf ben liberaal, maar juist hierom
Mag ik myn oordeel niet aan banden leggen.
Wat gaven ze aan het Volk dat hen gelooft ?
Een onbesuisd verlangen naar iets beters,
Maar 't middel niet, dat tot het bet're leidt.
Ontkenning ... zonder kennis ! En voor 't misbruik van den adel, misbruik zonder adel !
Verwaand gekakel tegen allen die
Regeeren ! Ieder weet wat noodig is,
En zou ... en zou, maar niemand gunt
Aan wie geroepen is tot handlen, macht !
Men wantrouwt elk gezag. Het moet geknot,
Besnoeid, verdeeld, beperkt, verlamd, gesmoord
En als 't daar stuipend neerligt in de modder,
Dan vordert men van dat gezag, z'n heil :
Dit kan niet, moeder ! Ik ben liberaal,
God weet het ! Maar juist uit vryzinnigheid
Veracht ik dat modern party-geknoei.
Kon. MOED.
— Men moet toch kiezen, kind !
LOUISE.
Dit's niet gezegd !
Ik zoek de waarheid op een anderen weg.
Wat heden liberaal heet zal weldra —
En 'k spreek nu van de oprechten slechts, mama ! —
.. .

--
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Behooren tot den oude-pruikentyd.
En wat konservatief genaamd wordt, was
Nog kort geleden, ultra-radikaal.
Het schermen met die woorden baat niet veel ...
Niet hierin immers ligt de roeping van
Den wysgeer, van den staatsman, van den mensch !
De vraag zy niet, wat nieuw is, en wat oud ?
Niet, of 'n denkbeeld pas-geknipt is voor
Het lyfje van de speelpop eener clique ?
Niet, of 't behagen zal aan A of B ?
Of 't sluiten zal in 't lystje van Y ... Z ?
De vraag zy, als Pilatus' vraag, wat wààr is ?
En meer nog : meent ge dat de woorden juist zyn,
Waarmee men 't goede en schoone in vakjes deelt,
Als schelpen in de kast van een museum ?
Neen, neen, zoo ingeworteld is 't onware, dat
De naam zelfs der partyen, leugen is :
Wie zich vryzinnig noemt, en liberaal —
Omdat-i anders dwaalt dan grootpapa ! —
Is vaak — en niet als mensch alleen, maar ook
Juist in z'n zoogenaamde staatsmanskunst

—

Zoo vastgeroest en stram, zoo onvryzinnigbekrompen en Onliberaal ... dat by
De ramp der zaak, nog de ironie van 't woord
Haar bytend gif in de open wonde spuit,
En 't arme Volk, al dankend voor 't genot
Van 't liberalizeerend hongerlyden ...
Met smart doet uitzien naar de rampen van
't Behoud.
Kon. MOED.
— Welnu, 't Behoud dan !
LOUISE.
Ha, ha, ha!
Behouden ? Konserveeren ? Wat ? Het oude ?
Volstrekt niet ! Ook dit woord is leugen. Nooit
Zag ik Behouders met n' vygeblad
Gekleed, of ... niet gekleed. Nooit met 'n pyl
Van vischgraat, zich het dejeuner verdienen.
Ze dragen ... zyden kousen, zwarten fr ak --
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Niet eenmaal zelfs 'n punthoed meer ! — en als
Er een Behouder opstond uit het graf,
Waarin hy sints 'n eeuw zich ... konserveerde,
Hy zou zich ergren aan z'n afgevallen kleinzoon
Die toch in eigen oog behoudend bleef.
Behouden ? Wat ? Wat wordt behouden ? Niets!
Dan ... eigen geld en goed, als 't mooglyk is,
En ... wat vooroordeel tegen nieuwigheid.
Maar ... niet te veel vooroordeel ! Juist genoeg
Om, met vertoon van kwazi-deftigheid.
Te deelen in de winst die 't nieuwe geeft.
Zaagt ge ooit Behouders tyding weigren, die
Gebracht was met den telegraaf ? Of ooit,
Uit afschuw van den nieuwerwetschen stoom,
De vrouw van een konservatief aan 't spinnewiel ?
Behouden zy die zich Behouders noemen,
De fiere hoogheid van het voorgeslacht
Dat — heerschend, onderdrukkend, als ge wilt —
Zich 't lot van z'n vazallen — uit belang,
Het zy zoo ! -- aantrok ? Is niet van de pest
Der middeleeuwsche menschenplagery,
Alleen behouden nog wat voordeel geeft,
De vruchten van den arbeid ? Opgegeven,
Wat d'arbeid kon verzoeten : patronaat ?
Zoo is 't ! Behouden, wat ? Wat gisteren was ?
Een jaar terug ? Eene eeuw ? Waar is de grens
Die oud en nieuw zou scheiden ? Wat is oud?
Het bruidskleed myner moeder was eens nieuw .. .
Ik zou het nu niet dragen zonder spot.
De kolder van Gustaaf-Adolf is oud,
En zal wel nieuw geweest zyn in z'n tyd.
Was Alexander oud, de groote ? Neen.
Hy vond z'n richting zeer modern, en schold
Op de ouwerwetsche generalen van
Philippus. Hield het oude in Memphis op ?
In Babylon of Thebe ? By de pyramiden ?
Dit kan niet zyn. By 't bouwen van die dingen,
Had elke dag 'n dag die gister was,
En elke slaaf die met de zweep tot spoed
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Werd aangezet, 'n striem van vroeger zweepslag .. .
Herinn'ring aan den tyd vóór d' eersten slag.
Of wilt ge verder nog teruggaan ? Hoe ver ?
Tot op de steenperiode ? Verder nog ?
Tot in den tyd der trage mastodonten ?
Moet dan de mensch, om trouw te zyn aan 't oude,
Modellen zoeken in de tyden zonder mensch ?
Behouden ? Wie durft liegen van Behoud ?
Waar is Assyrie ? Waar Rome ? Waar Carthago ?
Waar, Charlemagne's reuzenryk ? En waar,
De kleine hoogheid van Louis le . . . grand ?
Weg, weg ! De plaats is ingenomen door
Iets anders, dat op zyne beurt vergaat
Om and'ren efeméren plaats te maken,
Wie van Behoud spreekt, toone een zonnestraal
Van gister ! Eén atoom dat onder 't noemen
Van 't woord slechts, niet millioenen maal
Zich huwde aan mede-atomen, echtbreuk pleegt,
En — in z'n ontrouw, ontrouw — 't nieuw verbond
Met eindloos overspel, als 't oude schendt.
Hy toone één zaak, één denkbeeld, één gedachte,
Eén indruk, één gevoel, dat is als 't was ...
En zegge dan : ik ben Behouder. Eerder niet !
eenig zwygen.

Wie kan ons zeggen, wat begin is ? Welke stip
Van d'evenaar kan roemen : ik heb 't eerst
De zon gezien ... by my begon de dag ?
Wat is beginnen ? Wat is einden ? Niets !
Bewegen zal altyd, wat eens bewoog.
Bewegen, voortgaan --- niet vooruitgaan immer !
Is voorwaarde en bestemming van het zyn,
Bestaan is : anders worden. Elke terz
Van een sekonde draagt z'n navelmerk
Als wy. Wie 't loochent, zegge : ik had geen moeder !
KON. MOED.
— Dat alles is wel zeer wysgeerig, kind,
Maar...
LOUISE.
— Raakt de politiek niet ? 0 ho, ho,
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Dat zou m'n vriend Van Weert bevallen, moeder !
Die heeren maken van de politiek,
Een vakje à part ... een privatieve jacht.
Ze spelen priestertje in den Iris-tempel,
Omhangen zich met een gewyden rok,
En pronken met 'n voorgewend mysterie . .

Er is maar één mysterie moeder :

'

T ZIJN !

Dat mogen wy bespieden, bestudeeren,
Dat is ons : leven, roeping, voordeel, plicht !
En wat we vonden, hoort allen, past
Op alles, regelt alles ! Zoudt ge meenen
Dat politiek beheerscht wordt door 'n wet
Van and're soort dan die de plooien van
Uw kleed regeert, of dezen schotel room ?
KON. MOED.
— De radikalen . .

LOUISE.
Zeker ! Radikaal !
Wie zou niet wenschen al 't verkeerde in goed
Te zien veranderd : radikaal ! 0 zeken !
De landman snoeit het onkruid niet, hy rukt
Het uit, met stam en wortel : radikaal !
Maar ... ook dit woord veranderde van zin :
Zy die zich radikalen noemen als
Party, de schreeuwers om verbetering
Van ... weer en wind — weet ik het ! zy die eischen
Dat een Regeering zorgen zal, dat twee
Maal twee gelyk aan vyf zal wezen, en
Dat ieder even groot — of klein ! — zal zyn . . .
Neen, moeder, neen ! Dan kies ik graaf Van Weert !
Ook hy, de man van hooge politiek
Van réticences en subtiliteiten,
Moog dan de werkelykheid voorbyzien, en
Z'n wysbegeerte zoeken in niet-weten . . .
De vormen zyner dwaasheid zyn me liever.
Gebrek aan kennis heerscht èn hier èn ginder !
Hier plomp en ruw zich openbarend, dáár
Met meer dekorum. Als ik kiezen moest —
Maar, moeder, 'k hoop die keuze niet te doen ! —
--
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Dan koos ik de oude styve politiek,
Met ap- en dependentie van z'n vormen.
De domheid in 't latyn, in officieel
Kanselary-tenue, doet minder kwaad,
Dan als zo zich op straat en markt vertoont,
Het Volk daar van z'n werk houdt, en het burgerrecht verovert in de huisgezinnen.
Een onbekwaam minister wordt vervangen —
Althans dit kàn geschieden — wie vervangt
Het Volk, als dat bedorven is door cant ?
De radikalen ? 't Eerste wat ze doen —
Misschien het eenige ook ! — is dat ze zich
Tot apen maken van hun tegenstanders.
Zy nemen de gewraakte feiten over,
Vertalen frak in : kiel ... en praten mee !
Zoo'n Kamer ... raaskalt. Goed ! Daar komt 'n klub
Aan 't Volk vertellen ... dat de Kamer raaskalt,
En geeft tot stichting, 't voorbeeld by de les.
De menschen die den Staat regeeren, zyn —
En dit is treurig — dikwyls onbekwaam,
Doch hierin ligt geen testimonium
Van kunde, voor wie niet regeert. De eisch
Een blyk ... neen, blyken ... neen, bewyzen dat
Men recht tot spreken heeft, en dat men niet
In smalen, 't arbeidschuw pretext zoekt voor
Dagdievery. La critique est aisée,
Et l' art ... kritiek is zelf 'n kunst, en niet
De lichtste, al wordt ze druk beoefend ... o !
Wie afkeurt, toone dat z'n oordeel ryp is,
Dat hy gewerkt heeft, en uit traagheid niet
Zich wydde aan 't hedendaagsche modevak,
Aan 't pis-aller der luiaards : oppozitie
Ik ben aristokratisch, middeleeuwsch .. .
Kon. MOED.
— Hoe nu, Louise, gy ? Nu dat's me nieuw !
LOUISE.
— Aristokratisch, moeder ... heidenmássig !
Ge schrikt er van, en Walbourg ook ? Nu, hoor :
Ik ben dan middeleeuwsch-aristokratisch,
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En vorder stamboom en kwartieren van
Den vreemdling die ... in klub of krant of Kamer,
Z'n lans — 'n polsstok dikwyls ! — vellen wil,
En zich daar opdringt als 'n ridder van
Den geest, en zonder hy te zyn, zich wy noemt !
Ik zoek den naam der kombattanten in 't
Tournooiboek. En ik wil de sporen zien,
De gouden riddersporen, en ik vraag,
Ik, koningin van wapenen, waar die
Verdiend zyn ? Welke hand den ridderslag
Gegeven heeft, en of die hand bevoegd was ?

EEN BLOEMPJEN IN DEN MOND.
Komt ploert van pleutre, of is de relatie omgekeerd ?
lk meen dat dit woord oorspronkelyk 'n akademische uitdrukking was, en vry gelyk stond met niet-student, met filister.
Maar 't aantal jongelui die onze akademien bezoeken, is maar
zeer gering in verhouding tot de overige bevolking van den
Staat. Moeten we dus aannemen, dat Nederland bewoond wordt
door 'n paar duizend studenten en drie millioen ploerten ?
Dit kan de bedoeling van de jonge-lieden niet geweest zyn.
Onder die niet-studenten immers hebben zy vaders, moeders,
leermeesters, toekomstige chefs.
Wat wordt dan in studentikozen zin — die ik hier als massgebend aanneem, omdat ieder de uitlegger is van z'n eigen
woorden — bedoeld met het woord ploert ?
Over dit onderwerp nadenkende, tracht ik my den indruk
voor den geest te brengen, dien ik als kind had van iemand
wien ik 'n ploert hoorde noemen. Het was 'n gemeen sujet
die den mynheer iiithing, 'n soort van mannelyke lichtekooi.
Tot de uitmonstering behoorden : styfgefrizeerde bakkebaard en
vetglanzige krullen, vastgeplakt tegen de slapen, als vischhaken hengelend naar bewondering. Wie er een zien wil van de
soort als die ik nu bedoel, schaffe zich 't stel platen aan,
waarin CRUIKSHANK zoo welsprekend tegen dronkenschap yvert.
Op de laatste plaat zit de zuiper als waanzinnige in 'n getralied hok, en wordt ... bekeken —'t woord „bezocht" is te
goed — door z'n beide kinderen, 'n jongen en 'n meid. Het
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uiterlyk van deze twee sujetten is even waarschuwend als 't
delirium tremens van den vader zelf. Die jongen — 'n zeer
echte broêr van z'n zuster : de familiegelykheid der zielen is
sprekend ! -- die jongen is 'n ploert.
Maar ... 'n ploert van de allergemeenste soort. Er zyn er
die iets minder laag staan.
Hoe nu de Cruikshanksche opvatting overeentebrengen met
de bedoeling van de studenten ?
Wat is, of behoort te zyn, de eigenaardigheid van jonge-lieden die zich wyden aan studie ? Ze zyn onbekrompen in opvatting, leven by den dag, minachten het kleingeestig streven
naar wereldsche goederen, voeden zich met idealen, erkennen
geen rang dan ridderschap van den geest, en meenen dit alles
te kunnen volhouden door de kracht die men put uit het najagen van 'n verheven doel, in dit geval : de wetenschap.
Wie nu aan 't woord „ploert" alleen de beteekenis hecht
van niet-student, zou in de dwalende meening vervallen, dat
ieder die zich niet aan studie wydt, ieder die zich slechts
bezig houdt met de zorg voor zaken van stofelylc belang, ieder
die 't leven uitsluitend van den materieelen kant beschouwt,
'n ploert wezen zou. Dit is onjuist. Het afschuwelyk exemplaar
van 't menschenras, dat we hier in 't voorbygaan vereeren
met 'n analyze, onderscheidt zich van de overige niet-studenten
door de onhebbelyke neiging : zich voor te doen alsof het tot edeler
klasse behoorde. De épicier op z'n zondags, die zich met deftigheid tooit, is ploert om dien tooi, en volstrekt niet omdat-i
in de week krenten en rozynen verkoopt . . . de onschuldigste
zaak van de wereld. De schryver die z'n vertoogen opschikt
met valsche gemoedelykheid, met de zedelykheidspraatjes van
den dag, met de frazen uit het Staatsblad, met haute-nouveauté-stopwoorden, met de terminologische pommade van de
duitsche school-filozofie, met citaten . . .
Ook de lichtmis van CRUIKSHANK heeft 'n bloempjen in den
mond. De schandjongen wil voor 'n heer doorgaan . . .
„Bepaald ... konkreet ... intens ... objektief ... STUART MILL.
zegt ... we lezen by Dr. FERIN(IA ... nog-eens : STUART-MILL . .
de groote staathuishoudkundige Hoeheeti beweert
Nu, dit is alles ploertery.
1872.
Ideën.
.. .
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In 'n duitsch tooneelstukje komt 'n oude grompot voor, die
alle fouten, verkeerdheden en misdaden, aan 't lezen toeschryft.
Zyn telkens herhaalde uitroep : das kommt vom lesen ! levert
titel en pointe aan 't stuk. Is de soep aangebrand ... das kommt
vom lesen ! Is er naar zyn inzien miswyzing in 't zielekompas
van z'n pupil ... das lcommt vom lesen ! Heeft-i last van de vliegen ... das lcommt vom lesen ! Dringen z'n arbeiders op hooger
loon aan ... das kommt vom lesgin !
Welnu, er ligt meer waarheid in die Posse, dan waarschynlyk den schryver zelf bekend was. Hy die slechts beoogde 't
parterre te doen lachen om 'n tic, leverde aan denkers 'n uitmuntend onderwerp tot studie. Ik zeg 't den ouden pruttelaar,
by zeer veel verkeerdheden, na : das lcommt vom lesera !
Het verschil tusschen hem en my ligt hoofdzakelyk hierin,
dat hy — 'n ware OMAR - alle boeken wilde zien verbranden, terwyl ik aandring op 'n heel ander soort van verlichting. Ik wenschte dat men goed las, dat men lezen leerde.
Zonder nu te verzekeren dat deze kunst ons eens-vooral van
aangebrande soep en vliegen of miswyzende harten zou verlossen, houd ik 't voor zeker dat er uit de slordigheid waarmee men gewoon is de door 'n boek meegedeelde denkbeelden
in zich optenemen, veel kwaads ontstaat, en dat het lezen
van de meesten niets is dan 'n voortdurende studie in verkeerd
lezen. Het ware te wenschen dat men 'n zeer groot gedeelte
van den tyd dien men aan lezen besteedt, doorbracht met denken over 't geen men gelezen had, al was 't dan weinig. Met
andere woorden : dat men zich oefende in kritiek.
Het veel lezen is alweer 'n gevolg van traagheid. Men vindt
het gemakkelyker z'n gedachten te laten leiden door 'n ander,
dan daarmee te arbeiden op eigen verantwoordelykheid, en met
'n zelfgekozen doel. In-zoo-ver is aldus het lezen — ook zonder terugzicht op 't gehalte van de lektuur — inderdaad hoogst
nadeelig.
Voor zeer jonge menschen, wier taak meer in samelen dan
in schiften bestaat, kan 't nuttig wezen, veel materiaal — ter
latere verwerking altoos ! — in zich optenemen, doch er komt
'n tyd dat de wereld recht heeft iets terug te ontvangen van
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wat ze ons meedeelde, of liever, dat ze voordeeligen oogst
wacht van 't gestrooide zaad. Dat velen zich niet gehouden
achten tot zulke eerlykheid, verandert liet standpunt niet van
den gemoedelyken wysgeer die zich schamen zou steeds te nemen, zonder ooit terug te geven.
Velen begaan de fout waartegen ik waarschuw, zonder zich
te kunnen beroepen op overmaat van lektuur. Ze lezen weinig,
en tóch slecht. Waarmee dezulken hun gedachten bezig-houden
gedurende den tyd dat ze niet lezen, is my 'n raadsel.
De gewone wisselkring oefent op de verhouding tusschen
lezer en schryver grooten invloed uit. Verkeerd lezen doet
slordig schryven. „Ze begrypen het toch niet" is al spoedig de
indruk van den voorganger die uit de ineptie van z'n jongeren, verschooning meent te mogen putten voor 't verwaarloozen van z'n plicht. En deze slordigheid die alzoo terstond overgaat in 't oneerlyke, werkt op haar beurt nadeelig op den
lezer, die haar Of nu-en-dan bemerkt, en daardoor 't vertrouwen verliest op den man dien hy tot leider voor z'n gedachten koos, Of die maar doorleest zonder zich rekenschap te
geven van 't gehalte der spys die men hem aanbood.
In 't eerste geval is het dikwyls te laat om zónder gids
verder te gaan. De gewoonte om aan den leiband te loopen,
ontneemt velen de zelfstandigheid die er noodig wezen zou om
zonder hulp den weg afteleggen die naar waarheid leidt. En
aldus weder wordt deze geschaad door 't gebrek aan integriteit van wie voorgaven haar te verkóndigen.
Ideën regeeren de wereld. Zou 't er niet op aankomen van
welke hoedanigheid deze despoten zyn ? Dit zal niemand beweren.
Ik schryf deze regelen in 't laatst van Juli 1870. Weldra
reeds en over jaren nog, zal ieder z'n „geschiedenisboekje"
goed in 't hoofd heeft, zich by 't zien van deze dagteekening
de groote gebeurtenissen herinneren, die nu voor de deur staan.
Meer dan 'n millioen menschen maken zich gereed elkander te
verscheuren. De chassepots zullen wonderen doen. Het naaldgeweer zal den chassepot overtreffen. De mitrailleuse 'n mekanieke vennootschap ter bevordering van ruimte in de gelederen
der mensheid — zal naaldgeweer en chassepot beschamen. Er
zullen zooveel individuen warden gedood, als maar eenigszins
over-een te brengen is met de lafhartigheid van de krygskunde.
24
—
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Het aantal gesneuvelden zal misschien stygen tot ééntwintigste van 't cyfer der stryders, die zoo spoedig mogelyk
retireerend, flankbewegend, vestingdekkend, positie-innemend,
linie-verdedigend, rugwaarts koncentreerend — op korrektwetenschappelyke vlucht slaan,
De stryd zal bloedig wezen, want één doode op negentien
wegloopers is zeer veel naar de traditie der officieele oorlogshelden. Ik laat nu in 't midden of men zich 't meest om dien
éénen doode, of om de negentien krygskundigen moet bedroeven, en dit behoeft ook niet uitgemaakt te worden. De zaak is
treurig, hoe men haar neemt.
Treurig ! Het graan staat te-veld, en wacht te-vergeefs op
den sikkel. Jonge dochters wachten. Moeders wachten. De beschaving wacht. Geheel Europa . . .
Och, dat alles komt later te-recht. De Natuur is te ryk om
bankroet te gaan, na welk verlies ook. Wacht maar geduldig
voort, graan, moeders, jonge dochters en beschaving !
Maar intusschen is 't leven moeielyk voor wie niet eeuwig
is, en niet wachten kan. „Wisch m'n cirkels niet uit", zei
ARCHIMEDES, toen antieke Pruisen Sicilie annexeerden. Laat
me myn IDEEN afwerken, o dappere moderne Romeinen des
niet meer Heiligen Duitschen Ryks !
En — ja, dit vooral ! — eet niet alles op. Uw heldenmoed
is geschichtlich . . . naar ik verneem, en ik wil 't wel gelooven.
Geen goediger getuigen dan geschiedenisboekjes die men zelf
schryft. Maar, eilieve . - . wat is alles duur op de markt 1 Uw
dapperheid verslindt alles, o zeer geschichtliche helden, groente,
cirkels, rundvleesch, boter, IDEEN, levenslust, fantazie, oudnieuwe-haring, ziel . . , . alles !
Ge maakt my den arbeid moeielyk. Gy die slechts doodt —
en nog maar één op de twintig, schaamt u 1 -- ge hindert my
in m'n werk . . . my die scheppen moet !
Ik zie honderden ossen en duizenden soldaten voorbij m'n woning dryven. Dat alles moet geslacht worden. De ossen, tot
geestdrift gespoord, door stokken met yzeren, punt, in de hand
van kleine jongens, gaan zwygend hun weg. De soldaten —
wie, wat spoort hèn ? — loeien allerlei vreemdsoortige vaderlandsliefden. De hardnekkigste Hindoe zou lust in rundvleesch
krygen, by 't luisteren naar de gezangen van zulke twee-voe--
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ters. Och, die lieve oprechte zwygende ossen !
„Ich bin ein Preusse" verzekert de Sakser.
„Preussisch sind meine Farben" antwoord de Nassauer.
„Sie sollen ihn nicht haben !" bezweert de Hanoveraan die
voor 't eerst van z'n leven den Ryn ziet, waarvan hem nooit
'n drup toekwam.
„Der Gott der Eisen wachsen liess ... ontboezemt 'n kleermaker uit Hessenland.
„Der wollte keine Knechte !" vult 'n Frankforter winkeljongen aan.
„ Vater, ich rufe dich !" reciteert 'n Pool van de grenzen.
Nog-eens : lieve lieve oprechte ossen !
Want ... al dat geschre euw is leugen !

Das kommt vom lesen !
En . . . alles is even duur ! Wie zich niet verbindt tot doodslaan, kan niet leven. De eenige konditie tot welvaart is vernieling. Geen rust dan op voorwaarde van woestheid.
En heel Europa zit te wachten op den uitslag van die zotte
tragedie. Overal is stremming, hinder, stoornis, belemmering,
stilstand. Overal is ongeluk . . .

Das kommt vom lesen !
Ja, van verkeerd lezen, dat van verkeerd schryven 't gevolg
is. De lezer zou wel gedwongen zyn ten-laatste vatbaar te
werden voor gezonde taal, indien men hem niet van-jongs-af
had gewoon gemaakt aan onzin. Er leidt 'n breede weg van
kindergedichtjes, vid school, katechizatie, preeken, krantengeschryf, deugdmethoden en „geschiedenisboekjes" naar oorlogsgeestdrift.
Ik vergis me. Die geestdrift zelf is leugen. De weinigen die
de vechtkarriere uit keuze betreden, rekenen daarby veelal op
de eigenaardigheid der militaire begrippen over de heldhaftigheid van 't garnizoensleven, over de heroïeke diepzinnigheid
van ingewikkelde retirades. De kansrekening levert bovendien
gegronde hoop op gerustheid. Zóóveel veldslagen in de eeuw,
en dan één doode op de twintig ... komaan, ik voorzie den
tyd dat kraamvrouwen de kampagnes zullen meemaken, als
geschikte gelegenheid om haar tyd uitteleggen.
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Geen oorlogsdrift dus ! We willen 't schreeuw- en meeloopdrift noemen, 'n onschuldig genoegen . . .
Onschuldig ? En al de storing die 't bewerkt ? Het „uitwisschen van de cirkels ?"
En al de leugens die 't veroorzaakt, en als 't ware wettigt ?
„Heldhaftigheid hier, heldhaftigheid daar . . , leugens !
„Drie Franschen joegen twintig Pruisen op de vlucht . .
leugen !
„Eén Pruis versloeg 'n dozyn zouaven . . . leugen !
„De geestdrift is algemeen. Burgers, boeren, vrouwen, soldaten, kindermeisjes, alles trilt van dapperheid ... leugen !
„Den laatsten thaler, den laatsten druppel bloed voor 't vaderland ... leugen !
„De Heer is aan onzen kant ... leugen !
„Men verzekert dat de vyand, de nietswaardige slechte gemeene valsche ellendige laffe wreede onzalige — d. i. alles
vyand ... leugen !
saamgenomen : vyandige
„Weldra zullen onze dapperen ... leugen !
„Binnen veertien dagen zyn wy te Parys ... leugen !
„In 'n ommezien trekken we Berlyn binnen ... leugen !
„Overwinnen of sterven ... leugen !
„De vyand siddert voor onze edele woede . . . leugen !
„Het vuur was hevig. Door 'n byzondere bewaring werd
niemand gekwetst . . .
Nu, dit laatste kan waar zyn, en met deze waarheid wil ik
nu m'n leugen-litanie besluiten. God zegene de hevige vuren,
die niemand kwetsen.
Ik zou wel zoo'n vuur willen zyn.
Ideën.
1870.
—

EEN KLEINE KONKORDANTIE.
waaruit men leeren kan hoe vreemd er soms is omgegaan met
het begrip : oorspronlcelykheid, en hoe er ten-allen-tyde kopien
zyn verkocht voer origineeltjes ! De zeer deugdzame HOOFT was
niet meer of min dan 'n litterarisch zakkenroller. Dat-i niet
overal zoo letterlyk als in den aanhef van z'n Nederlandsche
Historiën TACITUS naschreef, spreekt vanzelf- By 't verhalen
van specifiek-hollandsche gebeurtenissen, was-i genoodzaakt
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zich nu-en-dan te bedienen van iets als hollandsche taal en
uitdrukkingswyze. Toch stal hy overal zooveel als hem maar
eenigszins mogelyk voorkwam, en by voorkeur de manier . . .
die hy voor styl uitgaf, 'n kunstje dat ook thans nog geen
gebrek heeft aan beoefenaars. Dit is dan ook de reden waarom
ik het de moeite waard vind, by deze gelegenheid : houd den
dief ! te roepen.
Overal worden de loonen van 't arbeidsvolk verhoogd. Ook
van de metselaars immers ? Welnu : faites nous macon, si c'est
là votre métier ! Dat is 'n eerlyk beroep, heeren 1
Ziehier de beloofde konkordantie :
P. C. HOOFT, sclaryver van de P. C. HOOFT, vertaler van TACITUS'
,,NEDERLANT)SCHE HISTORIEN ".
„Historien sedert Neroos aflyvigheit."

Ik gaa een werk aan, dat opgeleid (?) is van lotwissel en meenigerley geval.

Ik gaa een werk aan, vol allerlei geval.

.. bitter van twist; warrigh van
muitery ; bekladt van moorddraad
buiten de baan des kryghs; wrang
van wreedtheid, zelfs in pais.

... bitter van stryden ; twistig
van oproer ; wreed in de vreede

... voorspoedt, teghens, thans
vreede met uytheemschen.

. voorspoedt in 't Oost . .. Brittanje voltemt.

strax inwendige partydigheit,
oorlogh daaruit ontfonkt.

. .. drie burgeroorlooghen, en
meer uitheemschen, en doorgaands
vermengd.

. , . voorts verstooren van steden,
scheuren van kerken, verwoesten
van landschappen, zeeden én godsdienst.

steeden verzonken oft overstelpt. De overvruchtbaare oordt
van Campanië, en de stadt zelve
verwoest door den brandt, d'overouwde tempelen verteert . .. de
tempelzeeden bezoedelt.

. alle oorden van Europe vervult met ballingen ... feller woeden

, .. de zee vol ballingen ... yslyker in stadt gewoedt.

.

.. ,

ten hoove.

zelve.

...

, .. afkoomst en middelen voor
misdaadgin gereekent, en geen gevaarlyker ding dan de deught.

. adel, rykdom ... voor halszaken, gereekent, en geen bederflyker
dingh dan de deught.

... ook van schudden (?) en schalken 't verheffen immer zoo haatelyk als hunne schel roeryen : terwyl

. , . immers zoo haatelyk waren
ook de vergeldingen der aanbrengeren, als hunne schelmstukken :
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zommigè, aan bisdommen en priesterlyke hoogheit, andere aan wereldlyke ampten en eeren, als in
roofgoed geraakt, alles dreeven en
droeghen.

dewyl dat eenigen hunner aan
Priesterampten en Burgemeesterschappen als aan roofgoed geraakt,
anderen aan Steedehouderschappen
en inwendige moogenheit, alles
dreeven en droegen.

.. burgher tegens burgher, maagh
tegen maa;gh, opgehitst, en dien 't
aan vyant gebrak, van zyne vrienden verraaden.

. .. door haat en vrees werden
de slaaven teegens hunne heeren,
de vryelinghen tegens hunne
meesters opgemaakt ; en dien 'tam
vyanden gebrak, door hunne vrunden verdelght.

... schelmerye verzelschapt van
schamelheyt, vinniger gewraakt
dan 't stuk eyschte. By moogenheyt weyniger onoorbaar gereekent. Den maghtigsten toegeleit
als eer. Vernuft buyten de wet
gedronghen, niet zonder vernuft
in 't uytdenken van middelen ter
smooringhe. Kunst met kunstighe
treecken gedoodt, en mangel aan
vroed beleydt door linx vertoon
van deftigheyt geboet. 't Boekscliryven garstigh vermenigvuldight, ten-koste der hebbelykheid
van 't verstaan. Daadwerk uyt den
weeghe geperst door klank, en
aaperye gauwlyk tot oorspronke-

Voor deze passage vind ik niets
konkordeerends by
TACITUS. Ook kan
ik de bladzyde niet
opgeven, waar ze
by HOOFT te vinden is.
Misschien is ze van
'n anderen schryver,
en van later datum.
Het laatste nummer
dezer konkordantien
evenwel, is respectievelyk weder ontleend
aan HOOFT'S latynhollandsche Neder-

lykheid overstempelt. Zaamelingh

van rykdoom lofwaart gekeurdt,
der openbaare zeede ten brokkelighen stut. Armoedt van ziel 't
gemeene peil en uitzonderinghe
als heillooze breuke van gewoonheid gelastert.

landsche en Romeinsche Geschiedenissen.

... nogthans is d' eeuwe zoo on, niet zoo onvruchtbaar een
tydt is 't nogthans van deughden vruchtbaar van deughden niet gegeweest, oft zy heeft ook stichte- weest, oft zy heeft ook stichtelyke
exempelen voortgebraght.
lyke exempelen voortgebraght.
..

Dit zal genoeg zyn. Die HOOFT was geëerd. En de arme
VONDEL, de man die ter-goeder-trouw z'n eigen ziel gebruikte,
en wegschonk in z'n geschriften, werd — godbetert ! — by de
gratie van Heeren Burgemeesteren te-werk gesteld als suppoost
by de Bank van Leening te Amsterdam

EEN RECHTSBEGINSEL.

375

Zoo ging 't in die dagen !
Ik behoef immers niet te zeggen dat dit alles geheel veranderd is ? Wel zou men ook thans nog 'n kunstenmaker als
HOOFT vereeren, als-i maar Drost was, Baljuw van Gooiland,
Ridder van St. Michiel — en dus, met baker STOTTER, heel
in 't fatsoenlyke ! — maar men zou geen ambt geven aan 'n
dichter. Waarlyk, er is vooruitgang.
1872.
Ideën.

EEN RECHTSBEGINSEL.
— Broeder, gy die grooter zyt dan ik, kunt ge de granaat
bereiken, die daar tusschen de vuurbloemen in 't groen, my
aanlacht met geopende lippen, als 'n wenkend meisje ? Zie zy
is gebersten van rypheid, en gloeiend rood is de rand van de
wonde die zyzelf zich sneed om my te behagen ! Ik heb lust
in dien granaatappel, myn broeder ! Gy, die grooter zyt dan
ik, strek uw arm uit, en pluk opdat ik ete.
En de broeder deed alzoo, opdat de jonger broeder eten zou.
En de oudste ging naar 't veld, en zag 'n berggeit die afdaalde in de laagte, en haar jong zocht.
— Hebt ge niet m'n lam gezien, vraagde zy den leeuw, gy
die de vlakten bewoont, en beter dan ik, de wegen kent in
't effen veld, zoo vermoeiend voor my, omdat m'n hoef gespleten is ?
— Laat uw jong, uw jong ... uw lam, uw lam, zei de leeuw,
en kom hier opdat ik u verslinde.
En de leeuw deed alzoo.
Maar de oudste broeder vraagde aan den leeuw :
— Wat is dit, dat gy de geit eet, die haar jong zocht ?
— Ge hebt gehoord hoe ze klaagde over de ongeschiktheid
van haar hoeven, antwoordde de leeuw. Deed ik niet recht
haar te eten ? Zie myn klauwen, die geschikt zyn ! Zie de geschiktheid van m'n tanden. Daarom at ik de geit.
De jongeling dacht na, en bezag z'n armen, die lang, sterk
en fors waren. Hy vond die zoo geschikt, dat hy zich voornam z'n jonger broeder te dwingen tot dienst.
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En toen deze hem weder verzocht vruchten te plukken, antwoordde hy :
— Zie myn armen. Hebt ge niet gezegd dat de uwen niet
reiken tot de granaat ? Dien my, opdat ik u niet verslinde.
Van toen af diende de jongste broeder den ouderen. Maar
hy verheugde zich niet over de ontdekking die deze te danken
had aan den leeuw.
En dit is alzoo gebleven tot op dezen dag.
1861.
Minnebrieven.

IN DE SPEELZAAL.
I. EEN TEGEN ZEVEN !

— Let nu eens op die dame aan de trente-et-quarante, fluissterde een der my vergezellende gnoompjes my in. Haar man
heeft, o w z'n zaken gaande te houden, veertig duizend franken noodig, en wel spoedig ! Zie eens hoe ze zich inspant.
Nu ja, ik had die dame reeds dikwyls gezien, en ook haar
man, die pruilend de zaal op-en-neer liep als ze verloor.
Beiden boezemden my door hun aangenaam uiterlyk belangstelling in. Het verheugde me telkens als 't vrouwtje won,
en ik betreurde haar verlies alsof 't mezelf aanging. Over 't
geheel is 't zeer moeielyk den loop van 't spel gade te slaan,
zonder als 't ware party te kiezen voor of tegen den speler.
Geheel onwillekeurig neemt men aandeel in de stomme gewaarwordingen die onmisbaar 't gevolg zyn van de luimen
der kans. Elke coup is 't bedryf van 'n drama.
Het ging de vrouw die ik voor 't oogenblik tot heldin had
gekozen, vry slecht. Ze wisselde 't eene biljet van duizend
franken voor, 't andere na, en maar zelden kreeg ze 'r een
terug. Sedert vele dagen had ik opgemerkt. dat ze vier of
vyf van die briefjes bezat. Er was afwisseling van eb en vloed
in dat getal, maar op-den-duur bleef ze op dezelfde hoogte.
Reeds lang voor de mededeeling van m'n gnomen, was me
gebleken dat ze behoefte had aan 'n bepaalde som ... die maar
niet kwam opdagen ! Ze speelde niet als iemand die winnen
wil, maar als iemand die winnen moet. De paarduizend franben die haar kapitaaltjen uitmaakten, bergde zy in 'n aller-

EEN TEGEN ZEVEN.

377

liefste dames-portefeuille ... in haar keurs. Twintig keeren by
elke zitting, werd het saamgevouwen pakje daaruit gehaald,
gedeeltelyk gewisseld, by wat voorspoed weer kompleet gemaakt,
weggeborgen — telkens met 'n uitdrukking : „nu voor goed . .. ik
breek 't niet meer aan !" — en telkens werd het weer voor den
dag gehaald, om op-nieuw tegen louisd'or's te worden ingewisseld,
waarmee de hardnekkige stryd dan werd voortgezet.
Gedurig scheen de man haar met 'n wenk toeteroepen ! „houd
op, houd op ! 't Gaat niet ! Laten wy in 's hemelsnaam die vyfduizend franken bewaren !" Maar 't vrouwtje was hoofdig, hardnekkig, misschien standvastig en moedig. Zulke definitien worden
dikwyls door den uitslag bepaald.
Wanneer haar oogen den blik van haar man ontmoetten,
scheen ze dan eens te beloven dat ze zorgen zou, twee- drieof vierduizend franken overtehouden, dan weer dat ze — eens
haar inleg-kapitaaltje kompleet hebbende — 't niet weer zou
aanbreken. Maar ook 'n andere uitdrukking lag dikwyls op haar
gelaat, vooral wanneer ze in bogenblikken van tegenspoed opnieuw 'n biljet wisselen moest. Ik las er uit : „beste vriend, wat
baten ons die paarduizend ? We hebben méér noodig ! Er op of er
onder dus !" En angstig, misnoegd, verdrietig, keerde hy zich
om. Hy scheen meer te lyden, of z'n leed minder flink te dragen, dan zy.
Ze had nu vier biljetten geborgen. Vóór haar lag 'n twintigtal lou-is. Ze zette onveranderlyk — moest het 'n „systeem"
beduiden ? — drie goudstukjes op zwart, liet de winst staan
tot het getal vieren-twintig bedroeg, en plaatste dan één Louis
er by, om de mise vol te maken tot vyfhonderd franken. Hiertoe waren drie achtereenvolgende winnende zetten noodig. Na
den vierden winner, lagen er duizend franken, zoodat er na
den vyfden 'n biljet by haren inzet werd geschoven. Van die
biljetten had ze een veertigtal noodig, om niet te-gronde te
gaan met man en kinderen .. .
Gedurende al de dagen dat ze speelden, trof ze slechts eenmaal 'n winnende serie van zes, en juist genoeg serien van
vyf winners, om telkens haar geslonken kapitaaltje weer aantevullen. By 'n zevende winner zou ze „moitié" zeggen ... dit
had ze met haar man afgesproken. Maar niet éénmaal kwam
ze zoo ver !
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Ook heden liepen de zaken van de arme tobster niet voordeelig. Wat al intermittences ! Drie Louis werden zes Louis, en
zes louis werden ... niets ! Weer drie gezet ! En zie, alweer zyn
ze zes geweest en ... niets geworden ! En die treiterende tweeslagen ! Drie geweest, zes geworden, twaalf ... wèg alweer,
alle twaalf! Daar volgen weer intermittences : gewonnen ... wèg !
Gewonnen ... weg ! Gewonnen ... weg ! 't Baat niet!
Een vierslag ! Drie ... zes ... twaalf ... — nu zal 't lukken ! —
vier- en•twintig ... waarachtig, 't zal gaan ! Spoedig één Louis er
by, om de vyfhonderd franken vol te maken tot 'n rouleau .
„Rouge gagne !"
Weg zyn de vyfhonderd franken !
.

— Madame aurait du retirer la masse, zegt après coup 'n
profeet die achter haar staat.
Och, waar staan, zitten, of kruipen zulke wezens niet, zy
die zoo precies weten — na den slag altyd ! — wat er had
moeten gedaan worden ! Maar ze stoort zich niet aan die ergerlyke wysheid, en gaat voort haar drie Louis uittezenden tot
het opsporen van 'n fl inke serie.
Nog eens : was 't koppigheid of moed ?
Wie zal sterker wezen, zy of 't lot ? Helaas, háár kapitaaltje dreigt telkens te bezwyken, en dat „lot" is onuitputtelyk
in coups de deux, de trois, in intermittences, en zelfs in seriën
van rood, als dit alles dienen kan om de schuld op de proef
te stellen van den armen drommel die zich nu eenmaal voornam op zwart te spelen.
Rouge ! Rouge ! Rouge ! Telkens die vervloekte rouge ! De een
of andere SCHLUNGELHANS was zeker bezig kapitalen op die kleur
te winnen.
En m'n beschermelingetje — dit was ze geworden door de
aandacht waarmee ik haar spel en gemoedsbeweging volgde —
wisselde 't eene biljet voor, 't andere na. Ze had er nu nog
één. „Dàt zou ze bewaren !" knikte ze haar man toe .. .
Maar hy toonde zich zeer bedroefd, en scheen 't gemartel niet
langer te kunnen aanzien. Hy ging naar buiten, wierp zich
op 'n stoel by een van de tafels achter 't Kurhaus, nam 'n
sigaar dien-i niet rookte, bestelde 'n glas limonade dat-i niet
dronk ...
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— Die man is zoo dom niet, zei
de limonade zal hem goeddoen.

SEMI UR,
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't slimme gnoompje,

Ik vond dat hy dan zeer verkeerd handelde, z'n glas onaangeroerd te laten staan. En dit zei ik.
— Och, 't doet er zoo weinig toe, riep z'n kameraad, het
kristalmannetje. Alles is in alles. Gedronken of niet gedronken,
die limonade zal zich wel in de zaken hinein Icristallisiren noodra de tyd daar is, SEMI-UR heeft gelyk, 't zal hem goeddoen !
Nu, de man zag er waarlyk naar uit, alsof er haast by was
dat iets hem goeddeed ! Met starren blik zag hy voor zich
neer, en beschreef zonderlinge figuren in 't zand. Hy scheen
zich moeite te geven om te glimlachen, maar 't lukte niet.
Aan de beweging van z'n lippen bemerkte men, dat-i mompelend
met zichzelf sprak. Wat anders kon-i zich te zeggen hebben,
dan dat by geruïneerd was ? Geruïneerd, niet om de vyfduizend
franken die door z'n vrouw nu byna geheel verloren waren,
maar om 't mislukken van dat stoute program hunner hoop,
door 't niet-winnen van de veertigduizend die hy volstrekt noodig had om niet te gronde te gaan.
We traden weer de zaal binnen, en bespiedden het vrouwtje
dat zoo'n moeilyken stryd voerde. Behalve dat ééne biljet in
de keurs, bleven baar nog slechts twee Louis over. Ze stond
op, en wierp die beide stukjes op de favorietkleur die haar zoo
valsch behandeld had.
De eerste ry der neergelegde kaarten had 'n laag point. De
kans stond goed voor zwart .. .
't Zou ook wat baten, of die twee stukken aangroeiden tot
vier ! En al ware het tot acht, of zelfs tot zestien !
Toch bleef ze wachtend staan, en hield de hand op den rug
van haar stoel, als om de kans aftewachten tot het uiterste
toe. Immers ... zoodra ze die plaats verliet, en de tafel, en de
zaal ... dan zou de zaak beslist zyn, onherroepelyk beslist in
haar nadeel ! En dat zou ze dan haar man moeten meedeelen,
zy die zoo overmoedig haar wenschen en hopen had opge.
schroefd tot zekerheid !
Systeem ? Berekening ? Ach neen, dat had ze niet ! Wat wist
zy, acht dagen geleden nog, van 't spel ? Maar ze was moedig, en voelde wilskracht. Dit was alles, al bleek 't niet ge-
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noeg te wezen.
Ze wachtte.
't Was toch altyd mogelyk, dat die twee louis d'or, die twee
laatste stukken .. .
Nu, haar laatsten waren 't eigenlyk niet. Zo bezat nog altyd
dat eene bankje ! Neen, dat bezat ze niet. Het was alsof ze
't niet had. Ze beloofde immers haar man dat ze 't niet wisselen zou ? Misschien was dit ook niet noodig ... de eerste rol
kaarten had 'n laag point ... zwart zou zeker winnen.
„Et trente points !" riep de croupier, de laatste kaarten der
geëindigde taille in den bak schuivende.
De coup gold niet, omdat de tweede ry kaarten minder dan
een-en-dertig punten haalde, en de zet dus niet afliep.
Daar lagen nu die twee Louis, waarmee ditmaal 't lot zich
niet scheen te willen bemoeien. Wat zou ze doen ? Indien de
laatste zet verloren ware geweest, ze zou heengegaan zyn,
waarachtig ! Maar nu ? Wachten op de nieuwe taille ? Niet
wachten ? Wat was er na al haar tegenspoed van die twee
onnoozele goudstukjes te hopen ? Van die twee laatsten .. .
't Is waar ... dat bankbiljet ! Ook 't laatste !
Neen, neen, ze had haar man beloofd ... heusch !
Haar hart bonsde.
Weggaan ? Nu ?
Ze kon toch die veertig franken niet ten geschenke geven
aan de Bank ?
Wel neen ! Maar ... 't was immers háár geld. Ze kon het
terugnemen .. .
„Zou dat niet „gek staan" voor de galerie ? Lag er niet iets
in, alsof ze die twee Louis noodig had om vandaag te eten,
te wonen, te leven ? Moesten nu al die vreemde menschen weten hoe arm ze was ?
Weifelend en besluitend besliste zy. Want haar uitstel van
weggaan was blyven, en blyven was beslissing. In-allen-gevalle
kon ze immers „afwachten wat er in de volgende taille van die
twee Louis worden zou, en dan bok heusch niet meer !"
En wat die vreemde menschen aangaat ... waarom dat bankbiljet niet gewisseld ? Ze kon dan opstaan met vijftig Louis, en
„ieder zou zien dat ze niet Op was, als ze vertrok met haar
portemonnaie vol goud."
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Zeker ! Maar ze had haar man beloofd . . .
Beloofd ? Nu ja, ... niet te spelen met dat laatste bankbiljet.
Maar ... wisselen ? Dat kon ze altyd doen. Daarmee was immers niets gewaagd ? Ze zou 't alleen doen „om de menschen"
en om goed te doen zien dat ze niet „op" was.
Ach, hoe innig, innig gaarne had ze haar man verrast met
'n goeden uitslag van haar waagstuk ! De redding zelf uit den
nood kwam haar minder begeerlyk voor, dan de vreugd hem
te mogen zeggen dat-i gered was, en ... door haar ! Zeker zou
hy haar schoon vinden en liefhebben op dat oogenblik . . .
Wat al illuziën verstoord ! Het ware al te dwaas, nu nog
iets te hopen van die twee Louis ! En de andere vyftig ... neen,
neen, daarvan zou ze geen enkele zetten. Ze wist nu immers
by herhaalde ondervinding, hoe snel men een biljet verspelen
kan met mises van zestig franken !
Bovendien, er moest geld bewaard worden voor de logementsrekening, die nogal hoog was opgeloopen, want ... ze
„had er zoo vast opgerekend dat ze winnen zou." En voor de
reis naar huis . . .
Haar huis ? Zou haar man werkelyk naar huis durven gaan
waar hy gewacht werd door wisselprotesten, schaamte en
schande, bankroet, ondergang, wanhoop ? Doch ... als ze niet
naar huis gingen, waarheen dan ?
En 't fatale oogenblik naderde ! De veertigduizend franken
moesten heden gewonnen worden, heden op 't allerlaatst, of .. .
Toch zou ze niet voortspelen met de vyftig goudstukjes,
die ze ontvangen zou voor haar bijlei ... als ze 't wisselde
Neen, neen, spelen zou ze niet met dat geld, waarlyk niet !
Wisselen slechts, en ook dit maar „om de menschen."
Ze haalde nu 't zesmaal saamgevouwen briefje voor den
dag ...'t was warm en vochtig. De emeritus-speler Lord CI-DEVANT,
had er gaarne duizend pond voor gegeven ... in z'n goeden
tyd. Ach, dat vodje papier had kunnen getuigen hoe pynlyk
die boezem klopte !
Met 'n mislukte poging om 'n onverschillig gelaat te toonen,
ontplooide zy de vouwen . . .
Haar hand beefde . . .
„ 0 fortune, à ton caprice . . . klonk de muziek uit het park
achter de Kursaal.
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En, als om haar beven te doen opgaan in andere beweging ... ze trilde met het biljet de melodie na : tiens, je livre
mon destin !
„L'or n'est qu'une chimé re . , antwoordde ROBERT'S kameraden in koor.
Die ROBERT en z'n kameraden hadden makkelyk spreken. Ze
waren nooit met wisselprotestcn en bankroeten in aanraking
geweest. In hun tyd kwam men ver met 'n beetje dierlyken
vechtmoed.
.

„Sachons nous en servir . . .
Nous en servir ? Van wat ? Van moed ? Dien had ze ! Van
geld ? Dat had ze byna niet meer . .
Haar knieën knikten.
„Grace ... Gráce !" smeekte — of beloofde ? — nu de muziek.
„Non, non, non, non !" bulderde ROBERT.
Daar ze nu toch eenmaal wachtte, kon ze dit even goed zittende als staande doen. Le nam de plaats op haar pas verlaten stoel weer in ... neen, niet geheel ! Het was de moeite van
't gemak niet waard, zich weer aan de tafel te zetten, alsof
ze onbescheiden genoeg was nog iets te hopen. Ze schoof ... ze
liet zich glyden ... ze zeeg neer, en zat ... nu ja, ze zat, nagenoeg als MOLIÈRE by 't ontbyt van LODEWIJK XIV, op 't hoekje
van haar stoel ... heel, heel eventjes maar, op 't hoekje. Byna
zat ze dus niet, maar ... ze zat toch. En ze wachtte !
— Wachten is de zwaarste arbeid dien gy menschen al zoo
te verrichten hebt, zei SEMI-UR. Wie dat kan is sterk.
— Zal ze wisselen ? vroeg ik.
— Neen.
— Zal ze voortspelen ?
— Neen.
— Zal ze ophouden ?
— Neen.
— Zal ze weggaan ?
— Neen.
— Geruïneerd ?
— Neen.
— Maar ... maar ... hoe kan dit alles ?
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— Kristallizatie, mensch! Ze zal wachten. Wie dat kan!
Ik mompelde •
Wat baet het of ghij draeft en swoeght en u verhit ?
Fortuin liefst hem bezoekt, die wacht en stille zit .
.

— Is 't dat ? vroeg ik m'n gnoompjes.
— Hm ... gekheid ! 't Zit 'm in de limonade !
— Maar ... by drinkt ze niet.
-- Dat is ook volstrekt niet noodig.
— En bovendien, als er 'n caimans gebruikt moet worden,
zou zy eer ... zie hoe ze beeft. Ik begryp er niets van.
— Blind ... mensch, riep 't kristalmannetje met 'n minachting die m'n schryftalent te boven gaat, blind mensch, stekeblind mensch, mensch, MENSCH !
Die gnomen hebben vreeselyke scheldwoorden. Ik zou erg
beschaamd geweest zyn, als m'n nieuwsgierigheid naar den
afloop me daartoe den tyd had gelaten.
In 't voorbygaan noteer ik dat in de taal der gnomen 't
woord mensch schynt te beduiden : 'n ding dat niet wys is. In
godsnaam ! Neen, niet : in godsnaam ! Berusten doe ik niet !

II. ROUGE PEED.

Intusschen hadden de croupiers zich beziggehouden met het
gereedmaken van de kaarten voor de nieuwe taille. De zes spellen waren opgenomen uit den in de tafel weggezonken bak,
waarin na elken coup, de kaarten worden weggeschoven. Ze
werden in pakjes verdeeld, tusschen elkander ingeschoven,
van-hand tot-hand overgegeven, telkens weer door-een gemengd,
en eindelyk weer by elkaar gevoegd tot één pak.
Nu bood een van de croupiers aan iemand uit het Publiek,
de „coupe" aan. Dit coupeeren geschiedt steeds door 'n lid van
de galerie, die hierdoor in zekeren zin tegenover de Bank 't
Publiek vertegenwoordigt. Men steekt op 'n willekeurig te kiezen plek, 'n stukje wit karton tusschen de gemengde zes spellen die hierdoor in twee deelen worden gesplitst, waarvan het
onderste op het bovenste wordt gelegd. Het spreekt vanzelf
dat deze coupe, een altyd onbekenden, maar zeer rechtstreekschen invloed heeft op de taille die door de ligging der kaar-
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ten bepaald wordt.
„Mals d qui donc la coupe ?" vroeg de croupier, nadat verschillende aanwezigen geweigerd hadden, de rol van onbewusten lotbeschikker te vervullen.
Spelers namelyk zyn byna zonder uitzondering bygeloovig,
en meenen dikwyls : qu'ils n'ont pas la main heureuse. Anderen
vreezen dat ze 't „lot" boos maken, door 'n al te stoute inmenging in z'n zaken. Z. H. wil eerbiedig behandeld zyn. Ook
zyn er • die zich laten afschrikken door den mogelyken wrok
van dezen of genen, wanneer de door 't coupeeren bepaalde
taille niet naar z'n zin is.
Ons studie-exemplaartje staarde verdrietig voor zich op de
tafel, en prikte arabesken op 'n speelkaartje. Hierdoor konden
de blikken van den croupier, die uitgenoodigend den kring rondgingen, de hare niet ontmoeten. Eindelyk toch, verwonderd
over 't lange wachten, waarvan ze de oorzaak niet kende, zag
zy op. De geëmployeerde bood haar de kaarten aan ..
„Et viens diriger ma main !" suisde 't haar in de ooren.
Byna wezenloos, en als gebiologeerd, nam ze 't kartonnen
blaadje .. .
„Grace ... grace ! Non ... non !"
... en stak het ergens tusschen de driehonderd en twaalf
speelkaarten : zyzelf had nu de taille bepaald ! Helaas !
De eerste zet was rouge : de twee Louis die daar zoo lang
sarrend hadden liggen wachten, en oorzaak waren dat ze niet
was vertrokken by 't eind van de vorige taille, werden door
een der geëmployeerden weggestreken. Nu was de tyd daar
om werkelyk optestaan. Wat anders?
„Rouge perd ! werd er geroepen. 0 zeker : rouge perd, zwart
wint, nu zy niet gezet heeft !
En weder : rouge perd !
En nog-eens !
En nog-eens !
Zwart won zeven of acht keeren achter elkander.

— Tl parait que la noire a une série cette fois. Madame aurait
du jouer à la noire, zei achter haar stoel een der bekende profeten die zoo precies alles weten te voorzeggen wat geschied is.
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Ach ja, ze had moeten zetten ! Zou ze 't nu doen ? Nu nog?
„Rouge perd !" Alweer 'n zwarte ...
— En voilà dix, zei de profeet. Je vous l'ai bien dit ... c'est
une série de la noire. Pourvu qu'elle ne s'épuise pas trop tót .. .
il y en aura davantage.
Zeer juist. Als er nog meer zwarten volgen, zal de serie
nog grooter worden. Als de serie grooter wordt, komen er nog
meer zwarten. De man was opzettelyk geboren voor krantenpolitikus.
„Rouge perd !" riep de croupier.
— Que vous ai-je dit ? blufte de ziener.
„Rouge perd !"
— Voilà la douzaine au grand complet ! Douze noires ! Et
même ... eh ... eh ... voyons ... attendez !
„Rouge perd !"
— Treize noires ! Eh ... eh ... eh ... je l'ai bien dit ! Ne l'ai je
pas dit ? TToyez, m'sieur ! Madame, voyez I C'est une série de treize,
et ... peut-être davantage ! Qui sait ! Quand la noire persiste, il
y aura ... voyons ... attendez
Met uitgerekten hals volgde hy nu, binnen'smonds meetellend, de neergelegde kaarten, en was hierin de eenige niet. De
heele galerie verkeerde in spanning. Velen stonden op, en bogen zich over de tafel naar 't midden, om toch vooral den eersteling te genieten van 't nóg nieuwere nieuws, dat gaandeweg scheen toetenemen in belang. Alleen onze Lord CI-DEVANT
scheen geen lust te hebben in verbazing.
.. .

Rouge perd !" riep de croupier.
— Quatorze ! Ne l'ai je pas dit, m'sieur ? Madame, ne l'ai je
pas dit ? C'est qu'une couleur ... une fois bien en train ... et
pourvu qu'elle continue .. •
„Rouge perd !"
— En voilà encore une ! Quinze noires ! (,Vest prodigieux, n'est
ce pas ? Voyez ..
De vervelende babbelaar toonde aan al de omstanders het
kaartje waarop hy den loop der zetten naprikte, en deed dit
met 'n soort van zelfvoldoening, alsof het spel zich naar zyn
kaartje geregeld" had. Precies 'n krant alweer ! „Hebben we
25
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niet gezegd dat er oorlog komen zou, als de vrede verstoord
werd ?"
„Rouge perd !"
— Eh ... eh ... seize ! C'est extraordinaire, en vérite'. Mais
on aurail da en profiter ! C'est qu'on n'a pas voulu me croire !

.. .

Waarom had hyzelf dan daarvan geen gebruik gemaakt ?
—Il y avait là une fortune a gagner
Dat kan men van elke groep zetten zeggen.
.. .

— C'est incroyable I Voyez, m'sieur ! Voyez, madame ! Il y
en a seize déjà ! Eh ... eh ... voilà ce qui s'appelle une série !
Et il se pourrait, que ... peut-être ... qui sait ! Attendons encore
ce coup là ! Vous verren que ... peut-être .. .
„Rouge perd !"
— Ne l'ai-je pas dit ? En voilà dix-sept ! C'est
— Zu Icolossal, riep hier onze oude kennis, de heer FRIEDRICH PLUMP, der Wissenschaften Zógling, die by dezen zet een
.. .

tweeguldenstuk op rood had gewaagd.
— Zu Icolossal ... auf Ehre ! So'ne Seeeerje ist mir mein Lebtag nicht vorgelcommen !
Zyn Lebtag !
Waarde FRIEDRICH PLUMP, alle respekt voor je Lebtag, maar,
vrindje, als 'n serie van zeventien zwarten te kolossaal is —

en dus onmogelyk, want er is geen „te" in de Natuur —
waarom smeet je dan niet, na den zestienden zwarte, de zes
gulden die je nog in je zak hebt, op rood ?
„Rouge perd !" klonk het nog-eens.
— Dix huif ! Eh ... eh ... qu'ai je dit ?
-

— Zu Icolossal !
„Rouge perd !"
— Eh ... ! Dix-neuf ! N'est-ce pas que c'est inou i ? C'est .. .
fabuleux, m'sieur ! Madame, c'est ... incroyable !
— Aber hein ! So etwas ist noch nie da gewesen ! Es ist
nun aber wirlclich zuuu
C'est é ... norrrme !
— Grossartig ! Kolos ... sàààl !
-

.. .

--

Hier mag de schrandere lezer de opmerking plaats geven,
hoe wysbegeerte de menschen verbroedert. Herr FRIEDRICH
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had zich nooit aan kennis van de fransche taal bezon
digd, en de franschman verstond geen woord duitsch. Maar
hun zielen ontmoetten elkaar zoo eensgezind op den breeden
zottenweg der verbazing, dat ze elkanders adjektieven grif
verstonden.
En, op weinig uitzonderingen na, deed de „galerie" eenstemmig mee. Het langgerekt blazend „hè" dat bekend is aan ieder
die ooit 'n vuurwerk zag afsteken, verving met goed succes
al de uitroepingen die ik den lezer spaar. Nog welsprekender
was de stilte die telkens het algemeen losberstend bewonde
rings pneuma voorafging. Het scheen wel of men bevreesd was,.
't „lot" te storen in de verlossing van al die zwarten. De milde
kraamvrouw had rust noodig. Maar, als dan eindelyk weer 'n
nieuwe telg behoorlyk ter-wereld gekomen en geproklameerd
was, werden de sissende hè's des te luider uitgeblazen. Ze
vormden dan één zucht, die 't midden hield tusschen de uitdrukking van aanstaand bezwyken, en 't op-eens wegwerpen
der al te zware vracht van opgespaarde bewondering.
Men meene niet dat die belangstelling in verband stond met
winst en verlies. Byna niemand speelde. Zelfs FRIEDRICH PLUMP
was uit het veld geslagen. Hy kneep de drie dubbelguldens
die hy in den zak had, maar durfde er geen van zetten. Spelers zyn by zulke gelegenheden bevangen door zekeren schroom.
Er werden slechts enkele geringe mises op de tafel geworpen
door nieuw aangekomenen die niet ingewyd waren in de krizis,
en alzoo onbewust de geheimzinnigheid van 't „lot" trotseerden. De onthouding van de anderen berustte op iets als vrees
„dat de zwarte kleur nu toch wel uitgeput wezen zou. „En
op rood te zetten .... tégen de gagnante .... hm, hm, dat is
gevaarlyk, zeer gevaarlyk !
Ook onze Lord cI•DEVANT speelde niet. Maar dit lag aan den
tyd van 't jaar. We waren in de laatste week van 'n kwartaal.
Niets evenwel duidde aan, dat-i deze taille vreemder vond dan
elke andere. Ik geloof 't graag. Hy was uitgestudeerd in 't
nil mirari. Die oefening had hem honderdduizend pond gekost.
Hy hield zich heel tevreden bezig met den tandenstoker die
z'n eenig diner op dien dag had uitgemaakt.
De twintigste zwarte was ook gekomen.
-- C'est excessivement dangereux maintenant, verzekerde de

PLUMP

.
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profeet. Vous comprenez que la noire ... quand elle se déclare si
opiniátrement ... c'est pyramidal ! Vingt noires ! Tenez, m'sieur, je
vous expliquerai ce que c'est. Il faut connaitre le jeu, tout est là !
C'est une taille qui ... qui ... contient une série énorme de noires . . .
voilà ce que c'est ! Et la raison en est ... voyons ce coup ci .. .
„Rouge perd !"
— Ne l'ai-je pas dit ? Vingt-et-une, m'sieur, vingt-et-une !
C'est ... une série de la noire ! Il faut connaitre le jeu. La noire
était en retard, m'sieur, et elle se rattrape. Voilà la raison ! C'est
Madame qui a fait la coupe. Une couleur en retard ... cela se
rétablit toujours, et vous verren que ... cette fois-ci ... à moins
que la rouge ne reprenne le dessus .. .
„Rouge perd !"
Qu'ai-je dit ? Ne l'ai-je pas dit ? N'est ce pas que c'est . . .
— Das ist TOM aber wirlclich zuuu .. .
Noch de profeet, noch 't nuchtere wysgeertje hadden adjektieven meer. En ook 't vuurwerkgeblaas van de anderen klonk
wat gedempt, en als onder zeker voorbehoud. Men wilde adem
sparen voor nog grooter verbazing. Hoe toch, als eens 't „lot"
meer zwarten in voorraad bleek te hebben, dan men in-staat
was vreemd te vinden ?
„Rouge perd !"
-- Vingt deux ! Que vous ai-je dit ? C'est la noire qui .. .
En ons arme vrouwtje. dat daar nog altyd zat met haar
ongewisseld biljet vóór zich ! Bitter, bitter, bitter was 't voor
haar, al die zwarte slagen te hooren uitroepen, zy die reeds
zoolang op slechts 'n klein deel van zoo'n serie gehoopt had !
Och, hoe wreed, hoe valsch, hoe martelend ! Was 't niet of 't
„lot" haar bespotte ? „Je ziet dat ik wel seriën van zwart in
voorraad heb, maar ... voor U niet !"
Ach, nu had ze gaarne willen opstaan, maar ze had er de
kracht niet toe. Waarom niet terstond dat biljet gewisseld,
na 't verliezen van 't laatste goud ? Dan had ze geen zetten
laten voorby gaan ! Dan ware in weinig slagen haar doel bereikt geweest ! Dan had ze nu' opgetogen van vreugd, de pynbank verlaten, waarop ze zoo gefolterd werd ! Dan had ze
.. .

— C'est Madame qui a fait la coupe, hoorde ze nu weer verkondigen door den allemans-profeet die nog altyd achter haar
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stoel stond. Ze voelde dat-i haar aanwees als de scheppende
artiste van 't aanschouwd wonder.
Mais Madame a eu le tort de n' en pas profiter ! Eh .
eh ... eh ... si Madame voulait me procurer une nouvelle taille
pareille ... eh ... eh ... eh ... je saurais parfaitement ... ce que
j'aurais a faire ... eh ... eh !
—

.

Ik gis dat dit geestig lachie z'n voornemen aanduidde, om
op zwart te spelen zoodra hy vooruit weten zou dat er zoo'n
serie in de kaarten lag. En weer scheen hy onze arme gemartelde aan de omstanders voortestellen, als de veroorzaakster
van zooveel vreemds.
En voila une qui sait couper ! moest ze nog eens hooren,
en de wyzende vinger van den hatelyken kornak brandde haar
in den rug.
—

Daar zat ze als wezenloos. Opstaan kon ze niet. Ze voelde
dat ze neerzygen zou zoodra ze haar stoel verliet. Aan 't wisselen van 't biljet dacht ze niet meer. Bovendien, voortspelen ?
Nu ? Waarop ? De serie van zwart waarop ze zooveel overspannen hoop gevestigd had „de serie die toch eens komen
moest" naar zy altyd meende, was er nu geweest en wel veel
grooter dan voor háár doel noodig was. Wat ze voor 'n grond
van hoop had gehouden was werkelykheid geworden, maar .. .
voor háár 'n sarrende bespotting.
Wat nu ?
Ze verlangde weg te zyn, ver weg ... dood misschien 1
En na de mislukking van 't plan, die haar zoo wreed martelde, wachtte haar nog 'n andere pyniging. Ze moest het gebeurde meedeelen aan haar man ! Ze moest hem zeggen dat
alles, alles, voorby was, en dat voortaan hy, zy, de kinderen .. .
Om die vyfduizend franken bij elkaar te krygen, hadden ze .. .
Neen, denken kon ze niet. Overmaat van smart maakte haar
gevoelloos. Ze was als vernietigd.
Daar werd ze zacht op de schouders getikt door een van de
zaallakeien, die haar kwam vragen om : „einen Lew'h fier den

Berm Gemahl der draussen sass."
Dit nu was wel meer geschied, als zy de gemeenschappe-
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lyke porie - monnaie by zich droeg, en by in den restaurant 'n
kleine vertering te . betalen had. We hoorden hem 'n glas limonade bestellen . . !
De huishoudelyke aard van deze boodschap riep haar tot bezinning. Sedert uren had ze gedroomd van duizenden, of liever bepaald van de veertigduizend frank die ze noodig had, en
de waarde van geld in den dagelykschen omgang kwam haar
geheel veranderd voor. De drie, zes, twaalf Louis, die herhaaldelyk als haar mise op 't tableau hadden gelegen, schenen haar
slechts speelmerken, fiches. legpenningen, toegangkaartjes tot
het verblyf van de bewuste veertigduizend franken ... geen geld
dat waarde had op-zichzelf. En zie, daar kwam op-eens 't verzoek van haar man, om 'n geldstuk dat strekken moest tot
het voldoen van 'n kleine schuld, haar wekken uit de begoocheling die zich van elken gast der groene tafel meester maakt.
Ze begreep wel dat hy niet juist 'n geheelen Louis noodig had,
maar „hy kon toch niet gevoegelyk door 'n knecht om groschen of
kreutzers laten vragen ?" En bovendien ... o God, dat was het
misschien ! Hy wilde weten of ze nog 'n Louis bezàt ?
Er was haast by, hem ten-minste dáárover gerust te stellen.
Snel wierp ze het biljet den croupier toe, en wilde hem verzoeken daarvoor goud te geven, maar de woorden stikten haar
in de keel. Ze kon geen verstaanbaren klank uitbrengen .. .
Sedert lang was de fameuze serie gesloten, en ook de door
haar gecoupeerde taille was door 'n andere vervangen. De liefhebbers bewaarden het kaartje waarop de vorige geprikt stond,
als 'n kurioziteit die jaren lang dienen zou tot tekst over de
grilligheid van 't „lot."
„Der Herr lásst bitten um nur einen Lewïdoor" herhaalde de
knecht, die meende dat ze hem niet verstaan had.
— Natuurlyk, mompelde SEMI-UR, de limonade moet betaald
worden .. .
—. En kristallen schieten, zei 'n ander gnoompje.
Het biljet dat ze wisselen wilde, was op zwart gevallen.
„Tout ?" vroeg de croupier welwillend, omdat-i sedert lang
had opgemerkt dat ze gewoon was lager mises te zetten.
Ze wilde te kennen geven, dat ze 't bankpapier slechts had
toegeworpen om het te doen wisselen. Maar de als dichtge-
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schroefde keel weigerde haar den dienst. Nu trachtte zy den
rotcau te grypen, om daarmee 't dure papiertje weg te schuiven van z'n al te gevaarlyke plaats, maar 't ding was in
handen van andere spelers. En toen 't eindelyk vry kwam, en
zy 't met bevende hand opgenomen had :
„Tout va au billet ! riep de croupier, die 't verveelde dat-i
geen antwoord kreeg. Rien ne va plus !"
En met zyn harkje sloeg hy nu den roteau ter zyde, waarmee zy eindelyk op 't punt stond haar laatste bezitting te
redden uit de klauwen van 't verfoeielyke spel.
„Pardon, madame ! C'est trop Card. Le point est connu !"
Inderdaad ! Reeds was er quarante geroepen voor de eerste
ry. Quarante, 't hoogste point, en dat voor rood !
— 1Ve l'ai-je pas dit ? C'est excessivement dangereux maintenant
de jouer et la noire. Vous comprenez ... après une taille comme la
dernière ... • la noire est épuisée ! C'est la rouge qui dominera... à
moins que ... ce coup ... ci ... eh ... eh ... eh ... que voos ai je dit?
Waarachtig, ook de tweede ry telde quarante ! De slag was nul.
— Nou, dat bankie is deur 't oog van 'n naald gekrope, zei
'n jonge dame uit Amsterdam, tot den dikken en Weledelen
heer, die haar papa scheen in koffi en suiker. Ook deed-i in deftigheid en afkeer van 't spel. Wel waagde hy soms 'n paar
gulden -- n och, ik doe dat zoo voor 'n aardigheid, weet u !"
— maar altyd als z'n dochters er niet by waren. En ook de
jonge dames speelden nooit als papa 't zag. 't Was 'n familie
vol P. G. en principes, die zeer behoorlyk wist te gruwen van
elke onbehoorlykheid. De jonge dame was op 't oogenblik bezig
papa „aan den praat" te houden by de kaartentafel, om
haar zusjes gelegenheid te geven tot wat gedobbel op de roulet. En om aan deze taak iets aangenaams by te zetten, maakte zy den ouden heer opmerkzaam op ons studie-exemplaartje.
— Kyk 't mens ereis chek euêtsien. Se sweet er fan! Nou,
se dee ook beter as ze m'r gou na heuês ching !
Ach ja, de druppels parelden haar op 't voorhoofd. En ze
zag doodsbleek. Of la noire zoo byzonder épuisée was als de
spelprofessor opnieuw betuigde, weet ik niet, maar zeker was
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zy uitgeput, onze wanhopige strydster. Ze hoorde niet wat
men rondom haar zeide, of althans ze verstond het niet. Al
wat ze waarnam, loste zich op in één vermoeiend gegons. Ze
begreep ter nauwernood wat dat quarante en quarante aprés
beduidde, en dat de slag niet gegolden had. Ook miste zy 't
besef haar inzet nu terug te nemen. Ze voelde zich als vernietigd, en zou neergezegen zyn wanneer niet de drukkende volte
aan weerszy haar had overeind gehouden op haar stoel.
De profeet waagde nu .... 't was z'n eerste waagstuk dien
dag....
— Je fréquente les Jeux depuis trente ans, verzekerde hy
den omstanders, et j'ai toujours remarqué que .. .
Nu ja, om de een of andere reden waagde hy nu 'n heel
tweeguldenstuk op rood. Dit was zeer kiesch van den man.
Hy, die door z'n diepe studie van de geheimenissen der groene
tafel de fortuinen voor 't grypen had, vergenoegde zich, nu
hy ten-laatste iets. deed, met het minimum van de mise. De
edele man wilde de 'Bank niet plunderen, naar 't schynt.
— C'est un coup sur ... à moins que .. .
„Rouge perd !" riep de croupier.
— Sacré nom de dieu ! De tels contretemps n'arrivent qu'a
moi ! Faut il être déveinard pour avoir une chance pareille !
Voyez, m'sieur ... madame, voyez, moi qui ai prédit correctement — mais cor-rec-te-ment ! — tous les coups, ne voild-t-ll
pas, que le premier que je joue ... mon dieu, quelle tulle ! Voyez
un peu, je vous en prie, monsieur ! Voyez, madame .
.

En hy betoogde uit 'n zestal geprikte kaartjes, dat hy volgens alle goddelyke en menschelyke wetten dien fameuzen
coup had moeten winnen.
Daar lagen nu waarlyk twee biljetten van duizend franken
op zwart. De eigenares van dien inzet was wezenloos. Misschien
wist ze niet dat die briefjes haar behoorden ... des te beter :
„Rouge perd !" Er werden twee biljetten bygelegd.
— Ik sou se gou wegnemen, as 'k haar was ! betuigde de
amsterdamsche. Want siet u, papa, as se nou weer verliest .. .
dan het ze niks, en 't is 'r êêche skult.
Dat is waar. Maar zy verloor ze niet ! Er kwamen vier biljetten

ROUGE PERD.

393

by. Daar lagen er acht . . . het maximum van de mise op de
simple chance. Er volgden nog vier zwarten . . .
By eiken slag werd er een maximum bygelegd . . .

— Combien y a-t-til de billets maantenant? vraagde onze patiente stamelend, en als ontwakend uit 'n akeligen droom.
Quarante Madame ! antwoordde de croupier. Voulez voos
ietirer la masse?
— 0 God, ik dank u ! Ja, ja, geef hier, geef alles hier,
alle veertig ... 0 God, ik dank u !
Dit riep ze met dezelfde woorden die ik hier schryf, want
ze was 'n hollandsche, en vergat in de verrukking van haar
hart alle andere talen dan die waarin ze zoo vurig had gebeden om uitkomst.
— Hm ! God deed er niemendal aan, zei SEMI-UR. 't Was de
limonade. Als de man niet had laten vragen om 'n Louis . , .
De croupier lachte haar vriendelyk toe. 't Scheen den man
genoegen te doen, dat-i haar zoo'n schoone som mocht uitbetalen. Hy sloeg vyf aan-vyf de biljetten om 't klampje van
z'n rateau, en reikte haar achtmaal dien fladderenden schat
toe. Ze greep de briefjes, kneep ze saam tot 'n vormloozen
klomp, en vloog, de omstanders ter-zy dringend, de zaal uit.
-- Nou, loop me niet omfér ! klaagde haar landgenoote,
nydiger dan eigenlyk gewettigd werd door 't onbeduidend
stootje dat ze ondergaan had. Dat mens lykt wel mal ! En wat
'n chemeen hollans ! Seker euêt 'n achterbuurt, of euêt Den
Bos of Défeter, of sowat. 't Is werachtig sonde f'n 't cheldt.
Chot weet wat s e r mee doet
— Very nice, indeed ? zei Lord CI-DEVANT tot zichzelf -- de
eenige persoon met wien hy gewoon was zich optehouden —
en voor 't eerst bespeurde ik iets als aandoening op z'n
gelaat. Het was de zeer adellyke vreugd over 't geluk van 'n
ander. Waarschynlyk zou hy zich geschaamd hebben blyk te
geven van banaal medelyden, die al te goedkoope misdrukuitgaaf van goedhartigheid.
-- Et moi qui croyais la noire épuisée„ kermde onze profeet.
Doch terstond daarop legde hy zeer duidelyk uit, waarom de
noire ... als ze „épuisée" was ... en als ze toch eigenlyk niet
„épuisée" was ... kortom, hy had het voorzien, en zou er zeker
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op gezet hebben, indien slechts . .
— Zu kolossal ! verkondigde FRIEDRICH PLUMP.
— Limonade ! riep SEMI-UR.
Kristallizatie ! juichte 't kristalmannetje.
En „alles in alles', jubelde m'n heele lyfwacht van gnoompjes door elkander. Zelfs de muziek deed mee ; Heil dir im Siegerlcranz ! Voor 't eerst van m'n leven hoorde ik dien lamlendigen deun met genoegen.
---

Ik volgde m'n heldinnetje. Mee geleden, mee genieten ! Was
't niet billyk ?
Haar man zat nog altyd op de plek waar we hem 'n uur
geleden verlaten hadden. Ze vloog op hem toe, wierp den veroverden schat op de tafel en viel hem om den hals :
— Gered, gered ! Daar zyn ze ... alle veertig ! Tel maar,
tel maar ... o God, gered ! 0 God, ik dank u ! En nu . nooit,
nooit, nooit weer een voet in die vreeselyke hel !
— Hm ! Heel dankbaar is ze niet, zei SEMI-UR. Heb je van
z'n leven, daar gooit ze waarachtig 't glas limonade omver,
dat haar zooveel goed heeft gedaan ! Dom volk, die menschen !
Nu krygt God, die haar zoo onbarmhartig tobben liet, al de eer
van de zaak, en die arme scherven trapt ze tot gruis. Dat
komt er van, als men oorzaak en gevolg niet aan elkaar weet
te koopen ... dom !
— Ze heeft dapper gestreden om haar gulden vlies, bracht
ik bedeesd in 't midden.
— Dat kan waar zyn, maar veroverd heeft ze 't eerst toen
ze niet streed. Zy gaf den moed op, en had le bras cassé, zooals
de spelers dat noemen. Ze kon geen vin verroeren. Wat zou er
van haar heldenstuk geworden zyn, zonder de limonade ?
- Zeker ! Maar zeg eens, waarom liet ge my 't vorige
hoofdstuk „Eën tegen zeven" noemen ?
-- Wel ... dat is alweer de eenvoudigste zaak van de wereld. Je
mevrouw . .. JASON, die met haar vyf biljetten, vijf-en-dertig winnen wilde, moest zeven vyanden uit het veld slaan. Dit lukt eens

in de acht keer ... wy gnomen houden daar boek van. En erger
nog, toen ze maar één briefjen over had, stond de kans als
één tot negen-en-dertig. Wie nu nà haar, iets dergelyks beproeven zou, heeft niet veels schoons te wachten : épuisé !Zeg haar
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dit, als je 't mensch mocht weerzien. Of beter nog, maak 't
bekend in je millioenen-studien ... ook 'n kristallizatie !
1872.
Millioenen-studien.

EENVOUD IN WYSBEGEERTE.
Het spreekwoord : onbekend maakt onbemind, is slechts
ten-deele waar. Het tegenovergestelde komt minstens even dikwyls voor. Velen voelen zich aangetrokken door 't vreemde,
en zyn af keerig van 't bekende. Myn aandringen op juistheid
van uitdrukking en goed verstaan zal — wat wysgeerig belang
aangaat — in de oogen van velen achterstaan by 'n kantiaansch vertoog over Kritik der reinen Vernunft of iets dergelyks.
Deze klacht over de voorliefde van 't oneenvoudige, voor
't minder gewone, strydt geenszins met m'n wrevel over de
alom heerschande gewoonheid. Integendeel. Juist het platste
ordinairisme vermeit zich gaarne in 't valsch-verhevene, in nagemaakte diepzinnigheid.
De eenvoudigheid van de eischen die ik by alle wysbegeerte
vooropstel, is bovendien minder gewoon dan men denkt. Ze is
velen vreemd geworden, als blonde of bruine haren in de poeder-periode, en veel beroepswysgeeren hebben — als belangzuchtige pruikenmakers — sedert eeuwen dit scheef oordeelen
aangemoedigd.
„Waar zouden wy blyven, als 't poeieren ophield ?" riepen de
kappers voor honderd jaren.
„Wat zou er van Ons worden, indien 't streven naar waarheid zoo eenvoudig ware ?" klagen de filozofen te Konigsberg,
Gottingen, Jena en . .. elders.
Een oogenblik, heergin ! Niet het streven naar waarheid is zoo
eenvoudig — vooral niet nadat gy, als velen van uw antieke
voorgangers, u beyverdet haar zoo onvindbaar mogelyk te maken — ik beweer slechts dat de methode volgens welke naar
waarheid behoord gestreefd te worden, eenvoudig wezen moet.
En daartoe zyn juistheid van bepaling en duidelykheid van
uitdrukking aan den eenen kant, inspanning om goed te verstaan aan de andere zyde, hoofdvereischten.
Dat de fransche philosophes eenigszins beter dan de meesten

hunner duitsche kollegaas aan het hen betreffend gedeelte van
dit program beantwoordden, kan niet ontkend worden. Het lag
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dan ook in de rede, dat zy die zich meer toelegden op kennis
van de zaken die onder 't bereik hunner waarneming vielen, zich
moesten bedienen van nauwkeuriger uitdrukkingen dan de duitschers die liever 't ongeziene behandelden. De teekening van huizen en booinen zal steeds scherper lynen vorderen dan die van
'n wolk. Wie de zaken naspoort welke men zien en tasten kan,
voelt zich door den aard van z'n onderzoek genoopt tot nauwkeuriger beschryving dan de meta-wysgeer die 't onderwerp
zyner studien in z'n verbeelding zoekt.
Dit meer précise echter van de fransche School — in verband
met den smaak der hoorders en het volkskarakter -- heeft
al zeer spoedig aanleiding gegeven tot afdwalen in tegenovergestelde richting. Wat aan de eene zyde van den Ryn verloren
ging in pretense diepte, werd aan den anderen kant versplinterd in uitgebreide oppervlakkigheid, waartoe de verregaande
armoede van de fransche taal ruimschoo'ts 't hare bybracht.
Ginder meende men wysgeer te zyn door iets onbegrypelyks te
zeggen. Hier maakte weldra ieder aanspraak op dezen rang,
die 'n allertrivaalste waarheid in dogmatisch kleed had gestoken. De duitschers brachten hun School in de wereld. De franschen haalden de wereld — met straat en al soms — in de
School. Hier was het : la sagesse en sabots. Ginds Wissbegierde
in toga, met allonge-pruik en verder toebehooren, hoe muffer
en ungeniessbarer hoe liever.
Welnu, PALLAS-ATHENE draagt noch pruik, noch klompen.
Haar attribuut is 'n uil, 'n beest dat helder ziet in 't donker.
ldeën.

1870.

DICHTERSMART.
Schoonheidsgevoel ? Eilieve, in uwe stad ademt ge dampen
van vuil water in ... het ziet zwart ! Toch zyn daar schryvers
die verzen maken, waarin kristallen beekjes eeuwige liefde ruischen ... of murmelen, ik weet niet recht hoe ze 't noemen.
Als er verband bestaat tusschen liefde en geleerdheid van water,
— wat ik niet ontken : al 't schoone is verwant — dan ben
ik zoo vry 'n evenredig verband te zoeken tusschen modder en
hatelykheid. Gylieden vat dit verband niet : gebrek aan sehoonhe idsgevoel.
'
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Uw straten zyn krom, benauwd en morsig. Uw dochters
loopen over die straat. Dit blykt u niet te hinderen : gebrek
aan schoonheidsgevoel.

Gy gaat uit met uw vrouw. 't Is mooi weer. De kleine moet
in de lucht, en de bonne volgt u met het kindje. Neen ... ge
laat de bonne voorgaan om haar in 't oog te houden, want
ge ziet graag den kleine dien ze draagt. Ook is 't noodig het
dienstmeisje van-tyd tot-tyd te waarschuwen tegen aanrollende
rytuigen, kruiwagens en gedrang...
— Steun het hoofdje wat ! roept uw vrouw, en ze heeft
gelyk. Want die kleine kop is wat zwaar voor 't halsje ... en
dan die schokken van den tred
— Opzy ... opzy ... m'n hemel !
Ja, op-zy ! Op-zy voor 'n handkar. Op-zy voor 'n kar vol
jonge kalveren, op- en naast- en door-elkaar gesmeten, met
de koppen log heen-en-weer slingerend over den scherpen kant
van de kar ...
Die kalveren zyn zoo oud als uw kind, en men gaat ze
slachten.
Dit hindert u niet : gebrek aan. schoonheidsgevoél.
Ik heb lust u 'n kleine geschiedenis te verhalen, en sla over
wat ik zou te zeggen hebben over veel zaken die ge dagelyks
waarneemt, en die uw schoonheidsgevoel moesten kwetsen,
indien 't werkelyk zoo ontwikkeld was als sommigen meenen
of ... voorgeven te meenen.
Ik wandelde met háár. Hebt ge verstand van lief hebben
0, antwoord niet te snel ! Slechts zeer weinigen hebben 't recht
hartelyk ja te zeggen op die vraag. Ze was m'n ideaal, m'n
blyde boodschap. TINE zou ditmaal ongelyk gehad hebben, zy
die altyd zegt dat de kleur der voorwerpen die ik zie, veelal
maar 'n weerschyn is van myn kleur.
begreep me zoo goed.
FANCY
ik noemde haar FANCY
Nooit vroeg zy : hoe leeft ge toch ? Hoe betaalt ge de huur
van uw kamer ? Wat eet ge ? Ze vergat dat alles, alsof ze
ikzelf was. En ook ik zag in haar geen persoon van vleesch
en been, met spieren, pezen, zenuwen ... geen aangevuld skelet.
Maar 't duurde niet lang !
We spraken — neen, spreken deden we niet — we dachten
.. .

-

-
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samen aan onsterfelykheid en wederzien. Ik heb u vaak gezegd
dat ik niets weet. Maar op dien avend — alléén met m'n
fancy — meende ik wat te weten. Althans het kwam me ongerymd voor, dat ik ooit FANCY of m'n fancy zou verliezen. Was
zy niet ik? Dachten en leden . we niet samen ? Was myn voortbestaan mogelyk zonder het hare ? Wat zou er overblyven van
myzelf, zonder fancy ? En kon zy vergaan ? Neen, neen, duizendmaal neen ... ik geloofde !
Voor 'n spekslagerswinkel hingen twee varkens. Ze hingen
daar, opengespalkt, bloederig en nog bloedend, nog rookend.
De gespleten kop van het grootste stuitte op de vuile staart,
en boog zich ter-zyde met pynlyke wending .. .
0, dorre-wysheidkramers, lacht niet ! Ik zou vloeken wie er om
lacht ... dat varken kuste het kleinere dat naast hem hing ! Ik
heb het gezien ! ZOO had ik FANNY gekust ! Ernstig, weemoedig,
treurig, met gebogen hoofd ... z66 had ik FANNY gekust !
En toep ik haar aan 't hart drukte, ik, dwaas, die meende
dat ik 'n engel omhelsde, zonder vleesch of been ... 'n engel,
die gedachte is, en gevoel, en liefde, alles in geest alleen .. .
o, toen had ik iets omarmd, als 't arme dier dat daar hing,
en dat uit z'n gekneusd lyk zoo luid tot my sprak :
— Ook ik heb geademd, geloopen, gespeeld. Ik heb, als gy,
begeerd, gevreesd, genoten. Ik had lief naar gaven en vermogen ... zie wat ze gemaakt hebben van myn liefde naast my !
Zie in my, en beschouw uw liefde van-binnen !
En er kwam 'n hond, die lekte aan 't druipende bloed dat
zich marmerde in de modder .. .
En er gingen meisjes voorby, die lachten .. .

Toen ik afscheid nam van fancy, noemde ik haar FANNY,
zooals ze thuis genoemd wordt door haar ouders en broeders,
die haar waren naam niet kennen. Ik had m'n fancy verloren
voor langen tyd !
1860.
Ideën.

SPEECHMYMERING.
WOUTER kreeg door allerlei toeval FEMKE niet te zien. Wel
twaalf keeren had hy zich moeite gegeven haar te ontmoeten
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door in den omtrek van haar huisje heen-en-weer te loopen.
Maar altyd te-vergeefs.
By deze gelegenheden wond hy zich op tot ... redenary. Hy
maakte lange aan- en toespraken gereed, waarmed-i zich tot het
meisje wenden zou, en wanneer ik daarvan den juisten tekst
geven kon, zou ik 'n heerlyk hoofdstuk geleverd hebben van
menschenstudie. Maar dit kan ik niet.
Toch wil ik by benadering beproeven.
Nog-eens, op volkomen juistheid maakt m'n schildering geen
aanspraak.
„Och, FEMKE, ik ben zoo bedroefd. Denk je dat ik weer ziek
worden zal ? Zou je dan by me komen ? Doe het niet ! M'n
moeder houdt niet van je ... doe 't niet FEMKE ! Laat me sterven, en vraag maar aan de buren waar ik begraven ben. Wil
je dan 's avends op m'n graf komen ? Eens, maar ééns ! Want
'k begryp wel dat je niet dikwyls komen kunt, om de bleek,
en om al je werk, en om je moeder, en om de menschen, die
't gek zullen vinden, als je komt kyken naar 't graf van 'n
kleinen jongen.
Maar, FEMKE, zoo heel klein ben ik niet meer ! Ik word
gauw zestien, en heb 'n deenschen matroos gezien, die 'n zwaren baard had, en kleiner was dan ik ... wezenlyk !
Als ik ziek word, wou ik zoo graag dat ze 't behangsel veranderden. Die bloemen en strepen hinderen me zoo ! En er is
een bloem die gescheurd is, en ze lykt ... nu eens op 'n gebroken toren, dan weer op twee vechtende mannen. En ik
wou dat ze op jou geleek, maar 't gáát niet ! En dan maak
ik me driftig dat die bloem niet veranderen wil van vorm.
En dan voel ik dat ik dom ben, want ... ze kan niet ! En dan
word ik nog driftiger . , . over m'n eigen domheid, begryp je ?
Och FEMKE, ik geloof zeker dat ik weer ziek word. Het
sterven is niet zoo heel treurig, dunkt me, maar dat ziek zyn is
erg vermoeiend.
Zeg, waarom toch zou God de menschen niet tot zich roepen in
volle gezondheid ? Waarom komt men met allerlei kwalen in
den hemel ? Ik wou juist zoo graag heel flink wezen, als ik
God zag voor 't eerst !
Ik kan niet gelooven dat ik de oogen zou neerslaan, zooals
in den bybel staat ! Waarom zou by 't aankyken zoo moeie,
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lyk maken ? 't Is heel onvriendelyk ! Eerst verlang ik naar
hem — om allerlei vragen te doen, weetje ? — en als ik hem
dan eindelyk te zien kryg, zoud-i me terstond gaan blind
schitteren ? Neen, FEMKE, dat geloof ik niet !
En als het tóch waar is ... weetje wat ik dan zeggen zal ?
Dan zal ik zeggen : God, daartoe ben ik niet gestorven ! Niet
ddárvoor kwam ik in den hemel! 't Was donker in de bedstee
waar ik ziek lag, en die bloemen plaagden me zoo, en ik begreep zoo weinig, en nu ik eindelyk goed en wel hier ben
— in den hemel, weetje FEMKE - nu kryg ik niets te weten,
en alles blyft even verward, en niets gehoorzaamt m'n
wil, en in-plaats van licht dat helderheid geeft, zou ik hier
m'n oogen moeten sluiten voor 'n licht dat alles even donker
maakt als in m'n bedstee .. .
Ik doe het niet, FEMKE, ik doe het niet ! Ik sla m'n oogen
niet neer !
En al zou God zeggen dat ik brutaal was, en dat ik niet
blyven mocht in den hemel, ik doe het niet !
Want, zieje, waarom wou ik altyd zoo graag by God wezen ? Wèl, juist om alles te weten.
Nu als dat niet kan ...
Ieder moet handelen naar z'n overtuiging. Dat zal ik ook
aan God zeggen. Dat zal ik hem heel goed zeggen !
Ik wil hem vragen waarom-i de Grieken niet helpt ? Gut
FEMKE, ze vechten zoo ! En ik wou er zoo graag by wezen.
Maar ik moet eerst nog-eens in den handel.
Ik heb je nooit zien voorby-komen op den Zeedyk, en ik
was er bly om. Als ik je gezien had ...
Ja, 't zou wel prettig geweest zyn, als ik dan maar niet
uist m'n kerfbuis had aangehad
Maar toch zou ik je verzocht hebben nooit weer in die buurt
te- komen. Want daar loopen veel matrozen die soms ... onfatsoenlyk zyn. Voor my was 't niets, weetje — gut, ik kan zelfs
al vloeken, en gemeene woorden weet ik ook ( — neen, voor
my was 't niets ! Ik heb eens „godverdomme" gezegd tegen 'n
Rus die me slaan wou. 't Is heusch waar dat ik zestien word
in September en ik zou best naar Griekenland durven gaan,
vooral by 't paardenvolk, omdat men dan gauwer by de Turken is. Op den Zeedyk heb ik met één hand den winkeltrap
.. .
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over de toonbank gezet, en m'nheer MOTTO zelf zei dat ik veel
sterker was dan-i gedacht had.
En vind jy 't ook zoo slecht van me, dat ik aan dien ouden
soldaat .. .
Nu, ook d't wil ik aan God vragen ! 't Zal me benieuwen
wat-i zegt. Ik kon al die menschen te-gelyk niet verstandig
maken .. .
De „massa" is niet dom, FEMKE, maar ze is .
Hoe zal ik je dat nu uitleggen ? Als de jongens steenen op
je bleek gooien, zyn dan die steenen verstandig ? Wel neen !
Zyn ze dom ? Ook niet ! 't Zyn maar gegooide steenen. Begryp
je 't onderscheid wel, tusschen dom en verstandig, en niet-dom
of niet-verstandig ... niemendal ?
0, en hoe 't afgeloopen is met JAKOB CLAESZ ! Dat zal ik
vragen. En waarom God hem niet geholpen heeft ? Als-i maar
z'n been had gebroken, even voor 't uitzeilen ! 't Had God maar
één woord hoeven te kosten ! Neen ... niet eens 'n woord. Hy
heeft maar te willen ! Och men kan zoo gemakkelyk voor alles
zorgen, als men almachtig is ! En daarom wou ik zoo graag wat
grooter zyn.
En dan zou jy prinses wezen. Niet omdat ik grootsch ben, maar
dan kon je me beter helpen in alles. We zouden samen alles
uitroeien wat verkeerd is, en de menschen dwingen om goed
te wezen, en nooit iets te zeggen wat niet precies waar is.
Waarom zorgt God er niet voor, dat ze de waarheid zeggen ? Vraag 't eerst aan pater JANSEN. Maar myn dominee —
onze paters heeten dominee, weetje ! — myn dominee gaf me
nooit 'n antwoord dat ik begrypen kon.
Weet je wat-i zei ? Hy zei dat God groot was, maar ... we
begrypen hem niet ! Waartoe dient dan de katechizatie ? En
wat hebben we aan z'n grootheid, als ze onbegrypelyk is ? Daar
zit juist de zaak, ik wou 'm wèl begrypen ! En jy zeker ook ?
Vind jy 't mooi van God, dat-i zoo onbegrypelyk is ? Je
moet denken, hy is almachtig en kon dus heel eenvoudig .. .
Kyk, de zaak is zoo, FEMKE. Hy kan zeggen : daar zy begrip, en er is begrip !
Want begrip en licht is 'tzelfde, weetje !
En, FEMKE, denk eens, als ieder altyd alles begreep, zouden er geen slechte menschen meer wezen. En dan kon de ko26
.
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ning wat rust nemen, want ieder zou zonder bevel of verbod
precies weten wat-i te doen en te laten had ! Zou je dat niet
mooi vinden ?
't Is waar, dan hoefde ik niet naar Griekenland ! Want alle
Turken zouden dan op-eens ... christenen worden, en aan niemand kwaad doen.
Maar ... christenen doen ook wel eens kwaad. Hoe komt dit
toch, als 't geloof zoo goed is ? Ik kan je wel twintig oorlogen
noemen — met de jaartallen er by, FEMKE ! - van christenen
tegen christenen. Hoe vind je dat ?
En by elken oorlog bidden ze aan beide kanten.
Hoe redt God zich uit al die gebeden ? Hy mag niemand in
nood laten die gedoopt is, en hem wat bidt om JEZUS' wil. Ik
zal 't hem vragen.
Als ik er ben — in den hemel, meen ik — en ze bidden
dan weer zoo tegen elkaar in, en als God me dan om raad
vraagt ... weet je wat ik dan zeggen zal? Ik zal zeggen : laat
ze eerst ophouden met vechten ! Dan zullen wy zien wie gelyk
heeft, en ieder 't zyne geven naar behooren. Want dat eeuwige
vechten is te ruw. 't Is Turkenwerk. Menschen van goed geloof kunnen op beter manier te weten komen wat recht is.
Maar G od schynt daar niet op te letten. En dit zal ik hem
flink zeggen ... als ik ziek word van verdriet, en sterf, en in
den hemel kom.
Hy wéét niet hoe raar 't hier op aarde soms toegaat, en
denkt misschien dat alle menschen precies naar de Schrift leven,
maar dat is niet waar. Ik zal 't hem zeggen.
En ook dat er 'n nieuwe Schrift noodig is. Een beetje duidelyker, weetje ? En al die koningen Israels hoeven er niet
in. Dat geeft niemendal ? Zou jy 'r beter om bleeken, FEMKE,
als je de namen wist van al de bleekmeisjes uit ouden tyd ?
Gut, dat doet er zoo weinig toe !
Maar wèl zou 't goed zyn, als je beter zeep hadt — ze ruikt
zoo ! — en als de jongens niet met steenen gooiden. God moest
maken dat ze geen plezier hadden in kwaad-doen. En die
vuile zeep ...
Kyk, FEMKE, dit is nu zóó. Er groeien veel dingen in de aarde,

boven de aarde, in de zee, jazelfs in de lucht. En alles kan
gebruikt worden, als we maar weten hoe ! Dit moeten we trach-
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ten te leeren, en als we ons daarmee yverig bezig-houden,
vinden we telkens wat nieuws. Oom SIJBRAND heeft gezegd dat
er 'n tyd komen zal dat men 'n zwavelstok kan aansteken aan
den muur !
Dit kunnen we nu moeilyk gelooven, FEMKE, omdat we dom
zyn. Want jy en ik zyn wél dom, maar ... we kunnen wat,
leeren. En ... daartoe leven wy, zoo is 't eigenlyk, zou ik
denken.
Er was 'n tyd dat men geen boek kon drukken. Alle werken waren maar geschreven met de pen, en de gezangen ook
en de psalmen ook, en de gebeden ook — verbeelje, hoe lastig in de kerk ! — zoodat het heel wat in had, 'n boek te
krygen. De menschen hadden kramp in de vingers van al 't
geschryf. En nu ? Gut, by m'n gewezen patroon — hy is weggeloopen naar Amerika — stond 'n heele winkel vol boeken,
en de menschen betaalden maar 'n gulden per deel ... als pand,
weetje ? En vóór de uitvinding van die kunst van drukken —
't gebeurde te Haarlem in den Hout, en ik zou je de zaak
precies kunnen vertellen, want er zyn versjes op gemaakt —
nu, toen was 'n boek zoo duur, zOo duur, dat . . byna niemand wat te lezen kreeg. En nu betaal je voor 'n heelen almanak ... met de verjaardagen van Koning en Koningin er by,
en ook 't weer, en de groenten die je zaaien moet, en paasch,
pinkster en hemelvaart, en de kermissen, en de maan, en de
paardenmarkten, en de printjes van nederlandsche heldendaden .. .
och, FEMKE, dat alles heb je voor één dubbeltje. Is 't waar of niet ?
Dit had vroeger onmogelyk geschenen, en wie 't voorspeld
had zou niet geloofd geworden zyn. Toch is 't gebeurd !
Zoo zal 't ook gaan met de zwavelstokjes zonder vuur, en
ze zullen ook wel zeep leeren maken die niet zoo leelyk ruikt.
Want, FEMKE, als ik 'n schoon hemd aantrek, word ik misselyk, en dat kan toch Gods wil niet zyn !
Ik denk dat-i er pleizier in heeft dat we zoo sukkelen, om
eens te zien of we ons weten te redden. Heel goed ! Maar dan
mag hy ook niet boos worden als we dikwyls den verkeerden
weg opgaan, want als we dien kenden zou er in 't vinden
geen kunst liggen. En hy helpt ons niet. Heel goed ! Maar
wat doet-i dan met z'n Almacht ?
0, FEMKE, als ik almachtig was, ik zou je . .

404

SPEECHMIJMERING.

Neen, ik zou beginnen met alles te begrypen, en alles te
doen begrypen ! De engelen moesten 'n kathechismus maken
met honderdduizend vragen, en ... antwoorden ! Goede wezenlyke
antwoorden, weetje, en geen bybelteksten die geen mensch
begrypen kan.
Kyk, zóó — maar de antwoorden zet ik er nu niet by,
omdat ik ze niet weet :
Waarom valt 'n appel ?
Groeit een boom van-boven of van-onder ?
Waarom ben ik zoo verdrietig ?
Waarom gaapt men elkaar na ?
Hoe weet iemand of de pyn die hy in 't hoofd voelt, hoofdpyn is !
Waar woonden de vliegen toen de menschen nog geen huizen
hadden ?
Hoe wist Adam dat hy eten moest als-i honger had ? En
waarom bracht-i z'n eten naar den mond, in-plaats van 't
tegen de maag te drukken
Hoe verstond-i Gods taal ?
Zou STOFFEL wel eens 'n fout gemaakt hebben ?
Waarom begryp ik nooit wat juffrouw LAPS zegt ? Is 't waar
dat zy de genade heeft ? Hoe kom ik er aan ?
Wat moet 'n mensch doen om veel te weten, om ... alles te weten ?
Alles ? Hm !
1873.

Gesch. v. Wouter in de Ideën,

KLANKMORAAL.
De oude heer
sprak aldus:

KAPPELMAN

had 'n bui van wysbegeerte, en

— Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en
het zal u welgaan in den winkel dien ik u geven zal naast
het kamertje van uw geboorte.
Het doet er weinig toe, myn zoon, of de pruimen goed zyn
die ge verkoopt, zeg en herhaal : wat zyn die pruimen byzonder goed.
Denk over dominee THEOKRAAT wat gy verkiest, myn zoon, en
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weiger hem des-noods krediet, als by weer klonties laat halen
op jaarrekening. Werp hem ter-deure uit, myn zoon, als hy
u te zeer verveelt in de dagen der drukte met nieuwe rozynen, maar, myn zoon, let hierop, zeg nooit : de dominee is 'n
uil, of : het zyn eigenlyk rozynen van verleden jaar.
Schop uwe vrouw, myn zoon, als ge verzekerd zyt krachtiger te schoppen dan zy. Maar, myn zoon, zeg nooit : ik wou
dat het mensch dood was, of : ze heeft sproeten.
Krab iemand 'n oog uit als dat wezen moet, myn zoon,
maar zeg nooit : die man is scheel.
Veracht de leden die zich slecht gedragen in 't publiek, en
ga 'n straatjen om, myn zoon, om hen te ontwyken, maar
zeg : ik maakte een omweg om 't kraambriefje te lezen van de
juffrouw die bevallen is. En als er geen juffrouwen bevallen
zyn in die buurt, zeg dan dat gy die straat koost, om te zien
Of er ook misschien juffrouwen bevallen waren ?
En als gy iemand ziet die beschonken neerviel op den weg,
myn zoon, zeg dan : die man rust.
En wanneer gy onreinheid ontwaart op uw pad, zeg dan :
er was vandaag veel visch op de markt, of : het zal regenen
als de wind gaat liggen, of : de wind zal bedaren als 't regenen
gaat, of zoo-iets, of zeg volstrekt niets, myn zoon, maar spreek
in allen gevalle niet over de onreinheid die ge zaagt.
Want, myn zoon, aldus is de mensch geschapen, dat hy
veel onreins kan slikken, doch geenszins uwe woorden over.
onreinheid.
En aldus, myn zoon, veel dingen noemende met vreemde
namen, of wel die dingen niet noemende, zult ge veel rozynen
verkoopen — al waren dezelve dan ook overjarig — en 't zal
u in uw winkeltje gaan zooals ik gezegd heb, toen ik begon
buyig te worden van wysbegeerte.
1862.
Ideën.

BEKROMPEN GEZICHTSKRING.
— Komaan, vertel ons nu eens zonder scherts wat 'n spe-

cialiteit is ?
— Ik schertste niet. En zal dit ook niet doen. 't Onderwerp is
er te treurig toe. Een specialiteit is 'n zcodanige die levens-
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lang veel dingen verwaarloosd heeft, om den prys der middelmatigheid te behalen in den wedloop der beoefenaars van 'n
bepaald vak. Een specialiteit is iemand die door zich blind te
staren op één punt, het recht meent gekocht te hebben byziende
te schynen voor wat anders. Een specialiteit .. .
En weer verander ik van meditatie. Hebt ge wel eens zien
straatvegen ?
— Niet zoo vaak als ik in 't belang van de zindelykheid wel
wenschen zou. Maar toch nu-en-dan.
— Voeldet ge niet soms den lust in u opkomen, zoo'n hem of
haar den bezem uit de hand te rukken, en eens te wyzer^ hoe
men behoort te vegen ?
— Dikwyls.
— Veegden alzoo, naar 't ideaal dat gy u schept van straatvegen, die menschen goed?
— Met de hand op 't hart, by m'n ziel en zaligheid, op
eer en geweten, in tegenwoordigheid van goden en menschen .. .
neen !
— Zeer wel. Dit gekonstateerd zynde, vraag ik u of ge zoo'n
straatveger in-staat oordeelt u een rechtskundig advies te geven, uw kinderen van kinkhoest te genezen, de schulden van
den Staat te delgen, boekdrukkunsten uittevinden, Amerika's
te ontdekken, enz. enz. ?
— Met hand, hart, ziel enz ... alles als voren : neen.
— Welnu : zoo'n veger die niet vegen kan, en geen ander vak
verstaat dan niet te kunnen vegen, is 'n specialiteit.
Specialiteiten.
1871.

EEN ONRYPE VRUCHT.
Het zou weinig moeite kosten, aantetoonen dat geen van
m'n latere werken zoo weinig afwykt van de eischen eener
„school" — welke dan ook — als dit drama. Al wat ik later
schreef, gelykt op niets. Die „Bruid" integendeel schynt zich
intespannen om op alles te gelyken. Daarin is geen persoon, geen
tooneel, geen situatie, waarvan men niet in gelyksoortige litteratuur tal van tegenhangers zou kunnen vinden. De oorzaak
hiervan is, dat het ding niet uit de wereld, maar uit
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boeken gegrepen werd. Deze fout gaat zoover, dat het weinig
moeite kosten zou — door eenige verscherping van trekken
namelyk — 't gansche stuk te maken tot 'n satyre op de „school"
waaruit het voortkwam. De kinderachtige nauwgezetheid waarmee de konventioneele regeltjes voor 't huiselyk drama worden in acht genomen, maken het — onwillekeurig natuurlyk —
byna tot 'n parodie. Het zou inderdaad verdienstelyk zyn, wanneer dit de bedoeling van den schryver geweest ware.
Recipe : liefde, miskende deugdzaamachtigheid — tooneeldeugd is zelden wat anders — stryd tegen booze invloeden,
spanning, oom uit Amerika, beloonde bravigheid, en : ze krygen elkaar. Wat hapert hieraan ? Niets dan dat er juist alles
aan ontbreekt, wat 'n letterkundig voortbrengsel tot iets degelyks moet maken : de oorspronkelykheid.
Het heele ding is reminiscence uit de lektuur van m'n jeugd.
Het is geen teekening van de wereld, doch slechts samenkoppeling van de gebrekkige schetsen die my door IFFLAND, KOTZEBUE, en vooral door LAFONTAINE, van die wereld gegeven
werden. Ook die schryvers waren faiseurs. Wat bleef er over
van waarheid, nu ik meende hun Machwerk te mogen nappen ?
Kopie v an kopie. Misdruk van misdruk.
In de dagen toen ik begon litterarische indrukken in my
optenemen, had de larmoyante school uitgediend. M'n begeerig gemoed voedde zich met de nasprokkeling, en teruggaande
van later voortbrengselen tot de bronnen, liep ik in omgekeerde richting de ry af, die ouderen van dagen sedert vyftig jaren waren langs gegaan. Ik zoog allerlei „deugd" begeerig in. Antieke deugd, burgerdeugd, vader- moeder- kinderen voogdendeugd, republikeinsche deugd, heldendeugd, huiselyke
deugd, tooneel- en romandeugd, d. i. alles saamgenomen, boekerige en onware deugd : we zyn by HOLM.
Het eenvoudig-ware kwam my te gering voor. Er moest
spanning by de zaak zyn, miskenning, stryd op leven en dood .. .
liefst met het Noodlot, zie de „Hemelsche Machten" in 't
allereerste tooneel : LAFONTAINE tout pur ! By al m'n ongerepte
katechizatie-vroomheid verwonderde het my — byna tot afkeurens toe, maar zoover ging ik niet — dat JEZUS niet 'n
voorbeeld had achtergelaten, hoe men zich naar behooren gedraagt in cas van ongelukkige liefde. Het boek : Don Quichot
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verstond ik niet — dit is by alle kinderen en by de meeste
menschen het geval — maar DON QUICHOT had ik lief, en 'k
was dus woedend op den plompen SANCHO die zyns,meesters
oor — en 't myne ! — beleedigde met onverheven taal. Ook
beschuldigde ik den schryver van verregaande hardvochtigheid,
daar het toch aan hem had gestaan den edelen stryder eindelyk
eens te beloonen met 'n tal van flinke wonden, toegebracht
door ridderlyke hand.
De tyd was nog niet gekomen om de verpletterende waarheid intezien, dat de tegenstanders van ridderlykheid uit verloste galeiboeven, straatgrauw en molenwieken bestaan, om
nu niet te spreken van erger, van doortrapte „heele fatsoenlyke" infamie. Arme, arme CERVANTES ! Ik weet wat het u
moet gekost hebben zóó waar te zyn, en nog dagelyks beleef
ik, wat ook gyzelf beleefd hebt, dat men uw werk 'n grappig
boek noemt
Neen, de tyd voor zulke opmerkingen was nog niet daar.
Ook ik zou my vergist hebben in DULCINEA'S bekoorlykheden,
en in de strydbaarheid van 'n kudde schapen. Naïf en oprecht
als DON QUICHOT zelf, haakte ik naar stryd, hoe ongelyker hoe
liever. De ware overwinning scheen my te bestaan in 'n onafgebroken reeks van smartelyke nederlagen.
Maar, al is niet ieder geheel-en-al 'n kind van z'n tyd, toch
is men aan de eischen van' dien tyd onderworpen. Zoomin als
de ridder van La Mancha zich vertoonen kan met knods en
slinger of pyl en boog, zoo weinig mgcht ik, negentiende-eeuwer,
myn gemoed luchten aan tourrooien met schild en lans. Er is
policie ... wat ik niet af keur.
DoN QUICHOT trok uit om de schoonheid van z'n Dame tot
tekst eener nadrukkelyke tournooipreek te maken, verdrukte
onschulden te beschermen, enz.
Ik vond m'n Dame in : deugd, in de deugd. Zy was my :
verdrukte onschuld, minnares, gevangen prinsenkind, gespolieerd
koninkryk, in één woord, het voorwendsel om even dwaas te
zyn als de ridder van La Mancha.
En in zoo'n bui van doolzieke dwaasheid is de „Bruid daarboven" geschreven. In zoo'n bui rukte ik uit, met pen en inkt
en frazen. Want ook dit laatste wapen bezat ik, naar het
schynt. En dat was jammer genoeg.
.. .

EEN ONRYPE VRUCHT.

409

Als de goeie DON QUICHOT geen paard had bezeten, of geen
lans, of — by-gebreke van 'n helm — geen behoorlyk scheerbekken ... misschien ware hy thuis gebleven, en had kool geplant.
En als my niet de hebbelykheid ware aangeboren op frazen
te ryden, zou ik niet uitgetogen zyn om dien HOLM, door z'n
eerloosheid heen, à la barbe der „boozen" aan 'n bruid te helpen .. .
iets dat après tout geen schepsel behoeft te interesseeren.
Al zulke schryvery, 't produkt van middelmatig talent, veel
nabootsing en niet de minste studie, is leeg. Dat is geen grypen
ins volle Menschenleben, dat is grabbelen in 'n muffe leesbibliotheek. Dat is geen zielkundige ontleding van wat ons de wereld
te aanschouwen geeft, dat is 'n marionetten-repetitie. Dat is
geen menschteekenen, dat is kladdery van de poppenkast. Dat
is geen waarheid, dat is leugen !
Wie de wereld niet kent, en toch voorgeeft haar te kopieeren
of te schetsen, is onnoozel als ik in 184 3, of .. .
Hoe noemt men iemand die iets getuigt, wat hy niet bywoonde, niet ondervond, niet kent, niet weet ?
Maar ik spreek tot de onnoozelen. Hen waarschuw ik tegen
de verlokking van Rossinant Fraze. Gelooft me, waarde heilbegeerige lezers, het beest brengt u nergens. Al zag 't er welgedaner uit dan we van magere Rossinanten, en gezonder dan
we van zuchtige Frazen gewoon zyn, laat het op stal, op stal !
Geen genadebrood komt zoo duur uit, als expeditiën tegen
niemendal.
En, gelooft me nog-eens : frazen, klank, rym, maat, al dat
getingel en gejingel . .. zonder voorafgegane zeer ernstige ingespannen studie .. .
't Spreekt vanzelf dat ik hier 'n uitzondering maak voor
dagbladschryvers en Kamerleden .. .
... nu dan, m'n bedoeling is slechts, de onnoozelen die tergoedertrouw zyn, te waarschuwen tegen de meaning dat 'n
weinigje heerschappy over taal, of liever zekere handigheid in
't ronden en aan-eenlymen van zinnen, de vereischte bekwaamheid geven zou om zaken te behandelen.
Er moet gearbeid zyn !
Wanneer de onrypheid van m'n „Bruid daarboven" den lezer
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van deze waarheid overtuigt, zou ik ten-laatste nog durven
beweren met het schryven en uitgeven van dat stukjen 'n nuttig werk verricht te hebben.
1872.
Bruid daarboven, naschrift.

HASSAN.
HASSAN verkocht dadels in de straten van Damaskus. Als
ik zeg dat hy die verkocht, bedoel ik eigenlyk dat hy ze niet
verkocht, want z'n dadels waren zoo klein dat niemand die
koopen wilde.
Met verdriet en afgunst zag hy hoe ieder den ryken AOULED
begunstigde, die naast hem woonde op 'n mat. Want ze woonden op matten, in Damaskus, met zeer hooge verdieping omdat ze geen dak boven zich hadden. De rykdom van AOULED
bestond dan ook niet in huizen, maar in 'n tuin die zeer
vruchtbaar was, ja zóó vruchtbaar dat de dadels die er groeiden zoo groot waren als drie gewone dadels. En daarom kochten de voorbygangers de dadels van AOULED, en niet de dadels
van HASSAN.
Daar kwam 'n Derwisj in de stad, die wysheid te veel
had, en te weinig voedsel. Althans hy ruilde z'n kennis voor
spyze, en men zal zien hoe onze HASSAN wèlvoer by dien ruil.
-- Geef my te eten, gebood hem de Derwisj, dan zal ik
doen wat geen Khalif voor u doen kan. Ik zal 't volk dwingen uw dadels te koopen, door die groot te maken, ja, grooter dan de vruchten van AOULED. Hoe groot zyn die ?
Helaas, Derwisj van Allah gezonden — ik kus uwe voeten — de dadels van AOULED Allah geef hem krampen —
zyn driemaal grooter dan gewone dadels ! Treed binnen op
m'n mat, kruis uwe beenen, wees gezegend, en leer my m'n
dadels grootmaken, en het volk dwingen die te koopen.
--

-

HASSAN had kunnen vragen, waarom de Derwisj die zoo bekwaam was, spyze behoefde ? Maar chicaneeren deed HASSAN
nooit. Hy zette z'n gast gekookt leder voor, alles wat-i dien
dag over-had van 'n gestolen geitebok.
De Derwisj at, verzadigde zich, en sprak :

HASSAN .
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— Driemaal grooter dan gewone dadels zyn de vruchten
van uw buurman ... hoe groot wilt ge dat de uwen worden, o
HASSAN, zoon van ik weet niet wien ?
HASSAN

bedacht zich even, en zeide :

— Allah geve u kinderen, wysheid, en vee ! Ik wenschte

dat m'n dadels driemaal grooter waren dan ze door u kunneu
gemaakt worden.
— Zeer wel, sprak de Derwisj. Ziehier 'n vogel dien ik meebracht uit het verre Oosten. Zeg hem dat elk uwer dadels zoo
groot is als drie van uw dadels.
— Ik wensch u menigte van vrouwen en kameelen, o Derwisj — die aangenaam riekt als olyven — maar wat zal 't
baten of ik dezen vogel zeg wat niet is ?
— Doe naar m'n zeggen, hernam de wyze man. Daarvoor
ben ik Derwisj, dat ge me niet begrypt.
HASSAN wenschte den vogel lengte van veeren, en noemde
hem Rock. Maar 't was geen Rock. 't Was 'n kleine vogel die
wel wat op 'n raaf geleek, met losse tong en hippelenden tred.
De Derwisj had hem meegenomen van Indaloes waar hy was
aangebracht door kooplieden die over zee waren gekomen
uit het land waar de menschen op negers gelyken, schoon 't
ver is van Afrika. Dat HASSAN 't beest Rock noemde, was
omdat hy had opgemerkt dat iemand wien men iets vraagt,
uitdyt. En ook 't omgekeerde. Wie wat noodig heeft van 'n
ander, krimpt in. Zoo was 't in Damaskus.
HASSAN kromp in, en zeide :
— Ik ben uw slaaf, o vogel Rock ! M'n vader was 'n hond...
en elk myner dadels is zoo groot als drie van m'n dadels !
— 't Is wel, zei de Derwisj. Ga zóó voort, en vrees Allah !
HASSAN ging zoo voort. Hy vreesde Allah, en vertelde maar altyd door aan den vogel, dat z'n dadels onmogelyk groot waren.
Het loon der deugd bleef niet uit. Nog geen driemaal had
de Khalif al de bewoonsters van z'n harem laten ombrengen,
nog had geen moeder den tyd gehad haar dochters behoorlyk
gereed te maken voor de markt te Roem, nog had HASSAN geen
enkel verdwaald geitebokjen ontmoet, om hem gezelschap en
in 't leven te houden op z'n mat, en ziedaar, de vogel riep :
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-- M'n vader is 'n hond ...
Dit was niet noodig, maar by zei 't HASSAN na.
„ • m'n vader is 'n hond, krygt lengte van veeren, de dadels
van HASSAN BEN .. .
Ik weet den naam van HASSAN'S vader niet, en als de man
'n hond was, komt die er ook niet op aan.
... de dadels van

HASSAN

zyn driemaal grooter dan ze zyn !

Toen waren er betweters in Damasbus, die dit tegenspraken,
Maar 't duurde niet lang. Er was namelyk in de stem van
den vogel iets dat de lucht deed trillen op 'n wyze die invloed
had op de straalbreking. De dadels groeiden, groeiden ... in aller o ogen !
En de vogel riep maar al voort :
— De dadels van

HASSAN

zyn drie maal grooter dan ze zyn !

En ze groeiden ! Men overgaapte zich om er in te byten.
En AOULED werd zeer mager. Maar HASSAN kocht veel geitebokken en lammeren, en hy bouwde een dak over z'n mat.
Hy werd zeer eerlyk, en vond het schande als iemand die zelf
geen lammeren had, een opat van de zynen. En hy ging voort
Allah te vreezen.
Deze vroomheid en dien rykdom had hy te danken aan den
kleinen vogel, die altyd hetzelfde zei en leugen tot waarheid
maakte door herhaling. Ieder vond HASSAN'S dadels groot, ieder
was gedwongen die te koopen, ieder .. .
Behalve HASSAN zelf, die in stilte zich voorzag by z'n buurman AOULED, wiens eenige klant hy was.
En dit is alzoo gebleven tot op dezen dag.
1861.

Minnebrieven.

RANGVERLAGING DER WOORDEN.
Zoo geheel anders was de opvatting van den band tusschen
meester en slaaf by de oude Romeinen, dat we in onze moderne talen 't woord „familie" hebben overgenomen ter aanduiding van bloedverwantschap, terwyl dat woord toch oorspronke-
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lyk 't huisgezin beteekende, met inbegrip van lyfeigenen. Dat men
oudtyds zy'n slaven mishandelde, is waar. 't Is even waar als
dat er tegenwoordig zooveel kinderen mishandeld worden door
de ouders. Maar uit alle geschriften blykt dat de verhouding
tusschen meester en knecht, tusschen aanzienlyk en gering, in
vroeger tyd inniger was dan by ons, en misschien was 't
niet onjuist het woord : familiaar te vertalen met : zooals 'n
dienaar (famulus) tot z'n heer spreekt. Zoo kan er verwyt liggen
in spraakgebruik, en soms moet men de taal verkrachten om
leugenachtige zeden te verschoonen. Van ons woord : slecht,
dat in maatschappelyken zin beduidde : onaanzienlyk, niet voornaam, rangloos, heeft de meisjesachtige preutsheid van die zeden 'n
neustiptrekkend méchant gemaakt. Kerel = 'n manbaar persoon,
'n volwassen, sterk, dapper man — misschien, even als 't
woord kracht, van den sanskritwortel kr = werken, maleisch :
kerdja — is vastgegroeid aan : gemeen. Ja, dat adjektief hoeft
er niet eens by. De beteekenis daarvan is opgenomen in 't
hoofdwoord. Wie werken kon, wie sterk was, flink, dapper en
bekwaam om z'n handen uittesteken, moest 'n gemeen persoon
wezen. 't Was „onfatsoenlyk", dachten de meisjes van de kostschool die 't menschdom bezoekt sedert 'n eeuw of wat. Het
woord gemeen zelf hoort geheel by deze opmerkingen. Commun,
communis, he- of gemein, common ... overal heeft die klank nu
de beteekenis van zekere degradatie, terwyl toch de oorspronk elyke zin *) alleen doelt op ontstentenis van rang. 't Woord
dief — saksisch theof — beduidt niet : iemand die steelt. 't Is
'n dienstknecht, 'n volgeling, 'n lyfeigene, iemand van lagen
rang altoos, maar geen misdadiger daarom. Het denkbeeld :
misdaad, oneerlykheid, schande, enz. is in al die woorden, 'n
uitvindsel van 't ploertig fatsoen der eeuwen.
Reeds HORATIUS maakte de opmerking hoe de woorden van
beteekenis veranderen. Uit een oogpunt van taalstudie is dit
verschynsel niet onbelangryk, doch 't blyve hoofdzaak te letten op de fysiologische aanleiding daartoe. De vraag kan byv.
gedaan worden, waarom de woorden gemeenlyk dalen in rang,
,,De vroegere zin" liever, Oorsprong is de wortel kw of sm, die (als
cum en syn) 't begrip komen, verzamelen uitdrukt. Vandaar dat
Kammer en Zimmer 't zelfde woord is.
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en zelden of nooit in aanzien klimmen ? De laatste zinsnede
der vorige alinea geeft daarvan 'n gedeeltelyke opheldering,
doch er is meer. Behalve zekere fatsoenlykheid die telkens iets
laags of onteerends meent te vinden in 'tgeen vroeger voor behoorlyk doorging, lydt onze maatschappy aan zekere armoede van
geest, die zich achter hooggegrepen woorden tracht te verbergen. 't Gevolg is dat zoo'n klank — want meer dan klank
is 't gewoonlyk in dit geval niet — weldra vid kollegiekamer,
krantengeschryf, salon, societeit, kroeg en bordeel, vry gehavend in de keuken en op straat terechtkomt. Ik doelde daarop
meermalen, en o. a. in m'n Specialiteiten. De professers die 't
eerst schermden met ob- en subjektief, met konkreet en intens,
hebben reden tot verbazing over den weg dien hunne kra ftausdrucke in korten tyd aflegden.
Is dit 'n blyk van beschaving ? Neen, neen, neen !
Het bewyst alleen dat het praat- en schryfplebs zich aan 'n
akademischen klank tracht optehyschen. En dit gelukt niet. Zonder de minste verheffing van eigen peil, halen zy 't opgevangen jargon uit hooger sfeer naar beneden, dat dan ook den konsument kleedt als 'n gestolen jas.
De schuld ligt grootendee]s aan de Voorgangers. Indien zy
denkbeelden onder 't Volk brachten, zouden hun terminologische
nouveauteetjes — lood om oud yzer, gewoonlyk ! — zooveel
aftrek niet vinden. Thans echter moet men zich by mangel
aan gedachten, wel vergenoegen met 'n woord — geenszins in
den zin van 'n mot, 'n bon mot, 'n geestigheid — met de eenigszins anders klinkende benaming voor zaken of begrippen die
men te-voren minstens even goed wist te omschryven, aanteduiden of uittedrukken.
En al ware dit laatste zoo niet, al bestond er in „de wetenschap" inderdaad behoefte aan 'n nieuwe uitdrukking, men
wane niet dat deze, afdalende onder de gemeente, haar waarde
behoudt. Noch ook dat zy ,,de wetenschap" zelf popularizeert.
Zoolang vakmannen niet zullen geleerd hebben hun meerdere
kennis op verstaanbare wyze te uiten, kunnen zy verzekerd
zyn niet de minste eer met hun frazen inteleggen. Ik heb —
om 't voorbeeld by de bewering te voegen — de „intieme fiktie" dat menigen professor in Staathuishoudkunde, in de Rechten, in Bespiegelendê Wysbegeerte, de haren zouden te-berge ry-
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zen, als hy getuige was van de mishandelingen waaraan de
troetelkinderen van z'n bespiegelende welsprekendheid by zekere gelegenheden zyn blootgesteld.
1864, 1872.
Ideën.

AAN FANCY.
Myn lief kind, wie zyt gy eigenlyk. Hoe heet ge ? Waar
woont ge ?
Moet ik u noemen met namen uit het Hooglied, u de donkerkleurige Sulamite ? Zyt gy de lelie van Saron, of de narcis in
het dal ?
Moet ik uwen hals omvatten met den linkerarm, om u te
streelen met myn rechterhand?
Moet ik poëzie scheppen uit uwen blik ? Moet ik rymen op
de kleur uwer haren ?
Zal ik u heden zien, of morgen of wanneer ? Zal ik u zien
na mynen dood, voor het eerst ?
Zyt gy de glorie, of de deugd, of de wellust, of 't genie ?
Zyt gy de onsterfelykheid? De rust? De geschiedenis ? De toekomst ? Een engel, een daemon, of 'n spook ?
Profetes, vestale, wichelaarster, sybille, EGÉRIA, RAFAELS zuster, waar zyt ge, waar woont gy ?
Moet ik u zoeken in de wolken, of in de straten eener stad?
Moet ik vragen aan de schildwachten die de poort bewaken
hebt gy gezien wat myne ziel lief heeft ?
Moet ik 'n tooverspreuk uitvinden, om u te doen neerdalen
van omhoog ? Om u optezweren uit de diepte ?
Woont ge op 'n ster ,die stof is ? Draait en slingert uwe
woning als de mynè, die onder heeft noch boven ?
Kunt gy de zon zien, FANCY ?
Of, FANCY. zyt gy de zon ?

Zyt ge het middelpunt van de aarde, dat alles aantrekt .. .
Maar, FANCY, dan is elke regendrop 'n boodschap aan u !
Dan is elke bliksemstraal die wegschiet in den grond, een
minnebrief aan u !
Ja, ja, ik zal dezen brief neerwerpen op de straten, en de
voorbyganger zal meenen dat er onderschepping mogelyk is,
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door 'n koperstuk te geven voor de bladzy ... maar hy zal zich
vergissen : de bliksem zal 't niet toelaten !
Schryf my of hy te-recht gekomen is. En zend my 'n lok
van uwe haren, FANCY ... wanneer ge haren hebt, als anderen .. .
wat ik niet hoop !
1864.

Minnebrieven:

DE FAMILIE PYGMEE.
Ik zal u vertellen hoe de nederigheid in de wereld is gekomen.
PYGMEE was klein van statuur, en hield er van heen te zien
over anderen. Dat zelden lukte, omdat•i zoo klein was.
Hy ging op reis, en zocht menschen die kleiner waren dan
hy, maar hy vond ze niet. En z'n begeerte om heen te kyken
over anderen, werd al heviger en vuriger.
Hy kwam in Patagonië waar de menschen zoo groot zyn
dat 'n kind, terstond na de geboorte, heenziet over z'n vader.
Dit beviel onze PYGMEE niet ... in 'n ander. Maar uit wanhoop om menschen te vinden, kleiner dan hy, bedacht hy 'n
best middel. Hy vond 'n deugd uit, die als „eerst beginsel"
voorschreef: wie grooter is dan PYGMEE, moest zich bukken tot
onder de gezichtslyn van PYGMEE.
Over 't algemeen waren de Patagoniërs deugdzaam. Als iemand door recht-opgaan zondigde tegen de „eerste beginselen"
van PYGMEE'S deugd, werd hy op eigenaardige wyze gestraft.
Al wat gebogen was en deugdzaam, sprong den hardnekkige
om den hals, en trok hem naar beneden, tot z'n hoofd het peil
bereikte van patagonische bravigheid.
En wie heel Patagonië op z'n schouders droeg zonder deugdzaam te worden, werd te pronk gesteld met 'n bordje waarop
geschreven stond 'n patagonisch woord, waarvan de beteekenis

is : deze man stond PYGMEE in den weg.
Dat woord vertaalt men in 't hollandsch met hoogmoed.
Er bestaat geen hoogmoed. Er bestaat geen nederigheid. Er
bestaat alleen waarheid of onwaarheid. Wat daarbuiten gaat,
is uit den pygmeesche.
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— Zyt ge een goed zwemmer ?
— Zoo, zoo .. .
De man loog. Hy zwom als een eend.
— Zyt ge een bekwaam mensch ?
— Ja.
Deze man was inderdaad bekwaam, en sprak dus de waarheid. Maar een neef van PYGMEE zeide :

— Die man is verwaand.
Dat zei PYGMEE'S neef om rang van „jaaa" met behoud van
bescheidenheid te geven, aan z'n eigen : „zoo ... zoo !" als men
hem vragen zou naar zyn bekwaamheid. Dit wint dubbel. Neen,
driedubbel. Ziehier :
1 ° Het „zoo . . . zoo !" wordt gezegd op 'n manier die
aanspraak maakt op de voordeelen die „ja !" geven zou.
2° Het „zoo ... zoo !" maakt dat allen die geen „ja !" meer
mogen zeggen, omdat er bleek dat ze 't recht niet hadden
ja te zeggen, tot vrienden van PYGMEE'S neef.
3° Als PYGMEE toevallig bekwaam is, valt-i mee. En
is hy 't niet ... wel, hyzeif heeft immers gewaarschuwd
met z'ri „zoo ... zoo !" Wat wil men meer ?
0, die winstgevende vyfde-aktige brave-hendrikkige deugd !!
Noem de dingen bij 'r naam, en zeg : buk ... buig ... plooi
vouw jezelf in twee ! Dat is de manier om klaar te komen in
de wereld en in Patagonië.

.. .

Hoogmoed is moed om hoog te staan. Neem daarvan eens
'n proef, gij nederigheidskramers, en wees eens inderdaad nederig — d. i. wáár — door te erkennen dat uw nederigheid
iets heel anders is dan nederigheid.
De hoogste graad van moed is hoogmoed.
Vertrouw nooit iemand die nederig spreekt, want hy liegt.
Wie nederig spreekt van zichzelf, wordt boos als ge hem
27
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gelooft, en woedend als ge 'm nazegt wat-i zegt.
Nederigheid is een lafhartige manier om wat te schynen.
— Wie durft die bres bestormen ? vraagt de bevelhebber.
— Ik ! roept 'n hoogmoedige, die zich schynt te houden voor
den braafsten man van 't regiment. En hy gaat ! Want ik
spreek niet van wie „i k " roepen, en niet gaan. Dat zou gehuichelde hoogmoed wezen, en ik spreek van de ware.
JEZUS was

1661. 1862.

zeer hoogmoedig.

Minnebrieven en Ideën,

VEREVENDE AFWYKINGEN.
De geschiedenis van Menschdom en Mensch is samengesteld
uit écarts van gelyke soort als we telkens by 't rouge-et-noir opmerken. Wie hierover verwonderd is, vrage zich af : wàt er zyn
zou, indien er iets anders was dan 't is ? Seriën die Ons onregelmatig of zelfs onbestaanbaar voorkomen, worden opgewogen
door schynbaar grillige kombinatiën, en waar wy afwyking
meenen optemerken, bestaat slechts poging tot verevening. Waar
dit pogen het doel voorbyschiet, is nieuwe inspanning in tegenovergestelde richting noodig tot het bereiken van de gelykheid. NERO was 'n serie van vierendertig zwarten ... als 't waar
is, wat de habitués der Geschiedenis over dien man op hun
speelkaartjes geprikt hebben ! Doch ook dan wordt hy opge-

wogen door millioenen figuren, die uit intermitteerende deugdjes
zyn samengesteld. De Natuur der dingen is 'n nauwkeurige
boekhoudster. Ze laat muschjes ter aarde vallen, en planeten
tegen de zon, noodra die schynbare afwyking van den aard
der musschen en planeten noodig is tot het sluitend maken
van de balans. Ze weet wat ze doet, en verzekert aan al wat
reden van bestaan heeft, z'n bescheiden plaats. Aan domheid
en genie, aan raderdiertjes en zonnestelsels, aan vyven en zessen op de roulet, aan Neroos en Mark-aurelen in de wereldgeschiedenis . . .
Ze spint den vlok tot draad, en weeft den draad.
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Tot doek, waarop zy eindloos voortbordurend,
Den loop van al wat is, te aanschouwen geeft.
En wie 't verband ontkent, is schuldig blind,
Ter-nauwernood onschuldig, wie 't niet kent.
Millioenen-Studien.

DE SCHOOL DES LEVENS.
Niet waar, Amsterdammers, ge wist het niet dat eergisteravond in de Amstelstraat 'n stuk gespeeld werd, dat „de School
des Levens" heet ? 0, zegt dat ge 't niet wist ! Zegt dat uw
aandacht was beziggehouden elders, toen uw blik onachtzaam
weggleed over de aankondiging van „publieke vermakelykheden"
aan den voet uwer kranten. Zegt dat ge niet wist wat er zou
worden gespeeld in den schouwburg die grand thédtre genoemd
wordt, en dezen naam verdient, als er zulke stukken worden
gegeven, en zóó !
Ge wist niet wat er gespeeld werd ?
Nu weet ge 't ... de School des Levens.
Gespeeld ? Is dat 'n spel?
Eilieve, daar ginds in de vervelende stad met te ruime straten ... in de stad die haar schrale bevolking om de lenden hangt
in slappen plooi, als een uit de naden gezakt kleed dat eenmaal
paste misschien ... in de stad die om haar dapper hongerlyden
door 't vaderland werd veroordeeld tot eeuwigdurende dwanggeleerdheid ... ziet, daar komt 'n fonkelnieuwe professor in
slecht latyn vertellen dat twyfelen ,.zonde" is ... men verdringt
elkaar om wat plaats, en helpt handenklappend mee in 't vermoorden van CICERO en gezond verstand. ')
Dat zou ernst wezen !
En gister-avond kwam LAURA ERNST - 't spyt my dat ze
dezen naam draagt : men zou daardoor op 't denkbeeld komen
voor woordspeling te houden wat heilige ernst is — daar
.

*) Noot van 1865. Een malle vergissing heeft my bewogen professer
naar Leiden. Niet daar, maar te Utrecht zal

OOSTERZEE overteplaatsen

de man zyn hooggeleerde kunsten vertoonen. Misschien ook vergiste
ik my met opzet, om aanleiding te vinden tot die prachtige vergelyking van Leiden met 'n oud kleed. Schryvers zyn zoo.
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komt 'n rykbegaafde kunstenares ons onderrichten in den znoeielyksten eisch des levens, in 't leven zelf ... en dat onderricht
zou maar 'n grap zyn, 'n klucht, 'n dwaasheid, 'n spel?
Beste OOSTERZEE, professor in twyfelvrees en buitenïssigheden, verruil eens uw spel voor hààr spel, uw ernst voor
hààr ernst, diepte voor hààr diepte ... en als ge daarna
u beklaagt over dien ruil, wees dan ten eeuwige dage gedoemd
tot onmogelyke bewysvoeringen, in 'n taal die ge niet
verstaat.
Maar wel heb ik uw taal verstaan, LAURA, en ik heb geleerd
by 't bezoeken van de hoogeschool die gy opendet om les te
geven, al dacht gyzelf niet aan onderwys. Was uw meening
slechts 'n spel te spelen ? Was u die voorstelling maar 'n af•
scheids•gastrol ? Was ze u een benefiet-reprezentatie alleen ?
Of wist ge 't, dat ge daar stondt als 'n verheven priesteres
van de waarheid ?
Hebt gy 't gevoeld hoe het tooneel door u . werd verheven
tot 'n leerstoel, om wraak te nemen — schooner wraak is er
niet ; over 't verknoeien van zoo menigen kansel tot 'n poppenkast ?
Wist ge 't, LAURA, dat ge daar meer waart dan artiste, meer
dan vrouw zelfs, — wat toch zoo hoog staat — wist ge 't,
dat ge daar op die paar honderd voeten planks, u hebt opgevoerd tot het hoogste wat we bereiken kunnen : tot 'n mensch
die 't goede onderwyst aan z'n medemenschen?
Zeg my, LAURA ERNST, wist ge dat ?
Of was 't geen spel, ook in dien zin dat gyzelf inderdaad de
scholier waart, gy LAURA, de arme miskende kunstenares, op
't oogenblik toen ge u voordeedt als de verstooten, gesarde, al
te hard beproefde koningsdochter ?
Waren 't misschien uw tranen, uw eigen tranen, die er vloeiden, toen ge scheent te weenen om de smarten van ISAURA ?
Hebt gyzelf misschien u vergist in de bron uwer droefheid,
geen vrucht meer van duurgeleerde kunst, maar veel duurder
nog betaald als ongeleerd voortbrengsel van uw hart ? En viel
't dáár om misschien u lichter, de ellende voortestellen van de
door 't slyk gesleurde hoogheid, juist omdat uw eigen hoogheid
gekrenkt was by 't aanschouwen van de onbezette banken ?
Ik vraag het u, heeft LAURA haar tranen uitgeleend aan de
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Prinses van Kastilië ? Heeft de werkelykheid kleur gegeven
aan de verbeelding ? Heeft de tooneelspeelster smart geborgd by
de vrouw ?
Ik weet dat gy geschreid hebt ... geschreid — niet uit jok,
en met schyn van tranen, als 't vermiljoen gewoon is te verdragen zonder scha — ge hebt geschreid, ware heete bytende
tranen, achter de schermen, daar waar geen publiek was om
u dat pynlyk vocht te betalen met uitbundig gejuich over gemaakte smart.
Dat weet ik ! Hoe ik 't weet ? Dit is myn geheim.
En toen ik uw tranen zag met m'n hart, dat heenvoelde
Over de planken, dóór de schermen ... toen zeide ik, met 'n
malle begeerte om de smarten der wereld te dragen : die tranen zal ik u betalen !
Betalen ... hoe ? Dat wist ik nog niet toen ik me boog over
de pauken, en mezelf opdrong dat ik me verdiepte in de muziekparty van den timbalist die maar twee noten heeft te spelen, telkens gescheiden door oneindige rust.
„En hoe stem je dat instrument ?" vroeg ik den man, en
lette op 't antwoord niet, want ik was bezig mezelf te stemmen tot de muziek die 'k ruischen hoorde in m'n gemoed.
En, als altyd, in dat gemoed was minder rust en meer
verscheidenheid van klank, dan in de half-sferen van den trommelslager. Ja, te veel verscheidenheid en te weinig rust misschien, maar dit is nu eenmaal zoo ! Wy allen moeten de
party spelen, die ons gegeven werd door die groote komponiste : de Natuur.
Ik ken u niet, LAURA, en niet gaarne zou ik u leeren kennen. Och, 't zou me zoo spyten wanneer ge al te laag stondt
beneden 't gevoel dat ge wist optewekken by allen die u hoorden en zagen. Want dit hebt gy gedaan .. hier ben ik zeker van !
0, wees getroost ! De zaal was leeg, niet waal: ? De voorstelling had niet opgenomen ... noemt men 't zoo niet ? Welnu,
LAURA, dit zeg ik u: de harten waren vol, en wèl werd de
heerlyke indruk van uwen arbeid opgenomen in de gemoederen
van de weinigen die u hoorden.
Zie, ik wil niet gelooven dat het u liever ware geweest wat
indruk te maken op vélen dan véél indruk op weinigen. Ge
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hebt immers meer genot van 't besef der waardeering uwer
scholieren, dan ooit het tellen van die leerlingen u zou kunnen
geven, als de zaal beter bezet ware geweest ?
„Van 't waardeeren ?" Hoe kan ik dit weten, vraagt ge ?
Ik zal u helpen in die schatting. Uwe tranen verklapte ik
aan 't publiek ... ik wil m'n onbescheidenheid goedmaken door
'n nieuwe onbescheidenheid : ook dat publiek was aangedaan,
LAURA

Gy hebt slechts 't gejuich gehoord, eens 't beteelcenisvol gejuich — och mocht het verstaan zyn in elke vorstelyke rezidentie ! — toen ge tot den schynbaar onwaardigen koning
zeidet :
So leg' die Krone nieder !

Maar ik, LAURA, ik heb tranen gezien in de oogen van
kooplieden, van dagbladmakers en mannen, toen gy u boogt
onder de ruwe plagery van uw schoonmoeder ... toen ge den
armen blinden echtgenoot koost boven den koning van Navarre ... toen ge met vasten wil, na slechts één vergeefsche
poging, uw stem — stokkend in de keel, dat is waar, maar
ge déédt het ! — toen ge met vasten wil en heiligen hoogmoed uw zwakheid maakte tot kracht en uw trots neerboogt
tot ootmoed, om brood te vragen, gebedeld brood, ter voeding
van den arme dien ge lief hadt !
Die tranen heb ik gezien, LAURA, en ik bied u daarvan de
verzekering aan, als balsem voor de pyn der uwen.
Ik hoorde wat men zeide by 't opstaan en vertrekken. Ik
bestudeerde de ernstige plechtige stemming, waarmee uw klein
publiek — groot ditmaal door de waardeering van 't goede —
de zaal verliet. En, LAURA, op het oogenblik toen gy mismoedig het tooneelpak van u wierpt, gereed gemaakt in de blyde hoop
op wat kunsttriomf, bedacht ik 'n middel om 't u nog eenmaal te doen klaarleggen tot 'n herhaling van den schoolkursus die door te weinigen is bygewoond.

De School des Levens !
Wèl had de man gelyk, die naast me zat en zeide : „als
ik dat geweten had, zou 'k m'n vrouw en kinderen hebben
meegenomen !" Wèl had de oude dame gelyk, die by 't uitgaan
haren man toeriep : „'t spyt me dat ze niet meegegaan zyn."
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Ze ... wie ? Dat is 't geheim van die dame. Zyzelf zal 't best
weten wie ze onder haar betrekkingen waardig keurde — wie
van hare betrekkingen noodig had, misschien ! — die school
te bezoeken.
Wél eindelyk had ook zy gelyk, het jonge belangwekkende
meisje dat haar hals zoo vooruitstrekte om 'n spanne nader te
zyn aan den stryd dien ze aanschouwde, den stryd dien ze
meestreed in haar hart. Wat was dat lief gelaat welsprekend!
Hoe zogen die blikken elke beweging met begeerigheid in !
Hoe rekte zich die leest tot deelnemen aan ISAURA'S kamp!
0, LAURA, dat alles hebt gy niet gezien, niet gehoord ! Maar
ik die 't hoorde en zag, ik zeg het u en tracht aldus den
wissel te betalen, dien ik afgaf op mezelf toen ik de paukenparty bestudeerde.
Wat 'n rust ! Eerst telde ik honderd-en-drie maten ! Zoo'n
party zou me lyken ! De man had best even naar huis kunnen
gaan ... honderd maten rust !
Neen, om godswil ... neen !
Geen rust ! Neen, stryd ! Stryd voor het goede, voortdurende
stryd ! Miskend, verstooten, vertrapt als ISAURA, goed ! Ja, als
't wezen moet, vertrapt en mishandeld als zy, maar ... rust ?
Rust als in de muziekparty van den paukenslager, wiens arbeid
voor zeven-achtste deel bestaat in onthouding van werk ? Omgods-wil, neen !
Voort met my die dit schryf, voort met u die dit leest,
voort met ons allen naar de banken van de school des levens.
Leven, dat is : opmerken, ondergaan, lyden, kampen en overwinnen ... dat is onze roeping, dat is onze taak !
En gy, vrouw, die de ISAURA hebt voorgesteld als alleen kan
geschieden door wie de bitterheid van die taak geproefd heeft
in der daad . . - byna zou ik wenschen dat ge iets misdaan hadt,
om uit naam van myn god u toeteroepen : de School is uit,
ge hebt geleefd, geleden, geleerd en onderwezen ... ga in vrede,
uw zonden zyn u vergeven !
Want zoo hebt gy gearbeid, dat er liefde en vergevingsgezindheid woonden in de harten van wie u hoorden.
„Die Schule ist aus !" zei de nar in 't laatste bedryf . - .
Neen, neen, de school is niet uit ! Noch de groote school
.

424

KLEERMAKERS-DARWINISMUS.

des levens voor ons allen, noch voor u, LAURA, de kleine
school die ge hebt doorloopen, tydens uw onbeloond bezoek in
deze stad. Ik heb u laten verzoeken de proef te herhalen, en
't zal niet myn schuld wezen als ten-tweede-male de vernederde vorstin haar tranen moet putten uit het gewonde hart
van de kunstenares.
Verspreide Stukken.
1863.

KLEERMAKERS-DARWINISMUS.
Bebalve in zekere Ur-klanken die naar ik gis in alle talen
bewaard bleven, vinden we misschien nergens zoo duidelyk
zekere betrekkelyke primitiviteit terug, als in de kleeding. Ik
spreek nu niet van opschik, ofschoon ook daarin minder afwyking plaats heeft, dan men oppervlakkig denken zou. Halskettingen, oorhangers, versierde gordels, vingerringen, dit alles
zal bleven bestaan, omdat het z'n oorsprong heeft in den vorm
van ons lichaam.
Wat echter de eigenlyke kleeding aangaat, wys ik op de
zeer korte en geleidelyke geschiedenis die 't gewaad van 'n
Alfoer heeft te ondergaan om te veranderen in 'n habit franpais, den hedendaagschen frak.
De bewoner der Menadosche binnenlanden bedekt gewoonlyk,
en niet altyd zeer zorgvuldig, alleen de schaamdeelen. Hy is
te onbedorven om van die zaken zooveel mysterie te maken
als wy. Met dat toilet evenwel houdt hy zich niet voor gekleed, en deze meening is vry gegrond. Ziehier nu, hoe hy
zich wèl kleedt. 's Avends zit de gansche familie -- of de familien die tot een dapoor behooren, d. i. die onder één dak
wonen, en gezamenlyk één stookplaats hebben — by-een, en
houdt zich bezig met ... kauwen van bamboe. De murwgebeten
houtige vezel wordt tot 'n vry dikken draad in-eengedraaid,
en daarvan weeft men iets wat ik geen lap noemen mag,
omdat 't daartoe wat styf is. Nu, 'n plank is 't niet, en dit
is 't slapste wat ik er van zeggen mag. Zoo'n voorwerp is
ongeveer drie voet breed en acht voet lang. Juist in 't midden snydt onze kleerkauwer 'n gat van 'n voet middellyn,
waardoor hy het hoofd kan steken. Het gewaad is klaar, en de
Alfoer volkomen tevreden. Zoodra dit kleed hem in z'n arbeid
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of in 't gaan hindert, legt hy het af, en hy voelt alzoo geen
behoefte daaraan iets te veranderen.
Elders evenwel werd die behoefte wel gevoeld. Het slingeren
van zoo'n styven lap belemmerde in 't gaan. Daarom naaide
men beneden de oksels de zyden aan elkander en de hierdoor
ontstaande armsgaten noodigden tot het inzetten van mouwen uit.
Doch tevens werd nu het aantrekken moeielyk. Men vond zich
genoopt den voorkant doortesnyden. Toen slingerden de voorpanden tegen de knieën. Vandaar eerst de gordel, toen de
knoopen, weldra het opspelden, en ten-laatste het afsnyden
van de schuinsche slippen. Deze radikale maatregel gaf 't aanzyn aan den tegenwoordigen frak, op welks achterpanden nog
altyd de knoopen staan, die vroeger tot het vasthouden der
omgeslagen slippen van den vóórkant gebruikt werden.
In 't voorbygaan stip ik hier aan, dat in Europa de kleeding
wat de byzaken aangaat, zeer dikwyls gewyzigd werd
naar militaire behoefte. Nog thans wordt 'n pet in 't fransch
casquette = helmpje genoemd, en de klep heet visière. Ook onze
wyze van groeten dagteekent van de riddertyden. Het afzetten
van den helm, déshaumer, en het uittrekken van den — yzeren ! —
handschoen, waren blyken van vredelievende gezindheid.
Ik hoop eenmaal op dergelyke byzonderheden terug te komen, en die in-verband te brengen met Darwinismus. De thans
geheel onnoodige knoopen op de achterpanden van 'n frak,
hebben dezelfde beteekenis als de tepel by mannelyke zoogdieren, en de rudera van kieuwen by wezens die van longen voorzien zyn. Alles wyst duidelyk op geleidelyke wording, die 't
scheppen tot 'n ongerymdheid maakt. Doch tevens ziet men
hieruit alweer hoe weinig er wordt opgelost door DARWIN'S
natural selection. Roksknoopen paren niet.
Ideën.
1872.

RIGHT MAN ? RIGHT PLACE ?
— 't Wordt tyd dat onz FRITS 'n beroep kiest, zei m'nheer
Van ... 't Een-of-ander tot z'n echtgenoot. Om 't geld is 't ons
goddank niet te doen, maar toch...
En m'nheer VAN 'T EEN-OF-ANDER streelde z'n buik.
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In deze hartelykheid jegens zichzelf, lag iets als bevestiging
van z'n innige overtuiging dat het hem goddank om 't geld
niet te doen was, en tevens een voorspellende bezwering dat
het ook z'n veelgeliefden FRITS goddank nooit zou te-doen zyn
om 't geld.
Mevrouw VAN 'T EEN-OF-ANDER was het — zonder de minste
ind ^entie in gebaren, dit moet ik tot haar eer verzekeren -voli,,;men met m'nheer eens. FRITS zou 'n beroep kiezen. Want:
„Een mensch moet toch iets wezen in de wereld."
Zoo had m'nheer VAN 'T EEN-OF-ANDER gezegd.
Het is den lezer bekend hoe geleidelyk ik gewoon ben m'n
historietjes aftevertellen. Nooit 'n zysprong. Nooit 'n byweg.
Nooit 'n uitweiding. Zie eens dien CERVANTES in z'n Don Quichot ... 'n boek dat ik liever zou wenschen geschreven te hebben
dan den Faust. Ik, in m'n hoedanigheid van schryf-specialiteit — ik
moet toch „iets" zyn ! — ik verzeker u, lezer, met verwyzing naar
m'n Idee 30, dat de Don Quichot meer ziel gekost heeft dan GOTHE
ooit bezat. Wat hy gespleten en gebersten moet geweest zyn,
de vertrapte graankorrel CERVANTES, om dat boek te schryven,
een der treurigste gedenkstukken van wat 'n mensch lyden
kan ! Dit wist ge niet, lezer ! Ge meendet — van den weg gebracht
door de specialiteit, dio men school noemt — dat het 'n grappig
werk was ? Gy, zelf tranenlachend om zooveel koddigheid, hebt
waarschynlyk de tranen van smart niet gezien, die er druipen
van dat boek. Ik zal u dat later eens aanwyzen.
Arme levenslange martelaar CERVANTES, gy de byna eenige
schryver voor wien ik byna eerbied heb !
En daarby behoort ... m'n vonnis dat uw schryvery, als zóódanig, hier-en-daar beneden het nulpunt staat. Wat drommel
hebben wy te maken met al die malle vertellingen van herders en herderinnen, van liefdegekken en gekke liefden, waarnaar ge telkens uwen held laat luisteren op z'n doornigen weg
ter kruisiging ?
Zooveel voor 't vel ?
Arme, arme lieve CERVANTES. De tranen die uw boek bevlekken, zyn er niet minder kostbaar om. Integendeel !
— Ah, zegt de lezer die hier gevatter wil zyn dan hem
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past, het afbreken van de jonker-FRITS-geschiedenis heeft dus
ten-doel
allons,
De kat die achter de kachel zit, on her right place
Roletten, neemt er 'n voorbeeld aan ! -- de kat is m'n getuige
dat m'n pen krast als 'n raaf. Dat ik voortschryf met 'n snelheid van twintig knoopen in de sekonde. Sneller, sneller, ik
schryf als de bliksem, 't papier siddert, de inkt spat . vooruit , .. vooruit ! Wat al letters noodig om dat woord te spellen,
wat al woorden om dien zin te ronden. Geen tyd, geen tyd .. .
vooruit ! de gedachten dringen my, overstelpen my. Er woelen en tournooien meer Don Quichotten in m'n hoofd, dan ooit
werden afgeranseld door 'n onridderlyke wereld. Waarachtig,
ik heb geen uitweiding noodig om m'n blaadjes te vullen !
En — praktisch-overtuigend, naar ik hoop — indien dit het
geval ware, zou ik me wel wachten m'n fabrieksmerk te bederven door u zoo'n denbeeld in 't hoofd te zetten.
Waar ik uitweid, doe ik dit omdat het me lust. Eenvoudiger reden zal er wel niet kunnen bestaan. Maar ik wyk niet
af van m'n onderwerp, al schynt het zoo. Er is nauw verband tusschen m'n sympathie met den lyder van den Don Qui„schryver" noemen ze dat ! en deze filippika tegen
chot
specialiteiten. Ook my zal men hier-en-daar koddig vinden .. .
Bovendien, de verhandeling die nu volgt over de allerscherpste kausticiteit van den Baron VAN 'T EEN-OF-ANDER, behoort
integraal :
tot de geschiedenis van jonker FRITS,
tot de geschiedenis van onze eeuw,
tot de geschiedenis van zaagdeuntjes,
tot de geschiedenis van den Baalsdienst der specialiteiten.
tot alle mogelyke geschiedenissen alzoo. „Vermaak er u
mee" gelyk de groote kinderdichter HIERONYMUS VAN ALPHEN, enz.
—

—

De Baron VAN 'T EEN-OF-ANDER ging by buren, vrienden,
magen, huis- stad- land- provincie- stand- en geloofsgenooten
voor 'n goed mensch door. En ook hyzelf hield zich daarvoor.
Maar hy werd door zichzelf en anderen miskend. Hy was meer
dan 'n goed mensch. Hy was 'n diepdenkend wysgeer. Een
ware amerikaansche padvinder in de geheimenissen van het
ZYN. By was 'n speurhond, 'n jachtvalk, 'n fret op de jacht
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naar waarheid. En wat by vond, wist hy geestig te uiten,
was niets by hem. Zelfs ik niet.
En — dit verheft hem nóg hooger, indien er hooger standpunt denkbaar is — hy was zoo fundamenteel-ingekankerdnederig, zoo evangelisch-kinderlyk-onhoozel, dat de rechterhand van z'n oordeel niet wist welke paarlen de linkerhand
van z'n welsprekendheid te grabbel gooide.
Als gy en ik zeggen dat we onszelf als dom of onwetend
beschouwen, houden wy ons maar zoo. We beweren, eigenlyk
en op den keper beschouwd, heel intelligent te wezen. Ik noem
dus zoo'n voorgeven maar nederigheid aan den buitenkant.
Maar onze baron was inderdaad van binnen even sterk overtuigd van z'n intellektueele onwaarde, als anderen van de fatsoenlyke noodzakelykheid om zich nederig voortedoen.
Lang leve dus de baron VAN 'T EEN-OF-ANDER !
Maar nog-eens, hy werd miskend. Indien ge my nu al hierin
op m'n woord gelooft, lezer, zult gy toch zeker verwonderd
zyn te vernemen dat onder al die miskenners iemand is, die
u van naby bestaat, of dien ge, volgens het opschrift van den
Delfi-tempel — ook al tot deun verlaagd, helaas ! — iemand
dien 't uw plicht was van zeer naby te kennen.
Ik bedoel uzelf, lezer. Gy, gy gaaft onzen baron van 't E.
O. A. niet wat hem toekomt. En ook omtrent my hebt ge misdreven. Ik stelde u goedmoedig in-staat den man te beoordeelen, te vereeren, te aanbidden, en gy ... gaat voorby alsof er
niets geschied ware ! Ik zal me moeten getroosten de geschiedenis van jonker FRITS nog-eens te vertellen, in de hoop dat
ge ditmaal wat minder ... lieve hemel, hoe moet ik zeggen om
niet bybelsch-onbeleefd te zyn ? Ik bedoel dat ge 't parelsnoer
in eere houdt, dat ik u — 't is een geschenk van den baron — zoo edelmoedig toewierp.
Ik sla nu den buik over. Ook 't geld „waarom" 't goddank
niet te doen is." En wy stappen rechtstreeks toe op de schatkamer der wysheid . . .
Zie, gierig is hy niet. Daar geeft hy ons dezelfde kostbaarheid nog-eens :
— Een mensch moet toch iets zyn, hooien wy hem andermaal zeggen,
Eigenlyk is m'n geschiedenis van jonker FRITS hier uit. Of
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althans ik behoefde, w 6 beschouwd, niet voorttegaan die te
schryven. Want Of de lezer valt flauw van bewondering voor
't genie dat ik sprekend invoerde, Of hy valt niet flauw en
is dan niet waardig de schoenen van den flauwgevallen anderen lezer te poetsen, laat staan 't slot van deze vertelling te
vernemen.
Ik schryf dus nu een tydje voort, voor m'n eigen lief hebbery.
— Juist, edele man, juist ! De mensch moet, om niet niets
te zyn, iets wezen ! En gyzelf zyt .. .
— Dykgraaf, lid van .
— Precies ! Lid van ... een-en-ander. Baron VAN ... EEN-OF
ANDER. Welnu, ik heb u — de eene helft van m'n lezers ligt
in zwym, 't is uw schuld, verheven wreedaard ! De andere
helft is bezig met geen schoenen te mogen poetsen — ik heb
u, dykgraaf, baron en lid van ... een-en-ander . .
— Ook van 't bybelgenootschap
— Ook van 't bybelgenootschap ! Ik heb u . een-en-ander
te zeggen. Ik groet u met den naam van ... een-of-ander.
— Niet waar, 'n mensch moet iets zyn ?
-- Zeer juist ! En niet alleen iets, maar zelfs ... een-en-ander.
Gy zyt dus . dykgraaf ? Ge zyt lid .. .
— Van een-en-ander. En van 't Zendelinggenootschap ! En
van de Schoolkommissie ! En van den Vredebond ! En van 't
Roode Kruis ! En van 't Blauwe .. .
— Om der liefde wil, overstelp me niet ! 't Is om te bezwyken.
— En van de Javaannut-maatschappy !
Houd op ! Het duizelt me. Maak myn lofzang niet onmogelyk door overkoking van de stof. Ge zyt, om iets te zyn .. .
— Och, ik beroem me er volstrekt niet op. Reeds m'n papa
was regent van 'n oude-mannenhuis. En hy zei altyd - 'n mensch...
— Een mensch moet iets wezen. En uw zalige papa wàs iets.
— Hy was regent van 'n oudemannenhuis. Ook gewezen
oud-garde-noble van Koning Lovls. Want, 'n mensch, zoo zeid-i
altyd, 'n mensch .
— Een mensch moet iets zyn. Ik zie het, gy zoogt met
de moedermelk der vadren wysheid in. Om uwen lof . . .
-- Lieve hemel, ik wist niet .. .
.

--

.
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— Dat ge zoo verdienstelyk waart ? Zoo-even vertelde ik
reeds een-en-ander ...
— Zoo heet ik.
— Ja, zoo heet ge, en dat zyt ge ! Nu, ik deelde iets over
uw nederigheid aan m'n lezers mee. We zullen haar echter
niet ontzien. Ik schroom niet u te zeggen dat ge reeds vóór
uw geboorte 'n groot man waart door de verdienste van uw
vader die, om niet niets te wezen, zich garde-noble had laten
maken, en regent van 'n bentjes-gesticht
— Van 'n oude-mannenhuis
— Van 'n oud-mannetjeshuis ! Ge waart voorbeschikt ... eenen-ander te zyn. Ge voeldet uwe roeping, ge ruimdet alle
hindernissen uit den weg, ge verhieft u boven stof en onstof,
ge zweefdet en doorvleugeldet
— Gut, ik wist niet dat ik zooveel byzonders uitrichtte. Ik
ben dykgraaf geworden en lid van ...
— Van een-en-ander!
— Ja, omdat m'n vrouw zei dat het rondslenteren van 'n
man in huis, zoo lastig was voor de booien, en dat m'n gekibbel met de tuinknechts 't humeur bederft. Ook heb ik aanleg tot zwaarlyvigheid
.. .

.. .

.. .

.. .

Dit was zoo. We zagen dien buik reeds optreden als getuige tegen mogelykheid van geldgebrek.
— Ik werd 'n beetje dik. En als dykgraaf doe ik nu ééns
in de maand 'n toertjen om de zitting van 't kollegie bytewonen. Want ik zeg maar 'n mensch moet
— Een mensch moet iets zyn. Juist daartoe heeft de Voorzienigheid ons hoog-water gegeven, om 't menschdom in-staat
te stellen tot het voortbrengen van dykgraven. Neem 't water weg, geen dyken. Zonder dyken, geen Graven. Zonder
Graven ... een man te veel over den vloer, en gekibbel met
de tuinlui. Allah akbar ... m'nheer VAN 'T EEN-EN-ANDER, allah
akbar ! gelyk de groote Profeet zoo wel gezegd heeft, zonder
nog iets te weten van dykgraven en hoog-water.
De mensch moet iets zyn. Gy hebt het gezegd. Niet de
waanwyze PYTHAGORAS heeft ditmaal gesproken, maar gy,
.. .

gy, gy

!

Wat hebt ge gezegd ? De mensch moet iets zyn. Hoe hebt
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ge 't gezegd ? Met de daad bewyzende dat ge oprecht waart. Ge
wèrdt iets, dykgraaf en ... een en ander. Waarom hebt gy 't
gezegd ? Omdat uw verheven vader oud-garde noble was, en
lid in 'n bestjeshuis ..
— Regent van 'n oude-mannenhuis .. .
— Regent van 'n oud-mannetjeshuis ! In welke omstandigheden hebt ge 't gezegd ? Te-midden van „hooien" dien ge in
den weg liept, en kibbelend met 'n tuinknecht.
We kunnen nu overgaan tot de schepping van de wereld. In
Genesis I vers 27 zien we den mensch verschynen. Dat was
zoo'n groote kunst niet, en wel beschouwd is Adams verdienste bitter klein. Gy, Adam II, vergenoegdet u niet met de
verschyning ... gy zaagt in, dat men iets wezen moest, en liet
u dykgraaf maken, en lid van ... een-en-ander.
— Maar ik wist inderdaad niet . . .
— Verheven onkunde ! Schitterend wanbesef van eigen volkomenheid ! Nederigheid in oneindige machtsverheffing! Ge wist
het niet ? Welnu dan, ik zal u 't voornaamste van uw verdiensten onder 't oog brengen. Ryk was uw vader, en ryk
zyt gy .. .
— Ja, om 't geld is het me goddank niet te doen.
-- Dat hoorden we zoo-even, toen gy uwen buik streeldet.
Ge waart ryk, maar met uw scherpzinnigheid zaagt ge in dat
alle boeren achter uw rug u uitmaakten voor 'n stommerik,
die geld had ... maar ook niets dan dat.
— 't Is waar, er is lomp volk onder die boeren.
— Toch niet. Lomp zouden ze geweest zyn indien ze u zooiets in 't gezicht hadden gezegd. Laat ons voortgaan. Straks
zal de eene helft van m'n lezers ontwaken uit de flauwte, en
dan moet ik u verlaten. Ge hebt gevoeld . eigenlyk ... wel
beschouwd ... van zeer naby bezien ... niemand te wezen ! Sjt .. .
sjt .. , spreek me niet tegen, uit nog verder gedreven nederigheid. Uw scherpzinnigheid en zelfkennis is buiten twyfel en
buiten debat. Uw vader in 't bestjeshuis .. .
— Regent van 't oude-mannenhuis.
— Uw vader, de regent van 't oud-mannetjeshuis, was in den
hemel. Om daar te komen, moet men iets zyn. En hy werd
toegelaten als gewezen oud-garde-noble van koning LODEWYK.
Ge hoopt uw vader weertezien, en wilt niet beschaamd staan
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op de vraag : wie klopt daar ? Uw adreskaart moesten boeren,
tuinlui, huisbedienden en hemelwachters eerbied inboezemen.
Het besef van uw onwaarde deed u omzien naar lidmaatschappen waartoe men nullen gebruiken kan. Uit schaamte over
uw nutteloosheid zocht ge naar 'n gelegenheid iets te schynen.
Gy eet, drinkt, slaapt als 'n beest. Ge geniet en verteert als
'n beest ... maar veel meer dan 'n beest. Als 'n nylpaard scheert
ge de oevers kaal, en bracht niets voort...
Ja toch ! Hy bracht wel iets voort : FRITS.!
FRITS, die sedert het begin van m'n vertelling 'n knappe
jongen van twee-en-twintig jaar is geworden, stapt de kamer
in. De lezers, die tot straf van hun botheid geen schoenen
moeten poetsen, worden weer ten-gehoore toegelaten. Ook de
anderen zyn weer by-de-hand. In 'n jaar of acht kan veel gebeuren, en zoolang duurde 't medegedeeld gesprek.
FRITS was na de vaderlyke ontdekking dat 'n mensch iets
wezen moet, naar 'n schoolmeester gezonden, die de specialiteit beoefende jongens „klaartemaken" voor Medemblik en Breda.
Als adelborst had by niet slechter opgepast dan de anderen,
was naar zee gezonden, maakte één reisje naar de Middellandsche zee, één naar de West, één naar Insulinde, vond daar
z'n aanstelling tot luitenant ter-zee tweede klasse, en was onlangs „thuisgevaren."
Hy was by zi n kameraden ... „bemind" is 't woord niet,
doch daar hy niemand in den weg stond, behoefde niemand zich
de moeite te geven hem te haten. Z'n chefs waren over hem
tevreden, omdat hy nooit door iets buitengewoons hun lastigviel met de noodzakelykheid van 'n byzondere behandeling.
Als pracht-exemplaar van alloronbeduidendste ordinairheid,
was hy juist intelligent genoeg om z n dienst te doen zooals
hy dien geleerd had, zonder ooit zich te wagen aan eenig pogen dat hem niet geleerd was. Hy betoonde zich omtrent alles
wat niet letterlyk was voorgeschreven, niet onverschilliger dan
anderen, zoodat hy zelfs in slordigheid of dienstverzuim zich
wist te onthouden van uitstekendheid. Op onderscheiding had
hy geen andere aanspraak, dan dat hy niet de minste aanspraak maakte op onderscheiding, en tot berisping gaf hy
niet meer aanleiding dan noodig was om onschuldig te zyn
'
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aan irritante vlekkeloosheid. Als onnut nummer op den traktementstaat, was hy zoo onschadelyk als die nutteloosheid
maar eenigszins gedoogde, en wie hem 'n „slothout" noemden,
zouden wèl de waarheid, maar niet al de waarheid gezegd
hebben, indien ze verzuimd hadden daarby te voegen : „maar
och . .. zulke dingen moeten er 66k zyn !" Kon FRITSJEN 't helpen, dat anderen in die behoefte voorzagen, en dat hy dus
— ook als zóódanig — wel 'n beetjen overklompleet was ?
In land- en volkenkunde bracht onze held het tot den Voyage
en Orient van LAMARTINE, om iets te weten te komen van
Smyrna, toen hy daar voor-anker lag. De oude heer VAN 'T
EEN-OF-ANDER stond verbaasd over de poëtische kennis, de klassieke belezenheid, en de geleerde poëzie van z'n zoon, die reeds,
na slechts één vyg te hebben gegeten, precies wist waar Troje
gelegen had, en welke indrukken de nabyheid van die plaats
in elk rechtgeaard Orient-lezer behoort optewekken. Onze dykgraaf prepareerde z'n kollega's op 'n verhandeling over den loop
van den Simoïs, welks oevers sedert HOMERUS tyd allermizerabelst bleken verwaarloosd te zyn. Hy was volkomen in-staat,
genegen en bevoegd — Specialiteiten vóór ! de zaak tot
behoorlyke klaarheid te brengen, want z'n eigen zoon at vygen
op de zee van Smyrna. Als er nog ééns zoo'n brief van FRITS
kwam, zou hy .. .
Helaas, de Simoïs moest zich getroosten ongedykt te blyven !
Juist was de • oude heer bezig z'n vrienden „precies" uitteleggen hoe die zaak in elkaar zat, en met natten vinger — dat
wil in onzen tyd zeggen : met z'n rotting in 't zand — aantewyzen ... komaan, we willen 't oviDius laten zeggen :

fera proelia
Pingit, et exiguo Pergama tota mero.
Hac ibat Simoïs, hac est
.. .

Och, de moerteekening kwam niet gereed. Onze dykgraaf
zou juist overgaan tot het betoog dat die

Priami regia celsa senis
vierkant in den weg stond en onteigend behoorde te worden,
toen de postbode berichten bracht uit Konstantinopel, die de
kleur droegen van 't romannetje dat LAMARTINE verving, en
vóór de oude heer gereed was met precies-weten wat er ha28
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perde aan de gezondheid des Turkschen ryks, leverde Beyrouth
stof tot sterk naar azyn riekende therapeutische beschouwingen
over de cholera, afgeschreven uit het quarantaine-reglement
dat 'n stuurmansleerling netjes in 'n lystje had opgehangen
in den longroom. Juist begon onze Dykgraaf zich zeer specialiteitig voortedoen aan den plattelands heelmeester — jonker
FRITS zelf had uit de mars door 'n kyker de lykstaatsie van 'n
slachtoffer der ziekte waargenomen — toen de geest der brieven alweder veranderde, omdat FRITS kiespyn had. De chirurgynmajoor had den armen jongen naar den tweeden dokter verwezen. Deze naar den derden, geloof ik .. .
— Ja, de geneeskundige dienst by de marine laat veel te
wenschen over, had de heer VAN EEN-OF-ANDER gezegd, na 't
lezen van FRITSJENS stuk over dit onderwerp. Het stond „op
pooten !" De oude-heer zou daarvan eens terdege werk-maken.
Hy was nu volkomen in• staat, genegen en bevoegd — Specialiteiten, vóór !
die zaak intedyken. Z'n eigen zoon had kiespyn aan boord. Wat wil men meer !
Lang voor de reorganizatie van den geneeskundigen dienst terzee, die uit dit alles niet voortvloeide, lag onze FRITS op de
Kommewyne in 'n korjaal, die hem naar 'n plantage wiegelde
waaruit z'n overgrootvader veel suiker en welvaart getrokken
had. Uit oude relatie at en dronk hy daar zeer vergenoegd,
en kopiëerde 'n paar artikels uit Surinaamsche couranten, over
— voor of tegen, dat weet ik niet — over den slavenhandel.
Z'n beschouwingen werden afgebroken door taalkundige opmerkingen over 't Neger-engelsch, en de gemakkelykheid waarmee
men zich dat allerdiepzinnigst idioom kan eigen maken. Na
slechts twee dagen verblyf namelyk wist-i zich met 'n onbeschroomd „mi no sabi" ') overal verstaanbaar te maken.
Zoo was dan eindelyk de kwestie over den Westindischen
Vryen-Axbeid tot staat van wyzen geraakt ! De oude heer VAN
EEN-OF-ANDER begon nu duidelyk intezien dat : het verschil van
—

rassen ... de vrygeboren mensch ... europeesch overwicht... graadwydte van den neushoek... engelsche huichelary... konkurrentie van
den beetwortel ... WILBERFORCE ... edel pogen ... KAIN . . verstoktheid van die andere party ... bybelsche oorsprong der slaverny .. .
„lk weet het niet."
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de booze CHAM . . . Gods wil . . . BEECHER STOWE . . .
Hy voelde zich in-staat, genegen en bevoegd — Specialiteiten voor ! — die zaak alllergrondigst te behandelen. Z'n eigen
zoon lunchte op 'n plantage aan de Kommewyne, en kon in
zuiver neger-engelsch verzekeren dat hy iets niet wist. Zou dan
de vader niet weten hoe die emancipatie-kwestie eigenlyk in
elkaar zit ? FRITS zelf had nu 'n Pootboy met dikke lippen en
witte tanden. Zou dan FRITSJENS vader geen verstand hebben
van slaverny ?
Maar och, 't ging weer als met de indyking van den Simoïs !
Lang' voor 't slechten of ophoogen der zandlaagjes die de slaverny moesten bedwingen of beschermen — ik verdenk FRITS
dat hy, na 't breakfast, brokstukken van tegenvoeters aan
elkander lymde — lang vóór de oude-heer gereed was met z'n
allerduidelykste uiteenzetting, was FRITS te Batavia.
In straat Sunda had 'n zwervende visscher geweigerd zich
voor een aan de matrozen geleverd zoodjen ikan kakap te laten
betalen met 'n stuk spek en twee verroeste schaatsen. De man
was „brutaal" geworden en daarop door Janmaat geslagen. De
arme kaê•draaier sprong over-boord, en betaalde zich — voor
visch en mishandeling niet te duur waarachtig ! met 'n oud
wollen hemd dat-i in de vlucht meenam.
Eenige maanden na dit voorval verklaarde zich de oude heer
VAN EEN-OF-ANDER in-staat, genegen en bevoegd — Specialiteiten, vóór ! — 't indisch vraagstuk gladweg optelossen. Hyzelf
had nu 'n zoon die perfekt maleisch verstond. „Andjieng belancla !"
had de vluchtende visscher geroepen, en dat woord stond —
met eerlyk verdienden historischen rang van citaat — in FRITSJENS brief die van 't voorval melding maakte en 't aanbeval
als tekst voor 'n verhandeling over indische toestanden.
— De jongen is vlug ! Pas ruikt hy een land en hy verstaat
de taal al ! Alzoo :

„Menschenrecht ... nederlandsche beschaving ... zweet van voorva
deren ... oogmerken der voorzienigheid ... debouchés voor Enschedesche fabrieken en andere evangelien ... handelmaatschappy, konsignatiestelsel, indigo, zeeroof en welmeenendheid ... heil des vaderlands ... ongeneeslyke verstoktheid van de andere party ... zeer
beminde koning ... bedrogen raadslieden der kroon ... en boven alles
— Specialiteiten vóór! — bevoegdheid . . .
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Wel zeker : bevoegdheid ! FRITS zelf had 'n Javaan „andjieng
belanda" hooren zeggen. Wat wil men meer ?
't Is weer te betreuren dat de rykdom van stof in volgende
brieven, den ouden heer VAN 'T EEN-OF ANDER onvruchtbaar
maakte door overmaat van bevruchting. Pas had by 'n zaak
goed begrepen, of hy werd zoo bezig-gehouden met het doorgronden van 'n andere, dat hem de tyd ontbrak iets van z'n
voorlaatste ontdekking medetedeelen op de right place. Toch
ging er niets verloren. De natuur is weldadig. Zy zorgde er
voor dat het Meesterwoord bewaard bleef in de gemoederen
van de onmiddellyke omgeving des edelen EEN-OF-ANDERS ! Wat
hy niet kon plaatsen by 't Nederlandsche Volk, werd geopenbaard aan den dorpsbarbier, den tuinman, den notaris en de
keukenmeid. De geheele omtrek werd aldra doorsuld met kennis van indische zaken, en toen FRITS eindelyk de kraan van
z'n zienerschap zóóver openzette dat er 'n kistjen Ambonsche
bloemenolie, 'n paar potten atjar bamboe en 'n pauwveeren
sigaarkoker uitspoot, dien hyzelf gemaakt had van bamboe . . .
Zie verder in voce : Droogstoppel, .Havelaar hoofdst. zeventien.
-

— En nu, papa, nu moet ik je zeggen dat ik genoeg heb
van dat zwalken en zwabberen op-zee. 't Is 'n waar hondebaantje. Ik wil m'n ontslag vragen.
Met deze woorden heeft FRITS de mededeeling gestoord van
't gesprek dat we zoo-even afbraken om hem acht jaren tyd
te gunnen tot schoolgaan en iets-worden.
— Ga je gang, jongen, zei papa. Om 't geld .
De buik werd tot getuige geroepen.
— En bovendien, • waarom zou je tegen je zin varen ? Je
bent nu toch iets . .
Wel zeker, FRITS kreeg z'n ontslag, en was . .
Lezer, 'n mensch moet iets zyn!
. . . FRITS bekleedde op z'n twee-en-twinstigste jaar de zeer
gewichtige betrekking van gewezen zee-officier die niet langer
zwalken en zwabberen wou.
Maar hy wilde nog meer zyn. Hy maakte zich echtgenoot,
vader en, na papa's dood, dykgraaf. Daarna ... waarachtig,
FRITS werd een-en-ander.
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En toen een en ander hem verveelde — als vroeger 't klein
eindje zeeleven dat-i byna niet geleid had — toen hy met voorvaderlyke nederigheid begon te bemerken :
dat hy, in weerwil van z'n iets, nog altyd nagenoeg niemendal was,
dat-i de „hooien" in den weg liep,
dat z'n vrouw hem aanzag voor 't keukenpiet,
dat de tuinlui hem lastig vonden,
dat de eerbied voor z'n ethnologische kennis van over-zee,
aan 't ver fl auwen was,
dat mi no sabi en andjieng belanda zeer gewone stop - en
scheldwoorden waren geworden, waarmee men geen baker meer
foppen, geen stalknecht meer beleedigen kon,
dat het prestige van echtgenoot, vader, grondbezitter, dykgraaf en ... een en ander, begon te slyten,
dat de boeren .. .
Och, 't was niet uittehouden!
„Van tyd tot tyd openbaart zich de behoefte aan specialiteiten
op treffende wys. Het vaderland dat op al de krachten zyner kinderen een heilig recht heeft ... nog-eens : het vaderland ... de kiezers ... de grondwet ... de onschendbaarheid des koning... donkere
wolken aan den horizon... mannen die vaststaan in de uren des ge
vaars.... vertrouwen zyner medeburgers... zeer geacht in het distrikt
welks belangen hy
met edele miskenning altoos der rechten
van alle andere kiesdistrikten — alleronpartydigst zal voorstaan...
de zoon van een geachten vader die dykgraaf was, en een-en-ander...
kleinzoon van een gewezen-oud-garde-noble ... hoop dat hy zich de
keuze zyner medeburgers zal laten welgevallen ... dóór-en-dóórkundig, fatsoenlyk, doorkneed in een-en-ander ... toewyding aan
de zaak des vaderlands ... verregaande onbaatzuchtigheid... right
man ... right place ... en :
-

—

vooral de behoefte aan een deskundige in de Volksvertegenwoordiging by de behandeling der zoo vaak en voortdurend verwaar loosde marinezaken .. .
FRITSJEN krygt meer stemmen dan er ooit onverstaan weg
stierven in de woestyn die maatschappy heet..
FRITS 'n mensch moet iets zyn, gelyk z'n zalige vader
-
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de dykgraaf baron VAN EEN-OF ANDER
FRITS

ZOO

?"

wèl gezegd had —

is iets!

Het bloed der bestjeshuizen kruipt waar 't niet gaan kan :
FRITSJEN is iets.
Neen — allen goeden geesten van dooie oud-gewezen gardenoble's zy dank ! — FRITS is méér dan iets !
Hy die zoo kort geleden nog niets, niets, volstrekt niemendal zou geweest zyn, indien by niet gewezen zee-officier geweest was die niet langer zwalken en zwabberen wou .. .
Hy werd op eenmaal : de gids der gidsen, de voorlichter der
voorlichters van de natie, de toovenares, de Pythonisse, de Apollo
van Endor, Dodona en Delft, de Jupiter-Ammon van OpperEgypte, de Velleda van 't haagsche Binnenhof — met vergunning de uniform te mogen dragen van de korpsen waartoe al
die dames en heeren behoord hebben — de hoofd-réverbère op
de vuurbaak van 's lands welvaart, de Noordster waarop de
hulk van 't zinkend Vaderland den vermoeiden steven richt,
en nog ... een-en-ander :
FRITSJEN is, als right man on the right place SPECIALITEIT
in de Tweede Kamer.
En zeg nu eens, als ge durft, dat de wegen die Nederland
betreedt niet goed geveegd worden, en dat de hollandsche
broodjes van den Staat oneetbaar zyn !
Specialiteiten.
1870.

SPROKKELS.
Niet begrypen is 'n verkeerde gewoonte.
Men leest slecht in landen waar ieder lezen kan.
Het is zeer moeielyk zich juist uittedrukken. Wie klaagt over
gebrek aan diepte in deze gedachte, is niet gewoon zich toeteleggen op juistheid van uitdrukking.
Onjuistheid van uitdrukking baart stryd. Wie dus stryd wil
ontgaan, moet zich toeleggen op juistheid ? Volstrekt niet. Hy
zou daardoor zich vrienden maken van wie ter goeder trouw
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zyn, maar tot vyand ieder die belang heeft by onjuistheid,
d. i. de meerderheid.
Wie zich onjuist uitdrukt, verwart z'n begrip.

„Die twee verstaan elkander niet" beduidt in ons spraakgebruik : ze liggen overhoop, ze twisten, ze zyn oneenig. Dit is
zeer goed gezegd, en wie de uitdrukking : elkander niet verstaan,
't eerst heeft gebezigd om tweedracht aanteduiden, was 'n denker. Er zou veel minder oneenigheid zyn, minder twist, jazelfs
minder vermeende ongelykheid van gevoelen, als men zich juist
wist uittedrukken, en ... als 't juist uitgedrukte ook met juistheid werd opgevat. Daarom schreef ik : de jeugd moet rich
oefenen in 't bepalen. Er ligt liefde in deze vermaning.
Er zyn weinig fouten — ja, misschien geene — die niet
voortkomen uit luiheid.
Arbeid is 't meest doorslaand blyk van moraliteit.
De beweerde voorkeur voor anderen arbeid dan ons werd
opgedragen, is niet zelden af keer van Allen arbeid.
Er zyn weinig boeken waaruit men niet leeren kan hoe men
niet schryven moet.
Het behandelen van schryvers als voorbeelden ter navolging,
is verkeerd. Natuurlyk ... Om de navolging.
Zoekt — door zeer vlytigen arbeid, o kunst-adepten ! — INte worden. De VORM zal u toegeworpen worden.

HOUD machtig

Het is 'n treurig verschynsel dat het woord „origineel" 'n
lofspraak is.
Het schoone is in zekeren zin iets negatiefs. Wie naar waarheid streeft, en by de uiting van 't gevondene zich onthoudt
van 't leelyke, zal iets schoons voortbrengen. Het streven naar
schoonheid op andere wyze, is ónschoon.
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De dichter die zich beklaagt over 't proza (les levens, legt
'n ongunstig getuigenis af tegen zichzelf. Dat proza deelt in
de onkwetsbare majesteit van het zyn. Al wat is, moet wezen
en draagt de rechtvaardiging van z'n bestaan in zich.
Een kind grypt uit onkunde naar de sterren. PROMETHEUS
durft hemelsch vuur aanvatten uit besef van kracht. Misschien
doelde JEZUS Op zoo-iets, toen hy met z'n „denzulken is het
koninkryk !" deze beide elkander rakende uitersten scheen te
willen samenvatten. Van hemzelf is 't moeielyk uittemaken
of hy meer kind of meer genie was. Zeer dikwyls straalt het
bewustzyn van de hoogte waarop-i stond, in z'n uitspraken
door. Doch niet altyd. En zelfs dit pleit voor z'n oprechtheid,
want het volmaakte is leugen.
Ik erken dat stryd met het dagelyksche, met het lage, in
zekeren zin noodig is. De ware kunstenaar put hieruit het onmisbaar kontingent humor, waaraan slechts de zoodanige geen behoefte voelt, die de Kunst tot 'n handwerk verlaagt. Er is in elk
uitstekend voortbrengsel van 't menschelyk vernuft 'n grondtoon van juvenalische indignatio, zonder welke de ideale kunstenaarshemel den artist zelf vermoeien zou door 'n al te scherp,
ééntonig, onartistiek licht.
Het zoeken naar rechtstreelcsche leering in kunstprodukten,
bederft de ware leering die de kunst aanbiedt. Een beschonken
vrouwspersoon van JAN STEEN, zit daar niet met wyd uitgestrekte knieën op den hoek van 'n herbergbank — zie, ze laat
haar kind vallen ! — om te doceeren : o, gy vrouw, wees niet
beschonken, en houd vooral je kinderen vast !
We willen hopen dat vrouwen en moeders dit wel weten zonder JAN STEEN!
De kunstenaar levert 'n schets van de indrukken die hem
de buitenwereld te aanschouwen gaf. Hy verlost van den drang
om Moeder Natuur natestreven, onverschillig wat ze voortbrengt. En z'n moraal is : de oprechtheid van z'n streven. Z'n
kracht : het samengrypen van 't heterogene. Z'n triomf : de
heerschappy over de brokkelige gegevens die by rangschikt tot
één geheel. Zyn loon .. .
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De fout van beginners bestaat in overdryven. Zeer natuurlyk. De meester die zeker van zyn zaak is, laat zich niet door

angst voor mislukking voorby het doel dryven. Hy schetst
niet meer of niet minder dan noodig is, en vindt z'n triumf
in juistheid van beteekenis. De nieuweling echter, vreezende
het dool niet te bereiken, streeft het voorby. Zoo verleidt het
besef van zwakte tot misbruik van kracht.
Iemand die voorgeeft op 't gebied der Kunst iets to kunnen
leveren, moet zich niet bezighouden met zoeken naar bronnen,
hyzelf moet bron zyn. Een fl inke voedster zuigt niet, ze zoogt !
Wat vervulde by de Grieken de rol die by ons door 't klassieke gespeeld wordt ? Zouden ze misschien den rang van voorgangers juist hieraan te danken hebben, dat ze zich geen
voorgangers tot modellen kozen, en dus gedwongen waren
zichzelf te zyn ?
Profeten maakten school,
Maar geen profetenschool bracht Zieners voort,

Het uitloven van belooning, het schenken van medailles en
dergelyke middelen, hebben altyd nadeelig gewerkt. Broeikasten leveren uit den aard der zaak slechts dwergplanten. Een
kuntschepping behoort, als PALLAS uit den Jupiterskop, spontaan voor-den-dag te komen, on is per se 'n misgeboorte indien ze anders ontstond dan door bevruchting, dracht en baring van de ziel.
Ieder worde geoordeeld naar den maatstaf dien-i omdraagt
in z'n eigen gemoed.
Nooit zyn twee personen te-gelyk even toornig tegen elkander.
We doen onrecht zoo boos te worden op iemand die heel
slecht is. De goede onder ons zyn het slechte zoo na !
Wie niet meer geeft dan by ontving, is .:. nul,
En deed met z'n geboorte onnoodig werk.
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Geen voorwerp kan helder terugkaatsen uit een verweerden
spiegel. Een bedorven menschenziel is tot dichterlyke levensopvatting niet in-staat.
By 't zoeken naar waarheid, mag ons niets heilig zyn dan
de waarheid zelf. Dit zou ik godsdienst willen noemen, indien
men dan dit woord behouden wil.
Gewoonte maakt wel handig, maar niet altyd bekwaam.
Een hart is een boek zonder bladen, waarin alles geschreven
staat wat we doen en laten moeten.
Es muss doch ruhig sein,
Da unter Gras and Blumen
Zit schlafen ganz allein !
't Is zoo gemakkelyk niet, iets op goede gronden niet te weten
Elke deugd heeft onechte zusters die de familie schande
aandoen.
De hevigste uitdrukking van smart is sarkasme.
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dit niet.
Wie 't eerst „Geloof" wist te verheffen tot deugd, moet 'n
stout man geweest zyn.
„Geloof" is de vrywillige cellulaire gevangenis van 't verstand.
Tot krachtig hopen is reinheid noodig en wèl is 't grof en
dom van godemakers dat zy, om afdwaling te bedreigen met
straf, meenden behoefte te hebben aan ,n andere hel dan 't
verlies van die reinheid meebrengt.
Ik begryp — doch niet zonder eenige inspanning — de
mogelykheid dat 'n gevoelig mensch 'n degelyk vleeshouwer of
scherprechter wezen kan, doch 't blyft 'n waarheid dat iemand
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die ongenoodzaakt z'n levensonderhoud zoekt in grove of nietige
bedryven, blykt geeft van 'n laag standpunt.
Staathuishoudkundigen die verzuimen, gewoonte, luim en
poëzie, jazelfs vooroordeelen, in rekening te brengen, begaan
ontrouw aan hun wetenschap — 't gezond verstand toegepast op
welvaart — die het letten op alle, ook op de niet-stof elyke
verschynselen voorschryft.
Wie het materieel belang van 't ideale uit het oog verliest,
is 'n slordig huishouder.
Men meent dat ik „opsta tegen alles." Dat is de term. Och,
als men wist hoe veel dingen ik voor heilig houd !
De wyze van uitdrukking is een kenmerk der moraliteit.
Er is niets poëtischer dan de waarheid. Wie dáárin geen
poëzie vindt, zal steeds 'n armzalig poëetje blyven.
Gelyk de vlam van 'n olielamp, hebben we 'n tastbaar sprietje
noodig waaraan onze gedachten zich hechten, waarby zy opklimmen, waarom-heen ze zich kronkelen, waarmee ze zich
bevruchtend paren.
Wie anderen onrecht doet, begaat onrecht jegens zichzelf,
want misbruik van oordeel is geestelyke zelfmoord.
Wat onwaar is, draagt in zichzelf de kiem der vernietiging.
Ongerymdheid is niet leefbaar.
Het lage bestáát. Wie 't loochent, liegt even misdadig als
de miskenner van 't hoogere. Zonder laagheid immers is er
geen hoogte denkbaar.
Smart en geluk hangen meer af van wat we zyn, dan van
wat ons overkomt. Als veroveraars die zich bukken onder de

zeden van 't land dat ze schynen te beheerschen, nemen byna
alle gebeurtenissen de kleur aan van 't gemoed dat ze beroeren.
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Waar 'n held zich klein toont, is 't by vergissing ... het
toonen niet, maar 't klein-voelen.
't Was winter. Daarginds op die vaart vermaakte men zich
met schaatsryden. Het ys lag gelyk met den weg. Men had er
maar optestappen.
Toch was er 'n brug gelegd over 'n b reede gleuf, die ik
den vorigen dag niet gezien had. Een ieder die de brug passeerde, betaalde 'n cent aan den man die 't brugje gemaakt
had : „om de gleuf" zeide hy.
Maar sommigen fluisterden: hy heeft de gleuf gemaakt om't brugje.
De maatschappy is overal doorsneden met zulke gleuven, en
meestal om den bruggeman in 't leven te houden.
Wat zou er worden van de schoolmeestery, wanneer we
flinkweg schreven zooals 'n beschaafd mensch spreekt ?
Wat van de krygskunstenaars, als we wilden begrypen dat
het kleinste Volk sterker is dan 't grootste leger ?
Wat van de advokaten, als we wetgevers hadden, die instaat waren hun gedachten duidelyk uittedrukken.
Wat van de dominees, als we begrepen dat ieder z'n godsdienst vindt ill z'n eigen hart ?
En wat eindelyk van de zedeme©sters, als we onze zeden
wisten te vinden in de lieve Natuur ?
Och, wat al bruggemannen op non-aktiviteit !
Wie alles wist, zou zich nooit verwonderen. Dewyl alzoo in
zekere gevallen gebrek aan verwondering kan doorgaan voor
kennis, hebben sommigen die te weinig weten om zich te verwonderen, zich dat gebrek aangeschaft. ZOO is 't bekende nil
mirari 'n rinkelbel van zotskappen geworden.
Ik ben 't niet eens met LAROCHEFOUCAULD, dat huichelary
de hulde wezen zou die ondeugd aan de deugd bewyst. Ze is
eenvoudig de hulde aan 't belang.
De ongelukkige die nooit z'n eigen k]eeren borstelde, kent
het leven niet.

SPROKKELS.

445

Lasteraars en dichters scheppen niet. Ze rangschikken.
Ach, niets is volmaakt ... zelfs niet de leugen.
Er is veel oefening in begrip noodig om intezien hoe weinig er door sommigen kan begrepen worden.
Tot het beoefenen van de Historie is — als trouwens by
elke studie — geweten noodig. Rechtvaardigheid is 'n vereischte, ook waar de beoordeelde persoon, by beneficie van
eeuwen afstands, slechts by-verstelg kan gevonnisd worden, en
alzoo niet gedeerd wordt door scheeve opvatting of onvolledig
gemotiveerde konklusie.
't Is onbillyk van 'n cirkel, den hoek te verwyten dat-i
scherp is.
Takken, harten en likdoorns groeien tegen 't mes in.
Geloof en buig u, of verwerp en sta rechtop. Naïve kinderlyke
— soms zelfs verheven -- onwaarheid is nu-en-dan te dulden in
poëzie. Maar 2 X 2= 5 zal 'n gruwel blyven, zoolang 2 X 2
niet meer en niet minder is dan vier. Een kind dat in 't vertrouwen op vaders waarheidsliefde, geloof-slaat aan fabelen,
kan beminnelyk wezen in z'n dwaling. Maar de opgeschoten
jongen die 'n jas draagt als papa ... die rookt, drinkt, vloekt
als papa ... latyn verstaat, en meespreekt over fysica als papa .. .
die by dat alles bang is voor weerwolf en bietebauw ... zoo'n
lummel is onverdragelyk.
Tegenspoed werkt aanstekend, omdat het staren daarop het
zelfvertrouwen en dus de geestkracht verlamt.
Hebt ge er wel eens aan gedacht, vrome lezer, hoe excentriek de schoonste stukken uit uwen Bybel zyn ?
Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat 'n ander wil.
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Er zyn meer muggen dan wespen, meer kappellui dan droogstoppels.
Wie twaalfmaal zegt ! ik zou ... zegt elfmaal 'n bêtise.

Wie tevreden is over z'n arbeid, heeft reden van ontevredenheid over z'n tevredenheid.
De deugd verdween na 't spreken Over de deugd, zooals de
stilte verdwynt door geroep om stilte.
Als 'n hardlooper z'n been breekt, is 't bal paré by de kruipers.
Rym is — behalve in verzen — de schoonste zaak van de
wereld.
Er is maar één weg ten hemel : Golgotha. Wie er wil komen
langs anderen weg, is 'n infame smokkelaar.
Genot is deugd, en niets geeft meer genot dan liefde.
Komaan, niet gehuicheld, niet geschipperd : twee maal twee
is vier, en 'n persoonlyke God is 'n ongerymdheid !

Om de slotsom onzer gedachten overtegieten in 'n ander,
moeten we niet zoozeer onze redeneering voortzetten tot en
met die slotsom toe, als wel trachten zulke indrukken meetedeelen, als kans aanbieden dat de hoorder zich voelt opgewekt tot denken en besluiten. Dit nu is de bekende sokratische
manier. Maar ... de oorzaak der verkieslykheid van deze leerwys ? Ze ligt voor 'n groot deel in de ydelheid.
„Peeren van onz' eigen boom !" zegt men, en dit geeft voorkeur voor die peeren te kennen, al waren ze ook onryp, zonder geur of smaak .. .
Zorg dat elke konkluzie aan ieder „een peer van z'n eigen
boom" schyne.
Maar grappig is 't als men u zoo'n door uzelf geschonken
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peer aanbiedt, met de boodschap :
— Die moet je nu eens proeven ... 't is er een uit Onzen tuin !
Spreekwoorden bevatten be wysheid der volkeren ... eilieve,
waarom maken professers geen spreekwoorden ?

SAïDJAH.
Ja, myn verhaal zal eentonig wezen !
Eentonig als 't verhaal van de werkzaamheid der mier die
haar bydrage tot den wintervoorraad moet opslepen tegen de
aardkluit — den berg — die er ligt op den weg naar de voorraadschuur. Telkens valt ze terug met haar vracht, om telkens
weer te beproeven of ze eindelyk vasten voet zou kunnen zetten op dat steentje daarboven ... op de rots die den berg kroont.
Maar tusschen haar en dien top is een afgrond die moet worden omgetrokken ... een diepte die duizend mieren niet vullen
zouden. Daartoe moet zy, die nauwelyks kracht heeft haar last
voortteslepen op gelyken grond — een last vele malen zwaarder dan eigen lyf — dien omhoog heffen, en zich overeind
houden op een bewegelyke plek. Ze moet het evenwicht bewaren als ze zich opricht met haar vracht tusschen de voorpooten. Ze moet die omslingeren in schuinsche richting naarboven,
om ze te doen neerkomen op de punt die uitsteekt aan den
rotswand. Ze wankelt, waggelt, schrikt, bezwykt, tracht zich
te houden aan den half ontwortelden boomstam die met zyn
kruin naar de diepte wyst — een grasspriet 1 -- ze mist het
steunpunt dat ze zoekt : de boom slingert terug -- de grasspriet wykt onder haren tred — ach, de mier valt in de diepte
met haar vracht. Dan is zy een oogenblik stil, wel 'n gansche
sekonde ... dat lang is in het leven van een mier. Zou ze
verdoofd wezen van pyn door haren val ? Of geeft ze toe in
wat droefheid dat zooveel inspanning ydel was ? Maar ze verliest den moed niet. Weder grypt ze haren last, en weder sleept
ze dien naar-boven, om straks nog-eens, en nog-eens, neertevallen in de diepte.
ZoO eentonig is myn verhaal. Maar ik zal niet spreken van
mieren, welker vreugde of leed door de grofheid onzer zintuigen aan onze waarneming ontsnapt. Ik zal verhalen van men-
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schen, van wezens die gelyke beweging hebben als wy .

SAÏDJAH'S vader had 'n buffel waarmede hy zyn veld bewerkte. Toen deze buffel hem was afgenomen door het distriktshoofd van Parang Koedjang, was hy zeer bedroefd, en sprak
geen woord, vele dagen lang. Want de tyd van ploegen was
naby, en het was te vreezen, als men de sawah niet tydig
bewerkte, dat ook de tyd van zaaien zou voorbygaan, en eindelyk dat er geen padie zou te snyden zyn, om die te bergen
in den lombong van het huis.
Ik moet hierby voor lezers, die wel Java doch niet Bantam
kennen, de opmerking maken dat in deze residentie persoonlyk
grondeigendom bestaat, wat elders niet het geval is.
-

SAIDJAH's vader was zeer bekommerd. Hy vreesde dat
zyn vrouw behoefte zou hebben aan ryst, en ook SAIDJAH die
nog een kind was, en de broertjes en zusjes van SAIDJAH.
Ook zou het distriktshoofd hem aanklagen by den adsistentresident, als hy achterlyk bleef in de betaling zyner landrenten.
Want daarop staat straf by de wet.
Toen nam SAIDJAH'S vader een kris die poesaka ') was van
zyn vader. De kris was niet zeer schoon, maar er waren zilveren banden' om de scheede, en ook op de punt der scheede
was een plaatje zilver. Hy verkocht dezen kris aan een Chinees die op de hoofdplaats woonde, en kwam te-huis met vieren-twintig gulden, voor welk geld hy een anderen buffel kocht.
SAIDJAH, die toen omstreeks zeven jaar oud was, had met
den nieuwen buffel spoedig vriendschap gesloten. Ik zeg niet
zonder doel : vriendschap, want het is inderdaad treffend te
zien hoe de javasche kerbo zich hecht aan den kleinen jongen
die hem bewaakt en verzorgt. Van deze gehechtheid zal ik
straks een voorbeeld geven. Het groote sterke dier buigt gewillig den zwaren kop rechts of links omlaag naar den vingerdruk van het kind, dat hy kent, dat hy verstaat, waarmede
hy is opgegroeid.
Zulke vriendschap had dan ook de kleine SAIDJAH spoedig

*) Erfstuk, hier — gelyk meermalen — in pieuzen zin genomen.
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weten inteboezemen aan den nieuwen gast, en SAÏDJAH'S aanmoedigende kinderstem scheen meer kracht nog te geven aan
de krachtvolle schoften van 'i; sterke dier, als het den zwaren
kleigrond openscheurde en zyn weg teekende in diepe scherpe
voren. De buffel keerde gewillig om, als hy het eind van den
akker bereikt had, en verloor geen duimbreed gronds by het
terugploegen van de nieuwe voor, die altyd naast de oude lag
als ware de sawah een tuingrond geweest, geharkt door een
reus.
Daarnaast lagen de sawahs van ADINDA'S vader, den vader van het kind dat met 5AÏDJAH huwen zou. En als ADINDA'S broertjes aankwamen aan de tusschenliggende grens, juist
als ook SAIDJAH dáár was met z'n ploeg, dan riepen zy elkander vroolyk toe, en roemden om-stryd de kracht en de gehoorzaamheid hunner buffels. Maar ik geloof dat die van SAÏDJAH
de beste was, misschien wel omdat deze hem beter dan de
anderen wist toetespreken. Want buffels zyn zeer gevoelig voor
goede toespraak.
SAIDJAH was negen jaren oud geworden, en Adinda reeds
zes jaren, voor deze buffel aan SAIDJAH'S vader werd afgenomen door het distrikthoofd van Parang-Koedjang.
* SAÏDJAH'S vader, die zeer arm was, verkocht nu aan een Chinees twee zilveren Klamboe-haken — poesaka van de ouders zyner
vrouw — voor achttien gulden. En voor dat geld kocht hy
een nieuwen buffel.
Maar SAÏDJAH was zeer bedroefd. Want hy wist van ADINDA'S
broertjes, dat de vorige buffel was heengedreven naar de hoofdplaats, en hy had z'n vader gevraagd of deze dat dier niet
gezien had, toen hy dáár was om de Klamboe-haken te verkoopen ? Op welke vraag SAÏDJAH's vader niet had willlen antwoorden. Daarom vreesde hy dat zyn buffel geslacht was, zooals
de andere buffels die het distriktshoofd afnam aan de bevolking.
En SAIDJAH schreide veel als hy dacht aan den armen buffel
waarmede hy twee jaren zoo innig had omgegaan. En hy kon
niet eten, langen tyd, want zyn keel was te nauw als hy slikte.
Men bedenke dat SAIDJAH een kind was.
De nieuwe buffel leerde SAIDJAH kennen en nam in de genegenheid van 't kind zeer spoedig de plaats van zyn voorganger in. Al te spoedig eigenlyk. Want, helaas, de was-indruk29
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ken van ons hart worden zoo licht gladgestreken, om plaats
te maken voor later schrift ! Hoe dit zy, de nieuwe buffel was
wel niet zoo sterk als de vorige ... wel was het oude juk te
ruim voor zyn schoft ... maar 't arme dier was gewillig als
zyn voorganger die geslacht was, en al kon dan SAIDJAI niet
meer roemen op de kracht van zyn buffel, by 't ontmoeten
van ADINDA'S broertjes aan de grens, by beweerde toch dat
geen ander den zynen overtrof in goeden wil. En wanneer de
vore niet zoo rechtlynig liep als voorheen, of als er aardklonten ondoorgesneden waren omgegaan, werkte hy dat gaarne
by met zyn patjol, zooveel by kon. Bovendien, geen buffel
had een oeser-oeseran als de zyne. De penghoeloe*) zelf had
gezegd dat er ontong-) was in den loop van die haarwervels
op de achterschoften.
Eens, in 't veld, riep SAIDJAH te-vergeefs- zyn buffel toe,
wat voort te maken. Het dier stond pal. SAIDJAH, verstoord
over zoo groote en vooral zoo ongewone weerspannigheid, kon
zich niet weerhouden een beleediging te uiten. Hy zeide : a. s.
Ieder die in Indië geweest is, zal my verstaan. En wie me niet
verstaat, wint er by dat ik hem de toelichting spaar van een
grove uitdrukking.
SAIDJAH bedoelde evenwel niets kwaads daarmede. Hy zei
't maar omdat hy 't zoo dikwyls door anderen had hooren zeggen, als ze ontevreden waren over hunne buffels. Maar by h ad
't niet behoeven te zeggen, want 't baatte niets : zyn buffel
deed geen stap verder. Hy schudde den kop als om 't juk aftewerpen ... men zag den adem uit zyn neusgaten ... by blaasde,
sidderde. rilde ... er was angst in zyn blauw oog, en de bovenlid was opgetrokken zoodat het tandvleesch bloot lag .. .
„Vlucht, vlucht, riepen op-eenmaal ADINDA'S broertjes, SAIDJAH, vlucht ! Daar is een tyger !"
En allen ontdeden hun buffels van de ploegjukken, en slin.
gerden zich op de breede ruggen, en galoppeerden weg door
sawahs, over galangans, door modder, door kreupelhout en bosch
en allang-allang, langs velden en wegen, en toen ze hygend
en zweetend binnenreden in het dorp Badoer, was SAIDJAH*) Priester.
t) Geluk, voordeel,
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niet by hen.
Want toen deze zyn buffel, bevryd van het juk, had bestegen als de anderen, om te vluchten als zy, had een onverwachte sprong van het dier hem 't evenwicht benomen en
ter aarde geworpen. De tyger was zeer na
SAïDJAH'S buffel, voortgedreven door eigen vaart, schoot
eenige sprongen voorby de plek waar zyn kleinen meester de
dood wachtte. Maar door eigen vaart alleen, en niet door eigen
wil, was het dier verder gegaan dan sAïDJAH. Want nauw had
het de stuwing overwonnen die alle stof beheerscht, ook na
't ophouden van de oorzaak die haar voortstuwde, of het keerde
terug, zette op zyn lompe pooten zyn lomp lyf als een dak
over het kind, en keerde zyn gehoornden kop naar den tyger.
Deze sprong ... maar hy sprong voor ,t laatst. De buffel ving
hem op zyn hoornen, en verloor slechts wat vleesch dat de
tyger hem uitsloeg aan den hals. De aanvaller lag daar met
opgescheurden buik, en SAIDJAH was gered. Wèl was er ontong
geweest in de oeser•oeseran van dien buffel !
Toen deze buffel aan SAIDJAH'S vader was afgenomen, en
geslacht ...
Ik heb u gezegd, lezer, dat myn verhaal eentonig is.
.. .

... toen deze buffel geslacht was, telde sAïDJAH reeds twaalf
jaren, en ADINDA weefde reeds sarongs, en batikte die met puntige kapala*) Ze had reeds gedachten te brengen in den loop
van haar verfschuitje, en ze teekende droefheid op haar weefsel, want ze had sAïDJAH zeer treurig gezien.
En ook SAÏDJAH's vader was bedroefd, doch zyn moeder het
meest. Deze toch had de wonde genezen aan den hals van het
trouwe dier dat haar kind ongedeerd had thuis-gebracht, nadat zy op de mare van ADINDA'S broertjes gemeend had dat
*) Sarong. Batik. Kapala. De sarong is 't eigenaardig kleedingstuk
der Javanen, mannen en vrouwen beide. Het is een van kapok geweven lap, welks einden aan elkander genaaid worden. Het gebruik van
zyde is uitzondering. Een dezer einden heet kapala, d. i. hoofd, en is
bes ,hilderd met 'n breeden rand, gemeenlyk uit tegen elkander inloopende driehoeken bestaande. Dit ,schilderen" heet batik, en geschiedt
uit de hand. Het weefsel wordt te-dien-einde op 'n raam gespannen
en de verf is in 'n werktuigje van blik dat — zeer verkleind -- den
vorm heeft van 'n trekpot of antiek lampje.
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het was weggevoerd door den tyger. Ze had die wond zoo dikwyls bezien met de gedachte hoe diep de klauw die zóó ver
indrong in de ruwe vezelen van den buffel, zou voortgedreven
zyn in 't weeke lyf van haar kind, en telkens als ze versche
geneeskruiden op de wonde gelegd had, streelde zy den buf
fel, en sprak hem eenige vriendelyke woorden toe, dat het
goede trouwe dier toch weten zou hoe dankbaar een moeder
is ! Ze hoopte later dat de buffel haar toch mocht verstaan
hebben, want dan had hij ook haar schreien begrepen toen hy
werd weggevoerd om geslacht te worden, en hy had geweten
dat het niet SAIDJAH'S moeder was, die hem slachten liet.
Eenigen tyd daarna vluchtte SAIDJAH'S vader uit het land.
Want hy was zeer bevreesd voor de straf als by zyn landrenten niet betalen zou, en hy had geen poesalca meer om een
nieuwen buffel te koopen, daar zyn ouders altyd in ParangKoedjang woonden, en hem dus weinig hadden nagelaten. Oók
de ouders zyner vrouw woonden altyd in datzelfde distrikt. Na
't verlies van den laatsten buffel hield hy zich evenwel nog
eenige jaren staande door met gehuurde ploegdieren te werken.
Maar dit is een zeer ondankbare arbeid, en bovendien verdrietig voor iemand die in 't bezit van eigen buffels geweest is.
SAIDJAH'S moeder stierf van verdriet, en toen was het dat zyn
vader in een moedeloos oogenblik zich wegmaakte uit Lebak
en uit Bantam, om werk te zoeken in 't Buitenzorgsche. Hy
werd met rottingslagen gestraft omdat hy Lebak verlaten had
zonder pas, en door de policie teruggebracht naar Badoer. Hier
werd hy in de gevangenis geworpen omdat men hem voor krankzinnig hield, wat zoo vreemd niet zou geweest zyn, en omdat
men vreesde dat hy in een oogenblik van match glap, Amokh )
maken, of andere verkeerdheden begaan zou. Maar hy was niet
lang gevangen, wyl hy kort daarop stierf.
-

4

;) 1llatah-glap. Amokh. 't Woord (matah-glap=verdonkerd oog) duidt
den toestand aan van iemand die in razerny alles wat hy ontmoet neervelt, tot hyzelf verslagen wordt. Ik noemde 't ergens : zelfmoord in gezelschap, en weet er nog altyd geen beter naam voor. De ongelukkige
die door deze woede wordt aangetast, kent vriend noch vyand. Oorzaken zyn gewoonlyk of minnenyd of lang opgekropte wrevel over
mishandeling. De Javaan is, als de meeste andere Inlanders, uit den
aard zachtmoedig en inschikkelyk. Al te diep gegriefd echter, of te
lang verongelykt, berst z'n woede in amokh uit,
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Wat er geworden is van de broertjes en zusjes van SAIDJAH,
weet ik niet. Het huisje dat zy te Badoer bewoonden, stond
eenigen tyd ledig, en 't viel spoedig in, daar het slechts van
bamboe gebouwd, en met atap gedekt was. Een weinig stof
en vuil dekte de plek waar veel geleden werd. Er zyn veel zulke
plekken in Lebak.
SAIDJAH was reeds vyftien jaren toen zyn vader naar Buitenzorg vertrok. Hy had dezen niet daarheen vergezeld omdat
hy grooter plannen in zyn gemoed omdroeg. Men had hem gezegd dat er te Batavia zooveel heeren waren die in bendies reden, en dat er dus voor hem licht een dienst zou te vinden
zyn als bendie -jongen, waartoe men gewoonlyk iemand kiest,
die nog jong is en onvolwassen, om niet door te veel zwaarte
achter op het tweewielig rytuig, 't evenwicht te breken. Er
was, had men hem verzekerd, by goed gedrag veel te winnen
in zoodanige bediening. Misschien zelfs zou hy op deze wyze
binnen drie jaren genoeg geld kunnen oversparen om twee
buffels te koopen. Dit vooruitzicht lachte hem toe. Met fieren
tred, zooals iemand gaat die groote zaken in den zin heeft,
trad hy, na 't vertrek zyns vaders, by ADINDA binnen, en deelde
haar zyn plan mede.
— Denk eens, zeide hy, als ik weerkom zullen we oud genoeg zyn om te trouwen, en we zullen twee buffels hebben !
— Heel goed, SAIDJAH, ik wil gaarne met je trouwen als je
terugkomt. Ik zal spinnen, en sarongs en slendangs weven, en
batikken, en heel vlytig zyn, al dien tyd.
— 0, ik geloof je, ADINDA ! Maar ... als ik je getrouwd vind ?
— SAIDJAH, je weet zeer goed dat ik met niemand trouwen
zal. Myn vader heeft me toegezegd aan uw vader.
— En jyzelf ?
— Ik zal trouwen met u, wees daar zeker van !
— Als ik terugkom zal ik roepen in de verte .. .
— Wie zal het hooren, als we ryst stampen in 't dorp ?
— Dat is waar. Maar ADINDA ... o ja, dit is beter : wacht
me by het djati -bosch, onder den ketepan waar je my de melatti 2 ) hebt gegeven.
— Maar, SAIDJAH, hoe kan ik weten wanneer ik moet heen-

2) Een klein wit bloempje met sterken jasmyngeur. Het speelt,
als bij ons de roos, 'n groote rol in balladen, sagen en legenden.
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gaan om je te wachten by den ketapan?
SAIDJAH

bedacht zich een oogenblik, en zeide :

— Tel de manen. Ik zal driemaal twaalf manen uitblyven .. .
deze maan rekent niet mee. Zie, ADINDA, kerf een streep in je
rystblok by elke nieuwe maan. Als je driemaal twaalf strepen
hebt ingesneden, zal ik den dag die dáárop volgt, aankomen
onder den ketapan. Beloof je, dáár te zyn ?
— Ja, SAIDJAH, ik zal onder den ketapan by het djatibosch
wezen als je terugkomt.
ITu scheurde SAIDJAH een strook van zyn blauwen hoofddoek
die zeer versleten was, en hy gaf dat stukje lynwaad aan ADINDA, dat ze 't bewaren zou als een pand. En daarop verliet hy
haar en Badoer.
Hy liep vele dagen voort. Hy ging Rangkas-Betoeng voorby,
dat nog niet de hoofdplaats was van Lebak, en Warong-Goenoeng, waar toen de adsistent-resident woonde, en den volgenden dag zag hy Pandeglang, dat daar ligt als in een tuin.
Weder een dag later kwam hy te Serang aan, en stond verbaasd over de pracht van zulke groote plaats met vele huizen,
gebouwd van steen, en gedekt met roode pannen. SAIDJAH had
nooit zoo-iets gezien. Hy bleef daar een dag omdat by vermoeit
was, maar 's nachts in de koelte ging hy verder, en kwam tot
Tangerang, den volgenden dag, voor nog de schaduw gedaald
was tot zyn lippen, hoewel hy den grooten toedoeng j-) droeg,
dien zyn vader hem had achtergelaten.
Te Tangerang baadde hy zich in de rivier naby de overvaart,
en hy rustte uit in het huis van een bekende zyns vaders, die
hem wees hoe men stroohoeden vlecht, even als die van Manilla komen. Hy bleef daar een dag om dit te leeren, omdat
hy bedacht hiermee later iets te kunnen verdienen, als hy misschien niet slagen mocht te Batavia. Den volgenden dag tegen den
a vend toen het koel werd, bedankte by zyn gastheer zeer, en
ging verder. Zoodra het geheel donker was, opdat niemand het
zien zou, haalde hy het blad te-voorschyn waarin hy de melatti bewaarde die ADINDA hem gegeven had onder den ketat) Het in den vorm van een grooten ronden schotel gevlochten hoofd
deksel van den Javaan. De bepaling van 't uur, naar de schaduw
die SAIDJAH'S toedoeng teekende op zyn gelaat, is 'n indiïsmus.
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pan-boom. Want hy was bedroefd geworden omdat hy haar .
niet zien zou in zóó langen tyd. Den eersten dag, en ook den
tweeden, had hy minder sterk gevoeld hoe alléén hy was, omdat zyn ziel geheel was ingenomen door het groote denkbeeld
geld te verdienen tot het koopgin van twee buffels, daar zyn
vader zelf nooit meer bezeten had dan één, en zyn gedachten
richtten zich te veel op het weerzien van ADINDA, om plaats
te bieden aan veel droef heids over het afscheid. Hy had dat
afscheid genomen in overspannen hoop, en in zyn gedachten
het vastgeknoopt aan 't eindelyk terugzien onder den ketapan.
Want z(5ó groote rol speelde het uitzicht op dat weerzien in
zyn hart, dat hy, by 't verlaten van Badoer dien boom voorbygaande, iets vroolyks voelde, als waren ze reeds voorby, de
zes-en-dertig manen die hem scheidden van dat oogenblik.
Het was hem voorgekomen dat hy slechts had omtekeeren alsof hy reeds terugkwam van de reis, om ADINDA te zien hem
wachtende onder dien boom.
Maar hoe verder hy zich verwyderde van Badoer, en hoe
meer hy lette op den vreeselyken duur van één dag, hoe meer
hy de zes-en-dertig manen die er voor hem lagen, begon lang
te vinden. Er was iets in zyn ziel, dat hem minder snel deed
voortstappen. Hy voelde droefheid in zyn knieën, en was 't
geen moedeloosheid die hem overviel, het was toch weemoed
die niet ver is van moedeloosheid. Hy dacht er aan, terugkeeren, maar wat zou ADINDA zeggen van z(5O weinig hart ?
Daarom liep hy door, al ging hy minder snel dan den eersten
dag. Hy had de melatti in de hand, en drukte die dikwyls
tegen zyn borst. Hy was veel ouder geworden sedert drie dagen, en begreep niet meer hoe hy vroeger zoo kalm geleefd
had, daar toch ADINDA zoo naby hem was, en hy haar zien
kon, telkens en zoo lang als hy wilde. Want nu zou hy niet
kalm wezen als hy verwachten kon dat ze straks voor hem
staan zou. En ook begreep hy niet dat hy na 't afscheid niet
nog-eens was teruggekeerd om haar nog éénmaal aantezien ! Ook
kwam hem voor den geest hy nog kort geleden met haar
getwist had over de koord die ze spon voor den lalayang*)
*) Vlieger. Op Java vermaken zich niet uitsluitend kinderen met dit
speeltuig. Het heeft geen staart, en beschryft allerlei slingeringen die
door vieren, inhalen en rukken eenigszins bestuurd worden door den
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van haar broertjes, en die gebroken was omdat er, naar hy meende, een fout was in haar spinsel, waardoor een weddingschap
was verloren gegaan tegen de kinderen uit Tjipoeroet. „Hoe
was 't mogelyk, dacht hy, hierover boos te worden op ADINDA ?
Want al had zy een fout gesponnen in de koord, en al ware
de weddingschap van Badoer tegen Tjipoeroet verloren dáárdoor, en niet door de glasscherf — zoo ondeugend en handig
dan geworpen door den kleinen Djamien die zich verschool achter
den pagger) — had ik zelfs dan zoo hard mogen wezen tegen
haar, en haar noemen met onbehoorlyke namen ? Wat zal het
zyn, als ik sterf te Batavia, zonder haar vergeving te hebben
gevraagd voor zóó groote ruwheid ? Zal 't niet wezen alsof ik
een slecht mensch ben, die scheldwoorden werpt op een meisje ?
En zal niet, als men hoort dat ik gestorven ben in een vreemd
land, ieder te Badoer zeggen : het is goed dat 5AïDJAH stierf,
want hy heeft een grooten mond gehad tegen ADINDA ?"
Zoo namen zyn gedachten een loop die veel verschilde van
de vorige overspanning, en onwillekeurig uitten ze zich, eerst
in halve woorden binnen'smonds, weldra in een alleenspraak,
en eindelyk in den weemoedigen zang waarvan ik hier de vertaling laat volgen. Myn voornemen was eerst wat maat en rym
in die overzetting te brengen, doch even als Havelaar vind ik
beter dat keurslyf wegtelaten.
„Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb de groote zee gezien aan de Zuidkust, toen ik daar was met
myn vader, om zout te maken.
Als ik sterf op de zee, en men werpt myn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen.
Ze zullen rondzwemmen om myn lyk, en vragen : ,,wie van ons zal
het lichaam verslinden, dat daar daalt in het water?ll
Ik zal 't niet hooren.
persoon die de koord houdt. Het doel van 't spel is, de koord van den
vlieger der tegenspelers in de lucht te ontmoeten en aftesnyden. Uit
de pogingen die hiertoe worden aangewend, ontstaat als 't ware 'n gevecht dat zeer vermakelyk is om aantezien, en de toeschouwers opwekt
tot levendige deelneming. De door 5AIDJAH veronderstelde mogelykheid
dat ,,de kleine DJAMIEN" zou getricheerd hebben, is, wat de daartoe
vereischte handigheid in 't werpen aangaat, 'n indiïsme.
") Heg. Pagger is een van de vele maleische worden die burgerrecht verkregen in 't hollandsch der Europeanen in Indië.
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Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het huis zien branden van Pa-ansoe, dat hyzelf had aangestoken omdat hy matah-glap was.
Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout
neervallen op myn lyk.
En buiten het huis zal een groot geroep zyn van menschen, die water
werpen om het vuur te dooden.
Ik zal 't niet hooren.
Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb den kleinen Si-oenah zien vallen uit den klappa-boom, toen hy
een klappa plukte voor zyne moeder.
Als ik val uit een klappa-boom, zal ik dood nederliggen aan den voet,
in de struiken, als Si-oenah.
Dan zal myne moeder niet schreien, want zy is dood. Maar anderen
zullen roepen : ,daar ligt Saidjah" met harde stem,
Ik zal 't niet hooren.
lk weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het lyk gezien van Pa-lisoe, die gestorven was van hoogen
ouderdom, want zyn haren waren wit.
Als ik sterf van ouderdom, met witte haren, zullen de klaagvrouweu
om myn lyk staan.
En zy zullen misbaar maken als de klaagvrouwen by Palisoe's lyk, en
ook de kleinkinderen zullen schreien, zeer luid.
Ik zal 't niet hooren.
Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb velen gezien te Badoer, die gestorven waren. Men kleedde hen
in een wit kleed, en begroef hen in den grond.
Als ik sterf te Badoer, en men begraaft my buiten de dessah oostwaarts tegen den heuvel, waar het gras hoog is .
Dan zal Adinda daar voorbygaan, en de rand van haar sarong zal
zachtkens voortschuiven langs het gras .. .
Ik zal 't niet hooren."
.

SAIDJAH kwam te Batavia aan. Hy verzocht een heer hem in
dienst te nemen, hetgeen die heer terstond deed omdat hy
SAIDJAH niet verstond. Want te Batavia heeft men gaarne bedienden die nog geen maleisch spreken, en dus nog niet zoo
bedorven zyn als de anderen die langer in aanraking waren met
europesche beschaving. SAIDJAH leerde spoedig maleisch, maar
paste braaf op, want hy dacht altyd aan de twee buffels die hy
koopen wilde, en aan ADINDA. Hy werd groot en sterk omdat
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hy alle dagen at, wat te Badoer niet altyd wezen kon. Hy
was bemind in den stal, en zou zeker niet afgewezen zyn als
hy de dochter van den koetsier ten huwelyk gevraagd had.
Zyn heer zelf hield zooveel van SAIDJAH, dat deze spoedig werd
verheven tot huisbediende. Men verhoogde zyn loon, en gaf
hem bovendien gedurig geschenken, omdat men zoo byzonder
tevreden was over zyn diensten. Mevrouw had de n roman van
SUE gelezen die zooveel kort gerucht maakte, en dacht altyd
aan prins DJALMA wanneer ze SAIDJAH zag. Ook de jonge meisjes begrepen beter dan vroeger, hoe de Javaansche schilder
RAHDEN SALEH zoo grooten opgang gemaakt had te Parys.
Maar men vond SAIDJAH ondankbaar toen hy, na byna drie
jaren dienst, zyn ontslag vroeg, en om een bewys verzocht
dat hy zich goed gedragen had. Men kon hem dit echter niet
weigeren, en SAIDJAH ging met een vroolyk hart op reis.
Hy ging voorby Pising, waar eens HAVELAAR woonde, lang
geleden. Maar dit wist SAIDJAH niet. En al had hy 't geweten,
hy droeg heel iets anders in de ziel, dat hem bezig hield. Hy
telde de schatten die hy t'huisbracht. In een bamboezen rol
had hy zyn- pas en 't getuigschrift van goed gedrag. In een
koker die aan een lederen riem bevestigd was, scheen iets
zwaars gedurig te slingeren tegen zyn schouder, maar hy voelde
dit gaarne . .. ik geloof het wèl, dá irin waren dertig spaanschematten, genoeg om drie buffels te koopen. Wat zou ADINDA

zeggen ! En dit was nog niet alles. Op zyn rug zag men de
met zilver beslagen scheede van een kris dien hy in den gordel droeg. Het gevest was zeker van fijn uitgesneden kamoening, want hy had het met veel zorg gewikkeld in een zyden
omhulsel. En hy bezat nog meer schatten. In de wrong van
den kahin om zyn lenden bewaarde hy een buikband van zilveren schakels, met gouden ikat-pendieng. Het is waar dat de
band kort was, maar ze was zoo slank ... ADINDA
En aan een koordjen om den hals, onder zyn voor-baadjoe,
droeg hy een zyden zakje waarin eenige verdroogde mélatti.
Was 't wonder dat hy te Tangerang zich niet langer ophield
dan noodig was tot het bezoeken van den bekende zyns vaders 1
die zoo fyne stroohoeden vlocht ? Was 't wonder dat hy weinig
zeide tot de meisjes op z'n weg, die hem vroegen : „waarheen,
van-waar ?" zooals de groet is in die streken ? Was 't wonder

SAIDJAH.

459

dat hy Serang niet meer zoo schoon vond, hy die Batavia had
leeren kennen ? Dat hy niet meer wegkroop in den Bagger, zooals hy deed voor drie jaren, toen de resident kwam voorbyryden, hy die den veel grooteren heer had gezien, die te Buitenzorg woont, en de grootvader is van den Soesoehoenan te Solo?
Was 't wonder dat by weinig acht sloeg op de vertellingen
van wie een eind wegs met hem gingen, en spraken van al
't nieuws in Bantan-Kidoel ? Dat hy nauwelyks luisterde, toen
men hem verhaalde dat de koffikultuur na veel onbeloonde
moeite geheel was ingetrokken ? Dat het distriktshoofd van
Parang-Koedjang wegens roof op den publieken weg was veroordeeld tot veertien dagen arrest ten-huize van zyn schoonvader ? Dat de hoofdplaats was verlegd naar Rangkas-Betoeng ?
Dat er een nieuwe adsistent-resident gekomen was, omdat de
vorige was gestorven, eenige maanden geleden ? Hoe die nieuwe
beambte gesproken had op de eerste sebah-vergadering ? Hoe er
sedert eenigen tyd niemand was gestraft wegens klachten, en
hoe men onder het volk hoopte dat al 't gestolene zou worden
weergegeven of vergoed ?
Neen, hy had schooner beelden voor het oog zyner ziel. Hy
zocht den ketapan - boom in de wolken, te Or nog als hy was
om dien te zoeken by Badoer. Hy greep naar de lucht die hem
omgaf, als wilde hy de gestalte omvatten die hem wachten
zou onder dien boom. Hy teekende zich ADINDA'S gelaat, haar
hoofd, haar schouder ... hy zag den zwaren kondeh, zoo glinsterend zwart, gevangen in eigen strik, afhangend in haar
hals ... by zag haar groot oog, schitterend in donkeren weerschyn ... de neusvleugels, die ze zoo fier optrok als kind, wanneer hy — hoe was 't mogelyk ! — haar plaagde, en den hoek
van haar lippen, waarin zy een glimlach bewaarde. Hy zag
hare borst, die nu zwellen zou onder de kabaai ... hy zag hoe
de sarong, die zyzelf geweven had, haar heupen nauw omsloot,
en, de dy volgend in gebogen lyn, langs de knie neerviel in
heerlyke golving op den kleinen voet .. .
Neen, hy hoorde weinig wat men hem zeide. Hy hoorde
geheel andere tonen. Hy hoorde hoe ADINDA zeggen zou : „zy
wèl gekomen, SAIDJAH ! Ik heb aan u gedacht by spinnen en
by weven, en by 't stampen van de ryst in het blok dat driemaal twaalf kerven draagt van myne hand. Hier ben ik onder
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den ketapan, den eersten dag der nieuwe maan. Zy wèl gekomen, SAIDJAH : ik wil Uw vrouw zyn !"
Dat was de muziek die zoo heerlyk in zyn ooren weerklonk,
en die hem belette te luisteren naar al 't nieuws dat men hein
verhaalde op zyn weg.
Eindelyk ` zag hy den ketapan. Of liever hy zag een groote
donkere plek die veel sterren bedekte voor zyn oog. Dat moest
het Djatie-bosch wezen, by den boom waar by ADINDA zou
weerzien, den volgenden dag na het opgaan der zon. Hy zocht
in het duister, en betastte vele stammen. Weldra vond hy een
bekende oneffenheid aan de zuidzyde van een boom, en hy
legde den vinger in een gleuf die SI-PANTEK daarin gehakt had
met zyn parang, om den pontianalc ) te bezweren, die schuld
had aan de tandpyn van PANTEH'S moeder, kort voor de geboorte van zyn broertje. Dat was de ketapan dien hy zocht.
Ja, wèl was dit de plek, waar by voor 't eerst ADINDA anders had aangezien dan zyn overige speelnootjes, omdat ze daar
voor 't eerst geweigerd had deeltenemen aan een spel, dat ze
toch had meegespeeld met alle kinderen — knapen en meisjes
— nog kort te-voren. Dáár had ze hem de melatti gegeven.
Hy zette zich neder aan den voet van den boom, en zag op
naar de sterren. En als er een verschoot, nam hy dit aan als
een groet by zyn wederkomst te Badoer. En hy dacht er aan,
of ADINDA nu slapen zou ? En of ze wel goed de manen had
ingesneden in haar rystblok ? Het zou hem zoo smarten wanneer zy een maan had overgeslagen, alsof het niet genoeg
ware ... zes-en-dertig ? En of ze schoone sarongs en slendangs zou
gebatikt hebben ? En ook vroeg hy zich, wie er nu toch wel
wonen zou in zyns vaders huis ? En zyn jeugd kwam hem voor
den geest, en zyne moeder, en hoe die buffel hem had gered
van den tyger, en hy bepeinsde wat er toch zou geworden zyn
van ADINDA, als die buffel minder trouw ware geweest ?
Hy lette zeer op het dalen der sterren in het westen, en by
elke ster die aan de kim verdween, berekende hy hoe de zon
weer iets nader was aan haren opgang in het oosten, en hoeveel nader hyzelf aan 't weerzien van ADINDA.
*) Spook dat zich in de boomen ophoudt, en zeer gebeten is op
vrouwen, vooral zwangere.
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Want zeker zou ze komen by den eersten straal, by het
schemeren reeds zou ze daar zyn ... ach, waarom was ze niet
reeds gekomen den vorigen dag ?
Het bedroefde hem dat ze 't niet was vooruitgeloopen, het
schoone oogenblik dat hem drie jaren lang de ziel had voorgelicht met onbeschryfelyken glans. En, onbillyk als by was in
de zelfzucht zyner liefde, scheen het hem toe dat ADINDA had
moeten dáár zyn, wachtende op hèrn, hy die zich nu beklaagde
— en vóór den tyd reeds ! -- dat hy te w achten had op hádr.
Maar hy beklaagde zich ten-onrechte. Want nog was de zon
niet opgegaan, nog had het oog van den dag geen blik geworpen op de vlakte. Wel verbleekten de sterren daar omhoog,
beschaamd dat er spoedig een eind komen zou aan hun heerschappy ... wel vloeiden er vreemde kleuren over de toppen
der bergen, die donkerder schenen naarmate ze scherper afstaken op lichteren grond ... wel vloog er hier-en-daar door de
wolken in het oosten iets gloeiends — pylen van goud en van
vuur die heen-en-weer werden geschoten evenwydig aan de
kim — maar ze verdwenen weer, en schenen neertevallen achter de onbegrypelyke gordyn die nog altyd den dag bleef verbergen voor de oogen van SAIDJAH.
Toch werd het allengs lichter en lichter om hem heen. Hy
zag reeds 't landschap, en reeds kon liy de kuif onderscheiden
van het klappa-boschje waarin Bcidoer verscholen licht ... daar
sliep ADINDA 1
Neen, ze sliep niet meer ! Hoe zou ze kunnen slapen ? Wist
ze niet dat SAÏDJAH haar wachten zou ? Gewis, ze had niet
geslapen den ganschen nacht: Zeker had de dorpswacht geklopt
aan hare deur, om te vragen waarom de pelitah voortbrandde
in haar huisjen, en met lieven lach had ze gezegd dat een
gelofte haar wakker hield om den slendang afteweven, waaraan
ze bezig was, en die gereed moest zyn voor den eersten dag
der nieuwe maan ...
Of ze had den nacht doorgebracht in 't donker, zittend op
haar rystblok, en tellende met begeerigen vinger dat er wel
waarlyk daarin zes-en-dertig diepe strepen stonden gekorven
naast elkander. En ze had zich vermaakt met kunstigen schrik,
of ze zich misschien verrekende, of er wellicht nog eene ontbrak, om nog-eens, en nog-eens, en telkens weder, te genieten
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van de heerlyke zekerheid dat er wel degelyk driemaal twaalf
manen waren voorbygegaan sedert SAIDJAH haar zag voor het
laatst.
Ook zy zou thans, nu 't al zoo licht werd, haar oogen inspannen met vruchtelooze vermoeienis, om de blikken te buigen Over de kim, opdat ze de zon zouden ontmoeten, de trage
zon, die wegbleef ... wegbleef .. .
Daar kwam een streep van blauwig rood, die zich vastklemde aan de wolken, en de randen waren licht en gloeiend, en
't begon te bliksemen, en weder schoten er pylon van vuur
door het luchtruim, maar ze vielen niet neder ditmaal, ze hechtten zich vast op den donkeren grond, en deelden hun gloed
mede in grooter en grootere kringen, en ontmoetten elkander
kruisend, slingerend, wendend, dwalend, en vereenigden zich
tot vuurbundels, en weerlichtten in gouden glans op een grond
van paarlemoer, en er was rood en blauw en geel en zilver en
purper en azuur in dat alles ... o God, dat was de dageraad :
dat was het weerzien van ADINDA !
SAIDJAH had niet geleerd te bidden, en 't ware ook jammer
geweest hem dit te leeren, want heiliger gebed en vuriger dank
dan er lag in de sprakelooze opgetogenheid zyner ziel, was niet
te vatten in menschelyke taal.
Hy wilde niet naar Badoer. Het weerzien zelf van ADINDA
kwam hem minder schoon voor, dan de zekerheid haar straks
te zullen weerzien. Hy zette zich aan den voet van den ketapan,
en liet zyn oog dwalen over de landstreek. De natuur lachte
hem toe, en scheen hem welkom te heeten als een moeder
haar teruggekeerd kind. En even als deze haar vreugde schildert door eigenwillige herinnering aan de voorbygegane smart,
by 't vertoonen van wat ze bewaarde als aandenken gedurende
het afzyn, liet ook SAIDJAH zich vermaken met 't weerzien
van zoovele plekken die getuigen waren van zyn kort leven
Maar hoe ook zyn oogen of zyn gedachten ronddwaalden, telkens viel zyn blik en zyn verlangen terug op het pad dat van
Badoer leidt naar den ketapan-boom. Alles wat zyn zinnen waarnamen, heette ADINDA. Hy zag den afgrond links, waar de
aarde zoo geel is, waar eenmaal een jonge buffel verzonk in
de diepte : daar hadden de dorpelingen zich verzameld om het
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dier te redden — want het is geen geringe zaak, een jongen
buffel te verliezen ! — en ze hadden zich neergelaten aan sterke
rottan-koorden. ADINDA'S vader was de moedigste geweest ... o,
hoe zy in de handen klapte, ADINDA !
En daarginds, aan de andere zyde, waar 't kokosboschje wuift
over de hutten van het dorp, daar ergens was SI-OENAH uit
een boom gevallen en gestorven. Hoe schreide zyn moeder :
» omdat SI-OENAH nog zoo klein was" jammerde zy ... alsof ze
minder bedroefd zou geweest zyn als SI-OENAH grootex geweest
ware ! Maar klein was hy, dat is waar, want hy was kleiner
en zwakker nog dan ADINDA .. .
Niemand betrad het wegje dat van Badoer leidde naar den
boom. Straks zou ze komen : het was nog zeer vroeg.
SAIDJAH zag een badjing*) die met dartele vlugheid heenen-weersprong tegen den stam van een klappa-boom. Het diertje
— de ergernis van den eigenaar des booms, maar lief toch in
gedaante en beweging — klauterde onvermoeid op-en-neder.
SAIDJAH zag het, en dwong zich er naar te blyven zien, wyl
dit aan zyn gedachten rust gaf van den zwaren arbeid dien ze
verrichtten sedert het opgaan der zon . .. rust na het afmattend
wachten. Welhaast uitten zich zyn indrukken in woorden, en
hy zong wat er omging in zyn ziel. Het ware my liever u zyn
lied te kunnen voorlezen in 't maleisch, dat Italiaansch van het
Oosten, doch ziehier de vertaling :
,Zie hoe de badjing zyn levensonderhoud zoekt
Op den klappa-boom. Hy stygt, daalt, dartelt links en rechts,
Hy draait om den boom, springt, valt, klimt, en valt weder :
Hy heeft geen vleugels, en is toch zoo vlug als een vogel.
Veel geluk, myn badjing, ik wensch u heil !
Ge zult gewis vinden het levensonderhoud dat ge zoekt
Maar ik zit alleen by het djati-bosch,
Wachtende op levensonderhoud van myn hart.
Reeds lang is het buikje van myn badjing verzadigd .. .
Reeds langs is hij teruggekeerd in zyn nestje .. .
Maar nog altyd is myn ziel
En myn hart bitter bedroefd ... Adinda !"
.. .

Nog was er niemand op het pad dat van Badoer leidde naar
*) Javasche eekhoorn. Dit beestje kwam me altyd kleiner voor dan
z'n europesche soortgenoot. Het laat zich gemakkelyk tam maken.
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den ketapan-boom.
SAÏDJAH'S oog viel op een kapel die zich scheen te verheugen omdat het begon warm te worden :

Zie hoe de vlinder daar rondfladdert.
Zyn vlerkjes schitteren als een veelkleurige bloem.
Zyn hartjen is verliefd op den bloesem der kenarie :
Zeker zoekt hy zyn welriekende geliefde.
Veel geluk, myn vlinder, ik wensch u heil !
Gy zult gewis vinden wat ge zoekt
Maar ik zit alleen by het djati-bosch.
Wachtende op wat myn hart liefheeft.
.. .

Reeds lang heeft de vlinder gekust
Den kenarie-bloesem dien hy zoozeer bemint
Maar nog altyd is myn ziel
En myn hart bitter bedroefd ... Adinda !/I

.. .

En er was niemand op het pad dat van Badoer leidde naar
den boom.
De zon begon reeds hoog te staan ... er was al hitte in de
lucht.
Zie, hoe de zon schittert daar omhoog,
Hoog boven den waringi-heuvel !
Ze voelt zich te warm, en wenscht neer te dalen,
Om te slapen in zee, als in de armen van een gade.
Veel geluk, o zon, ik wensch u heil !
Wat gy zoekt, zult ge gewis vinden ...
Maar ik zit alleen by het djati-bosch,
Wachtende op rust voor myn hart.
Reeds lang zal de zon ondergegaan wezen,
En slapen in de zee, als alles duister is ...
En nog altyd zal myn ziel
En myn hart bitter bedroefd zyn ... Adinda

Nog was er niemand op den weg die er leidt van Badoer
naar den ketapan.
Als er niet langer vlinders zullen rondfladderen,
Als de sterren niet meer zullen schitteren,
Als de melatti niet meer welriekend zal wezen,
Als er niet langer bedroefde harten zyn,
Noch wild gedierte in het woud .. .
Als de zon verkeerd zal loopen,
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En de maait vergeten wat oost en west is ...
Als dan Adinda nog niet gekomen is,
Dan zal een engel met blinkende vleugelen
Neerdalen op aarde, om te zoeken wat daar achterbleef.
Dan zal myn lyk hier liggen onder den ketapan,
Myn ziel is bitter bedroefd ... Adinda !"
En nog altyd was er niemand op het pad dat van Badoer
leidde naar den boom.
Dan zal myn lyk door den engel gezien worden.
Hy zal het zyn broederen aanwyzen met den vinger :
„Ziet, daar is een gestorven mensch vergeten.
Zyn verstyfde mond kust een melatti-bloem.
Komt dat wy hem opnemen en ten-hemel dragen,
Hem, die op Adinda gewacht heeft tot hy dood was.
Gewis, hy mag niet daar alleen achterblyven,
Wiens hart de kracht had zóó te beminnen !"
Dan zal nog ééns myn verstyfde mond zich openen
Om Adinda te roepen, die myn hart lief heeft .. .
Nog eenmaal zal ik de melatti kussen,
Die zy me gaf .... Adinda ... Adinda !"
Er was niemand op het pad dat van Badoer leidde naar den

ketapan.
0, ze was gewis tegen den morgenstond in slaap gevallen,
vermoeid van 't waken gedurende den nacht, van 't waken
vele lange nachten door ! Zeker had ze niet geslapen sedert
weken : zóó was het !
Zou hy opstaan en naar Badoer gaan ? Neen ! Mocht het
schynen alsof er twyfel was aan hare komst ?
Als by den man riep, die daar zyn buffel naar 't veld dreef ?
Die man was te ver. En bovendien, 5AïDJAH wilde niet spreken
over ADINDA, niet vragen naar ADINDA ... by wilde haar weerzien, háár alleen, háár het eerst ! 0 zeker, zéker zou ze nu
spoedig komen !
Hy zou wachten, wachten .
.

Maar als ze ziek was, of ... dood ?
Als een aangeschoten hert vloog SAIDJAH 't pad op, dat van
den ketapan leidt naar het dorp waar ADINDA woonde. Hy zag
niets en hoorde niets, en toch had hy iets kunnen hoorere,
want er stonden menschen op den weg by den ingang van het
30
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dorp, die riepen : „SAIDJAH, SAIDJAH
Maar ... was het zyn haast, zyn drift, die hem belette ADINDA'S
huis te vinden ? Hy was reeds voortgevlogen tot aan het einde
van den weg waar 't dorp ophoudt, en als dolzinnig keerde
hy terug, en sloeg zich voor het hoofd omdat hy h %ár huis
had kunnen voorbygaan zonder het te zien. Maar weer was
hy aan den ingang, en — myn God, was het een droom ? —
weer had hy ADINDA's huis niet gevonden ! Nog-eens vloog hy
terug, en op-eenmaal bleef hy staan, greep met beide handen
zyn hoofd, als om daaruit den waanzin wegtepersen die hem
beving, en riep luide : dronken, dronken, ik ben dronken !"
En de vrouwen van Badoer kwamen uit hare huizen, en
zagen met deernis den armen SAIDJAH daar staan, want zy
herkenden hem, en begrepen dat hy ADINDA'S huis zocht, en
wisten dat er geen huis van ADINDA was in het dorp Badoer.
Want, toen het distriktshoofd van Parang-Koedjang den buffel van ADINDA'S vader had weggenomen ...
!"

Ik heb u gezegd, lezer, dat myn verhaal eentonig is.
... toen was ADINDA'S moeder gestorven van verdriet. En
haar jongste zusje was gestorven, omdat het geen moeder had
die het zoogde. En ADINDA's vader, die vreesde voor de straf
als hy zyn landrenten niet betaalde ...
Ik weet het wel, ik weet het wel, dat myn verhaal eentonig is !
... ADINDA'S vader was heengegaan uit het land. Hy had
ADINDA meegenomen, met hare broeders. Maar hy had vernomen hoe de vader van SAIDJAH te Buitenzorg was gestraft met
rottingslagen, omdat hy Badoer verlaten had zonder pas. En
daarom was ADINDA'S vader niet gegaan naar Buitenzorg, noch
naar Krawang, noch naar de Preanger, noch naar de Bataviasche
Ommelanden ... hy was gegaan naar Tjilangkahan, het distrikt
van Lebak, dat aan de zee grenst. Daar had hy zich verscholen in de bosschen, en gewacht op de komst van Pa-Ento,
Pa-Lontah, Si- Oeniah, Pa-Ansioe, Abdoel-Isma, en nog eenige
anderen die door het distriktshoofd van Parang-Koedjang beroofd waren van hun buffels, en die allen vreesden voor straf,
als ze hun landrenten niet betaalden. Daar hadden ze zich bynacht meester gemaakt van een visschersprauw, en waren in
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zee gestoken. Ze hadden westelijk gestuurd, en hielden het
land rechts van zich, tot aan Javapunt. Vanhier waren zij
noordwaarts gestevend, tot ze Tana-itam voor zich zagen,
dat de europeesche zeelieden Prinsen-eiland noemen. Zy waren
dat eiland omgezeild aan dE , oostzyde, en hadden toen aangehouden op de Keizersbaai en den hooggin piek in de Lampongs.
ZOo althans was de weg die r men elkander fluisterend vóórzei
in 't Lebaksche, wanneer er gesproken werd over officieelen
buffetroof en onbetaalde landrenten.
Maar de verbysterde SAïDJAH verstond niet duidelyk wat men
hem zeide. Zelfs begreep by niet goed het bericht van den dood
zyns vaders. Er was een gegons in zyn ooren, als had men op
een gong geslagen in zyn hoofd. Hij voelde hoe het bloed met
schokken werd gewrongen door de aderen aan zyn slapen, die
dreigden te bezwyken onder den druk van zoo zware uitzetting. Hy sprak niet, en staarde met verdoofden blik rond,
zonder te zien wat om en by hem was, en berstte eindelyk uit
in akelig gelach.
Een oude vrouw nam hem mede naar haar huisje, en verpleegde den armen dwaas. Weldra lachte hy niet meer zoo
akelig, maar toch sprak hy niet. Alleen 's nachts werden de
huisgenooten opgeschrikt door zyn stem, als hij toonloos zong :
„Ik weet niet waar ik sterven zal" en eenige bewoners van
Badoer legden geld te-zamen, om een offer te brengen aan de
boaja's*) van den Tjioedjoeng, voor de genezing van SA1DJAH,
dien men voor zinneloos hield. Maar zinneloos was hy niet.
Want eens 's nachts, toen de maan helder lichtte, stond hy
op van de baleh-baleht) en verliet zachtkens het huis, en
zocht naar de plek waar ADINDA gewoond had. Het was niet
gemakkelyk die te vinden, omdat er zoovele huizen waren
ingestort. Doch hy scheen de plaats te herkennen aan de wydte
van den hoek dien sommige lichtlynen door het geboomte
vormden by hare ontmoeting in zyn oog, zooals de zeeman
peiling neemt op vuurtoren of uitstekende bergpunten.

*) Kaaiman, 'n krokodillensoort. Dat offeren geschiedt door 's avends
wat ryst en andere spys in 'n bamboezen korfjen of bakje dat van
'n lichtje voorzien is, met den stroom te laten afdryven.
t) Bamboezen rustbank, brits.
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Ja, dáár moest het zyn . . . dáAr had ADINDA gewoond !
Struikelend over half vergane bamboe en over stukken van
't neergevallen dak, baande hy zich een weg naar het heiligdom dat hy zocht. En, waarlyk, hy vond nog iets terug van
den opstaanden pagger, waarnaast ADINDA'S baleh baleh gestaan
had, en zelfs stak in dien pagger nog de bamboezen pin waaraan ze haar kleed hing als ze zich te slapen legde.
Maar de baleh-baleh was ingestort als het huis, en byna ver
gaan tot stof. Hy nam een handvol daarvan, en drukte dat
aan zyn geopende lippen, en ademde zeer diep.
Den volgenden dag vraagde hy aan de oude vrouw die hem
verpleegd had, waar 't rystblok was, dat er gestaan had op
het erf van ADINDA'S huis ? De vrouw was verheugd dat ze
hem hoorde spreken, en liep het dorp rond om dat blok te
weken. Toen zy den nieuwen eigenaar aan SAÏDJAH kon aanwyzen, volgde deze haar zwygend, en by het rystblok gebracht,
telde hij daarop twee en dertig ingekorven strepen . . .
Toen gaf by die vrouw zooveel Spaansche matten als noodig
was tot het koopen van een buffel, en verliet Baadoer. Te Tjilangkahan kocht hij een visschersprauw, en bereikte daarmee na
eenige dagen zeilens, de Lampongsche kust, waar de opstandelingen zich verzetten tegen het nederlandsch gezag. Hy sloot
zich aan by een bende Bantammers, niet om te stryden zoezeer, als om ADINDA te zoeken. Want by was zacht van aard,
en meer ontvankelyk voor droefenis dan voor bitterheid.
Op zekeren dag dat de opstandelingen op-nieuw waren geslagen, doolde hy rond in een dorp dat pas veroverd was door
het nederlandsche leger, en dus in brand stond. SAÏDJAH wist
dat de bende die daar vernietigd was geworden, grootendeels
uit Bantammers had bestaan. Als een spook waarde hy rond
in de huizen die nog niet geheel verbrand waren, en vond het
lyk van ADINDA'S vader met een klewang-bajonetwonde in de
borst. Naast hem zag SAÏDJAH de drie vermoorde broeders van
ADINDA, jongelingen, byna kinderen nog, en een weinig verder lag het lyk van ADINDA, naakt, afschuwelyk mishandeld .. .
Er was een strookje blauw lynwaad ingedrongen in de gapende borstwond die een eind scheen gemaakt te hebben aan
lange worsteling.
Toen liep SAÏDJAH eenige soldaten te-gemoet, did met geveld
-
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geweer de laatstlevende opstandelingen in het vuur dreven van
de brandende huizen. Hy omvademde de breede zwaard-bajonetten, drukte zich voorwaarts met kracht, en drong nog de
soldaten terug met een laatste inspanning, toen de gevesten
stuitten tegen zyn borst.
En weinig tyds later was er te Batavia groot gejubel over
de nieuwe overwinning die weer zoovele lauweren had gevoegd
by de lauweren van 't nederlandsch-indisch leger. En de Landvoogd schreef naar 't Moederland dat de rust in de Lampongs hersteld was. En de Koning van Nederland, voorgelicht door zyn
Staatsdienaren, beloonde wederom zooveel heldenmoed met vele
ridderkruisen. En waarschynlyk stegen er uit de harten der
vromen, in zondagskerk of bidstond, dankgebeden ten-hemel,
by 't vernemen dat „de Heer der heirscharen" weer had meegestreden onder de banier van Nederland .. .

1859.

„Maar God, met zooveel wee begaan,
Nam de offers van dien dag niet aan !UU
Max Havelaar.

VALSCH-DICHTERLYKE LEUGENS.
Om in z'n Floris V „historisch" te zyn, scheen 't BILDERvoldoende eenige personen op de planken te brengen, die
in de Geschiedenis genoemd worden, zonder dat hy zich in 't
minst liet gelegen liggen aan de wysgeerig-artistieke waarheid,
die alle mogelyke kronieken verre te-boven gaat in belang. De
logilca der feiten, met zienersblik opgedolven, met oordeel geschift, met kracht saamgevat uit den warboel der beschreven
Geschiedenis, is 't ware materiaal van den dichter.
DYK

Onder BILDERDYK'S leiding werken alle personen dapper mee
aan 't toehalen, of althans heen-en-weer trekken, van den
treurspelknoop. De „Edelknaap" die 'n briefje vindt — het was
door WOERDEN verloren — en die daarmee FLORIS tracht wakker te maken, wordt beleefd afgewezen. Zoo slecht is geen
rechtgeaard ,,Vorst" dat-i door 't lezen van 'n briefje zich zou
bezondigen aan 't ontydig losmaken van BILDERDYK'S „knoop!"
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De onnoozele „Edelknaap" minder thuis in Feithsche reglemen
ten, veroorlooft zich eventjes, heel eventjes, aantedringen op
die lektuur :
uDierbre Vorst, uw leven ...
Wat geeft 'n treurspelvorst om z'n leven ! De „knoop" gaat
voor, denkt FLORIS. En hy uit die overtuiging in de volgende
uitstekend schoone woorden :
,ydel beven !
Door geen onedele daad behield ik mij het leven.
Maar ga : ik ben gerust in 't midden van myn Hof,
En WOERDEN is myn vriend. Daar is geen vreezensstof."
De page scheen geen verstandsstof genoeg te hebben, om
hem te zeggen dat .. .
't Is waar ook, wat zou er dan van den „knoop" geworden
zyn ?
En zie, ook hier alweer is 't stuk historisch, d. w. z. er is
'n brok historie in 't stuk. Ook de kronieken spreken van
zekere geheimzinnige waarschuwing die door FLORIS zou in den
wind geslagen zyn. Het doet er nu niet toe, dat zulke vertellingen altyd worden vastgeknoopt .. .
't Woord geknoopt verklapt den oorsprong. 't Zyn stereotiepe
stoplappen, als 't gerust slapen van veldheeren vóór den slag ...
'n onverantwoordelyke fout, en parenthèse !
... geborduurd dan, op Olken vorstenmoord. De Idae Martis
hebben 'n groote nakomelingschap, en 't is er ver vandaan

dat zyzelf de stammoeders wezen zouden van haar geslacht.
Vreemd is 't dus niet dat BEGA van 'n oud vrouwtje spreekt,
dat volgens sommigen den graaf zou gewaarschuwd hebben. De
geestelyke schryvers laschten gretig hier-en-daar brokken in
van hun schoolsch weten, en lieten om dat te doen uitkomen,
iets verzekeren door onbekende „sommigen" dat dan eigenlyk
beduidde : ik ken m'n 5UETONIUS op m'n duimpje.
Hoe dit zy, BILDERDYK had volkomen 't recht die waarschuwing optenemen onder de faktoren van de beoogde „ontroering" des toeschouwers. Er staat geschreven :
„de auteur moet ... de aandoening ... door andere aandoeningen verpoozen. Men geeft hierom het hart aan vroolyke hoopvolle uitzichten
voor oogenblikken over. Deze verheffen de ziel, om haar vervolgens des
te dieper te doen riederzinken."
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De page „verheft dus de ziel" door 't opwekken van hoop op
redding. En FLORIS, om „haar vervolgens des te dieper te doen
nederzinken" weigert het briefje te lezen, waaruit die redding
zou voortvloeien. Graaf FLORIS VAN HOLLAND is diskreet. Hier
ziet men allerduidelykst hoe men, gebruik makende van 'n
historisch feit, het karakter der historie kan misteekenen. Want
even als de onmenschelyke kuisheid die den held wordt te-laste
gelegd, past die salon-diskretie noch by z'n persoonlykheid,
noch by 't behandeld tydvak, noch by de omstandigheden. De
auteur had met evenveel recht z'n held kunnen voorstellen als
bedreven in de elektrische telegrafie, of als zoo byzonder handig
in 't wollenaaien. BILDERDYK zou woedend geworden zyn, wanneer 'n onkundig régisseur aan VAN ZUYLEN — de stomme die
historisch ! uitschreeuwt — 'n balk in-plaats van de kolom in
't wapen had gegeven, maar de wankleur van 't gansche stuk,
't verbroddelen der karakters, de onbestaanbaarheid der toestanden, het ... koddige van de treurspeltaal — de menschen
spreken alsof ze elkaar voor gek houden — het volstrekt gemis aan zielkundige juistheid . . . al die leugens zyn beneden
de aandacht van den Meester, of liever boven z'n konscientie.
Dat knutselen met „historische" waarheidjes in zulke stukken
door 'n gemaakt op den voorgrond dringen van fragmentarische feiten, ten-koste der waarheid van 't geheel, is boerenbedrog. De uitkomst heeft geleerd dat er onder BILDERDYK'S
publiek veel boeren geweest zyn. Hy is geslaagd, tot by z'n
vyanden toe. Men bestreed hem uit coterie-geest en partyzucht —
volgens sommigen bestonden er zulke dingen in vroeger dagen
— maar men tastte hem niet aan in de onwaarde van z'n
prulwerk. Voor allen was hy de Meester, de prins der dichteren, de grootvorst van de Nederlandsche Letterkunde, de heros
in verzenmakery en ... poëzie, zaken die vry lynrecht tegen-over
elkander staan, en die men dus voor 'tzelfde hield. Hy ook.
Want zelfs waar-i in alle geestdrift zich aanstelt als 'n voorvechter van 't ware dichterschap — het thema is van-ouds
zeer versachtig : „van hier gy, die ... enz. — zelfs dààr geeft
juist hyzelf blyk, dat-i wel degelyk behoort onder de velen
die „van hier !" moeten gejaagd worden.
BILDERDYK was 'n kwakzalver. En te verachtelyker, naarmate hy luider schreeuwde. Een onware dichter staat beneden
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andere falsarissen, omdat-i zich meer aanmatigt.
Ik sprak eenige bladzyden geleden van wysgeerig-artistieke
waarheid. Het is de vraag of ik me daar goed uitdrukte. Dit
is zoo gemakkelyk niet. Vooral daar ik hier 'n onderwerp behandel, dat zelden in oprechtheid ter-tafel gebracht is, en omdat
ik stellingen verdedig, welker triumf door 't gros der boekenfabrikanten niet gewenscht wordt.
Aan de uitdrukking : wysgeerig-artistiek wil ik dus niet gehouden zyn. Ik geef ze om beter. Eigenlyk bedoel ik eenvoudig : dichterlyke waarheid. Maar dit zou aanleiding gegeven
hebben tot misverstand, omdat men zóó gewoon geraakt is
aan 't vereenzelvigen van dichters en leugenaars, dat het veel
moeite kosten zou de menigte aan 't verstand te brengen hoe
juist het dichterschap iemand belet 'n leugenaar te zyn.
Het tant bien que mal inlymen van feiten die door 'n beroep
op kroniekschryvers kunnen gestaafd worden, en 't gebruik
daarvan als zegel der waarheid van 't geheel, herinnert aan
den marktschreeuwer die beweerde dat z'n grootmoeder driehonderd jaar oud was geworden door 't gebruik van z'n middelen. 't Bewys ? „Ziehier 'n tand van 't mensch ... haar laatste !
Ze gaf hem my, te gelyk met haar jongsten snik, juist op
't derde eeuwfeest van haar bestaan. Wie durft beweren dat
ik lieg en dat dit niet de echte allerlaatste tand van m'n
grootmoeder is ? MELIS STOKE was er by .. .
Ei ? Ook by de diskretie van FLORIS ? Ook by dat onnoozel
vertrouwen op z'n „Hof ?" Ook by zyn vriendschap voor WOERDEN?
Ziehier eenige bydragen — 66k historisch ! — tot de kennis
van die „vriendschap" van dat „vertrouwen" en van die „diskretie." Ik ontleen ze aan WAGENAAR, die uit dezelfde bronnen
schepte welke BILDERDYK gebruikt heeft, omdat er geen andere
zyn. Ja, toch misschien ... in de Engelsche archieven. Maar
die kennen we niet, of maar zeer gebrekkig.
„Niet eenerlei waren egter de redenen, die deeze edelen hadden,
om op den Graave misnoegd te zyn, JAN, neef van GERARD VAN
VELZEN, was, om eenen manslag aan eenen met wien hy verzoend
was, begaan, volgens een Vonnis der Graaven, te Leiden onthalsd."
We zagen reeds dat de auteur dien Neef tot Broeder maakte.
Dit houd ik voor geoorloofd. Minder fraai is 't dat hy de door
JAN VAN VELZEN verslagen persoon tot 'n „boer" degradeert.
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Met boeren behoefde 'n edelman zich niet te verzoenen. Doch
ook dit is van ondergeschikt belang. Ik zoek naar waarheid in
de schildering van FLORIS' omgeving, en van z'n verstandhouding met dat „Hof."
„En hierin — d. i. in die terechtstelling van z'n neef – meende GERARD
reden van misnoegen tegen den Graave te konnen vinden : waarby,
zo anders het gemeen gevoelen grond heeft, nog kwam, dat de
Graaf, die waarlyk genegen tot de vrouwen was, VELZEN'S Huisvrouw,
eene dogter van HERMAN VAN WOERDEN schandelyk verkragt had : 't
welk VELZEN, zo 't gebeurd is, met meer regt, tegen den Graave ontsteeken moest."
Dit wat den vriendschapsband van VELZEN en WOERDEN aangaat ! Wat zyn we ver van kuisheid, gemoedelykheid en diskretie ! Maar er is meer !
„GIJSBRECHT VAN AMSTEL

vangenis gesleten."

hadt verscheiden jaren in 's Graaven ge-

Zulke ervaringen zyn dunkt me geschikter om kennis dan
om vriendschap te maken.
,,Aan HERMAN VAN WOERDEN was, door 's Graven toedoen, 't Land
ontzeid."
Opmerking als-voren.
„Beiden — d. i. AMSTEL en WOERDEN - waren niet dan op harde
voorwaarden .. .
In 't bilderdykiaansch zou dat zeker : vriendschapssto f moeten
heeten.
. . . met hem verzoend. En schoon zij, zoowel als VELZEN, die met
FLORIS opgevoed was, tot 's Graaven Raaden verheeven waren, en, naar
't gebruik dier tyden 's Graaven kleederen droegen, scheen de nieuwe
gunst de gedachtenis van 't oude leed niet te hebben Nonnen uitwisschen."

Ziedaar de taal van iemand die waarheid zoekt ! In 't geheele
stuk van BILDERDYK is geen enkele regel die uit de verte kan
vergeleken worden by deze menschkundige slotsom van WAGENAAR. Er is tint in die zinsnede, en men voelt hoe de door
BILDERDYK Zoo geminachte ,, amsterdamsche klerk" aan de eerlykheid van z'n streven een styl ontleende, die z'n hovaardige
berisper te-vergeefs zocht te bereiken door zoogenaamd-geleerde Kunst.
WAGENAAR haalt nog andere redenen aan, die aanleiding
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kunnen gegeven hebben tot den moord, of beter misschien : die
het in Engeland beraamd plan in de hand werkten. Wat men in
de politiek : oorzaak noemt, is gewoonlyk slechts de naastliggende aanleiding die aan verder liggende oorzaken 't gevolg
verzekert, of dat gevolg mogelyk maakt. Ook NEUSDEN, vernemen wy :
„was op den Graave gebeeten, omdat deeze zyne Dogter geschonden,
of tot eene Byzit misbruikt had."
Met achtenswaardige onpartydigheid voegt WAGENAAR hierby,
dat deze assertie onbewezen is. Men mag dus te dezer zake
geen vonnis slaan tegen FLORIS. Maar geeft dit het recht zyn
beeld in de „leerschool van Vorsten en Volken" aan den wand
te hangen als kuisheidsmodel ?
En, over 't geheel, wat hebben wy te denken van den waarheidszin des leeraars in die school, wanneer hy ten-behoeve
van z'n „knoopen" — en om iets ergers nog ! — zoo onbeschaamd de werkelykheid verwringt ?

Nog altyd zoek ik naar juiste omschryving van de eigenaardige waarheid die ik beweer in zulke voortbrengselen te mogen
vorderen. De regel uit WAGENAAR, dien ik op de vorige bladzy
onderstreept aanhaalde, levert ons 'n voorbeeld. Daar is menschkunde in schildering, kleur, concisie. En by dit alles, 'n onwillekeurig door de goede trouw ingegeven voorzichtigheid
die 't effect versterkt. „Scheen," zegt de DICHTER, en onbewust
dwingt hy den lezer, met het oog op al 't voorafgaande, tot
den uitroep : zóó is 't ! WAGENAAR doet meer gevoelen dan hy
zegt, juist andersom dan de verzenmaker die na veel gezegd
te hebben, niets gevoelen doet. Kan iemand ontkennen dat
de zinsnede waarmee 't natuurlyk gevolg van al de opgesomde
feiten wordt saamgegrepen — ook 'n gerucht is feit ! — 'n
dramatisch effekt te-weeg-brengt, waarby BILDERDYK'S harte,
smarte niet halen kan, noch zelfs z'n koestert, voedstert, of
andere nog prachtiger kreupelrymen ?
Waarlyk, in dien enkelen regel van WAGENAAR ligt 'n model van gemoeds-logika, en tevens de eenig mogelyke bevre-

diging van de nieuwsgierigheid des lezers, die weten wil waarom
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dan toch al die edelen zoo vreeselyk op FLORIS gebeten waren ?
Men voelt dat daar gewerkt, gedacht, onderzocht, moet zyn. Dat
de historieschryver zich DICHTERLYK in de geschetste toestanden
heeft moeten verplaatsen, om tot die slotsom te geraken en
om aan 't gevondene zoo'n vorm te geven. De ZIENER heeft
altyd iets in zich van den wiskundige, van den chemist. Als
deze velt hy, na omslachtige moeielyke analyse van 't lyk des
vergiftigden, het bondig maar verpletterend vonnis : ziehier
arsénic ! Als gene vat hy den hoofdinhoud der meest uit-eenloopende vertoogen in één greep saam, en levert de vereischte
slotsom in 'n klemmend epigram : Toulon eet là !
Ik stel WAGENAAR zéér hoog. BILDERDYK bleef volkomen in
z'n rol, door hem te verkleinen en uitteschelden, want de yverige konscientieuze schryver der „ Vaderlandsche Historie" was
z'n natuurlyke tegenvoeter. Ook als auteur in meest gewonen
zin, heeft WAGENAAR zeer schoone stukken geleverd — zie o. a.
z'n beschryving van den dood DER DE WITTEN — doch bovenal
blinkt ons uit elke bladzy z'n eerlykheid tegen. Geen wonder
dat 'n wezen als BILDERDYK hem niet kon uitstaan.
Maar hoe treffend me 't voorbeeld van de door my bedoelde
waarheid toeschynt, dat ik aan WAGENAAR ontleen, het is nog
altyd geen definitie. Kon ik er op rekenen dat men 't woord
„dichterlyk" begreep, dan ware de zaak afgedaan. Maar ... by
de kleinzonen der vereerders van BILDERDYK kan ik vry zeker
staat-maken op het tegendeel. Dat hebben de lieden van zyn
soort op hun geweten !Le stelden zich zoo dwaas aan, dat
men er aan gewoon is geraakt — LANGENDYK wist het wel ! —
elken verzenmaker voor 'n gek aantezien .
Nu, dit gaat nog !
... en eiken gek voor n poëet.
Om m'n bedoeling duidelyk te maken, zou 't nuttig zyn
ons de werkzaamheid von den schryf-artist voortestellen als
overgebracht op 'n ander terrein van Kunst.
Wat is byv. WAARHEID in Muziek ? De belangstellende lezer
wordt verzocht nateslaan wat ik hierover zeide in m'n III"
Bundel Ideën op bladz.... neen, àlles wat in dat deel over Kunst
voorkomt. Maar daar is de kwestie niet afgehandeld. Is de
komponist die kattengemiauw of kikkergekwaak weet natebootsen, 'n waarheids-profeet ? Hoe hoog moeten we dan wel
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opzien tegen knikkers en katten zelfs, die nog preciziger kwaken
en miauwen dan hy.
Is 't voor den schilder voldoende, dat-i al de personen die
verondersteld kunnen worden by zeker voorval tegenwoordig
geweest te zyn, 'n plaatsje gaf op z'n doek, om daarvoor den
rang te vorderen van historiestuk ?
„Zeker niet ! Maar de houding ?"
Goed, de houding. Meer niet ?"
„Het koloriet."
Ook goed ? En niet meer ?
„De uitdrukking van 't gelaat, het kostuum."
Zeker, en veel meer nog ! Er zou 'n lange lyst van desiderata te maken zyn ; de Kunst is moeielyk ! Maar ... al die vereischten, hoe onontbeerlyk op zichzelf, en al ware men verzekerd de lyst compleet te maken, worden beheerscht door
ééne noodzakelykheid, door ééne voorwaarde ... door .. .
Ach, ik ben op 'n verkeerd spoor. Dat komt er van, als men
redeneert zonder eerst de konkluzie vasttestellen ! Ik zocht, ik
zocht naar dat ééne ..."
Anders dus !
In-plaats van schildery, muziekstuk of treurspel, willen wy
'n mensch maken. Een ondankbaar werk zeker, maar 't is nu
eenmaal noodig voor m'n betoog. We nemen zooveel kalk,
zóóveel water, zóóveel metaal. We vervaardigen spieren, zenuwen, aderen, bloed, gal, hart,. lever, milt, armen, beenen,
hoofd ... alles naar de eischen van de „school."
Deze of gene FEITH zal wel 'n verhandeling hebben geschreven, waaruit men precies kan te weten komen welke ingrediënten er voor zoo'n komisch treurspel op twee beenen
noodig zyn. Stel dat wy de daarin aangeprezen regels met
bilderdyksche nauwkeurigheid hadden opgevolgd. Wat zou er
altyd aan ons kunststuk blyven ontbreken ?
DE ZIEL !
Wel zeker immers !
Dat, of zoo-iets — en 't voornaamste dus ! — zal ook altyd
ontbreken aan elk voortbrengsel op 't gebied van Kunst, dat
z'n oorsprong verschuldigd is aan iets anders dan de NATUUR.
Zy alleen kan zedelylc bevruchten, technisch den waren vorm
aanwyzen. Zy, de scheppende, lokt tot scheppen uit, noopt
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er toe, dwingt er toe. Wie haar wenken veronachtzaamt, wie
ziel meent te leggen in z'n werk door 't volgen van beschreven regeltjes, wie — erger nog ! — z'n edele roeping dienstbaar maakt aan vulgaire nevenbedoelingen als, byv. het flikvlooien van 'n fransch-hollandsch koninkje ... nu ja, zoo-iemand
rymt 'n „Floris de Vy fde" vaderlands-historisch treurspel met
protase en nog vier andere bedryven, maar ... zonder de Dlc rTERLYKE waarheid die inderdaad het tooneel — en alle Kunst,
nu zeg ik het — maken kan tot 'n heerlyke leerschool voor
Vorsten en Volken.
De door BOILEAU aan sommigen gegeven onvriendelyke raad
dat ze moesten trachten metselaar te worden, komt me verwerpelyk voor. Ook in 't bouwvak is behoefte aan bekwame
en eerlyke lieden.
1873.
Ideën.

EERLIJKHEID IN POLITIEK.
Na de onlangs gebleken vlugheid waarmee de Pruisische
staatkunde heenspringt over beginselen van recht, is 't belachelyk by de behandeling dier politiek van eerlykheid te spreken.
Ik beweer niet dat dit anders wezen moest, noch ook dat staatkunde zich zou mogen laten leiden door begrippen die in 't burgerlyke gelden, en daar noodig zyn tot instandhouding van
de maatschappy. Integendeel. De politiek is, en moet zyn,
uit den aard der zaak : oneerlyk. Of liever, ze kan niet pozitief
eerlyk wezen, wyl het begrip van deze hoedanigheid in haar
woordenboek onbekend is. Zy is evenmin eerlyk als blauw,
vochtig of vierkant. Alle publiek recht is oorspronkelyk gebazeerd op onrecht. Men denke aan 't jus primi occupantis, aan
't jus belli, aan 't jus talionis. Dit is even waar als dat alle
adel afstamt van gemeen, en alle menschen van onwettig geboren voorouders. By 't zoeken naar 'n rechtstitel, heeft men
altyd moeten beginnen met konventie : „laat ons, nu eens
aannemen dat de zaak recht was, dan vloeiden daaruit voort
de volgende „rechten." In 't burgerlyke zyn wy in de meeste
gevallen zoo ver van de oorspronkelyke konventie verwyderd,
dat we daaraan niet meer denken. Slechts zelden — als in 't
bekende : „la propriet é, c'est le vol" — doet zich nu en dan 'n
poging voor, om een oorspronkelyken rechtstitel aantevallen,
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maar meestal berusten wy in wat ons, door gewoonte, recht
schynt. De oneerlykheid van de politiek, of haar gebrek aan
eerlykheid, bestaat nu eenvoudig hierin dat zy — Wanneer ze
daartoe de macht heeft, want hierop komt alles neer — voortdurend nieuwe konventien van recht daarstelt. Ze zegt gedurig,
en zy alleen kan gedurig zeggen : „in naam van Z. M. die of
die, neem ik dit Amerika in bezit." Wanneer 'n individu z'n
rechtsgrond op die wyze in 't leven riep, zou men hem gewis
'n roover noemen. Om voor eerlyk door te gaan, en om inderdaad in dat geval eerlyk te zyn, moet hij, kunnen bewyzen,
dat niet hyzelf, maar een van z'n voorouders het plechtig woord
gesproken heeft, en daarna 't genomen recht in wettigen vorm
van vader op zoon tot hem is overgegaan. De politiek
nu is haar eigen voorouder. Zy is PENN en Nieuw-Yorksche businessman in één persoon. HOUTMAN, KOEN, Nederlandsche Handelmaatschappy, vryarbeid, kultuurstelsel, batig saldo, het
een is gevolg van het ander, en 't zou moeielijk te bepalen
zyn waar het konventioneele recht ophoudt, om voor stipt
gemoedelyk-geldig recht plaats te maken. Soms ook is de loop
van de zaak omgekeerd, en bouwt de staatkunde oneerlyke
vorderingen op rechtvaardige overeenkomst. Dat is het jus primi
occupantis achterste-voren, maar ook dan is de politiek hierin
onderscheiden van het individu, dat ze niet sterft, en geen
verjaring noodig heeft. Haar verjaarrecht is de kracht.
De onlangs onttroonde potentaten achten zich onrechtvaardigdig behandeld. Eilieve, waarom zou 'n Hohenzoller niet hetzelfde recht hebben op Hannover als 'n Welf ?
— Volstrekt niet, zegt de blinde vorst, myn voorvaderen
bezaten den troon van dat land, en dus .. .
-- Wees zoo goed een paar eeuwen terugtezien, kan de Koning
van Pruisen antwoorden, dan zult gy ontwaren dat de voorouders van myn naneven langer in 't bezit van Hannover waren dan de uwen.
Datzelfde antwoord kon VICTORIA geven aan de afstammelingen der STUARTS, als er nog afstammelingen van dat geslacht
bestaan. Zoo kan ze spreken tot de tallooze Iersche koningskinderen die 't zoo bitter armoedig hebben in 't land van hun
voorname vaderen. Zoo zullen ook wy spreken tot de oude bewoners van Ons land, als we die heeren — ik weet niet hoe ze
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heeten — eens ergens anders te zien krygen dan in HOFDYK'S
gekleurd voorgeslacht, Ik meen 't boek.
Dat alles is maar 'n zaak van tyd. Dit is zóó waar, dat
ik 't hieraan toeschryf dat niet nu-en-dan de een of andere
Kneef of Kueef of Kween — 'k weet waarachtig niet hoe zy
heetten — voor den dag komt om aanspraak te maken op
de Betuwe of de haagsche kroon. Die goede lieden zullen uitgerekend hebben dat hun recht verjaard is. Zy zyn bevreesd de
kosten van 't proces te moeten dragen, en daarom houden zy
zich stil. Het spyt me wel. Ik had er zoo gaarne eens een gezien, vooral om hem te vragen of 't waar is dat zy altyd
„vrouwe" zeiden voor „vrouw ?" 't Moet'n lankdradig geslacht
geweest zyn.
1866.
Pruisen en Nederland.

EEN VROUW IS NIETS.
— Er moet hulp zyn vóór elf Juni ! Die man is radeloos .. .
hy heeft aan alles gebrek. Z'n vrouw en kinderen . . .
— Kinderen ook ? Kinderen ? 0, dat is hard ! Een vrouw is
niets. Maar ... kinderen, zegt ge ? Ja, dat is verschrikkelyk !
En de man in de kamer stond op, en demonstreerde met
veel vuur dat 'n vrouw „niets" was.
— Een kind is wreed, m'nheer ! 0, ik ken de barbaarsheid,
waarmee 'n kind vraagt : „maar vader, waarom zyt gy ook
niet ryk, als oom, die draaibanken koopt voor zyn kinderen ?"
„Hoe moet men doen, vader, om 'n koets te hebben, als de
Duchesse de Brabant ?" „ Vader ! is 't kindje dat zy gister op
den schoot had, zoeter dan NO NNI ?" „Mogen wy nooit uitryden met onze mama, zooals dat kindje ? „Zou dat meisjen
alle dagen vleesch eten, vader, even als de kinderen by oom ?"
„Wat hebt ge toch gedaan, vader, dat men ons zoo arm laat
blyven ?" Ziet ge, dat wondt ! Want aan 'n kind kan men zoo
alles niet uitleggen : cet age est sans pitié ! Ja zelfs er is veel
dat men niet kan uitleggen aan groote menschen, die veelal
kind blyven op dat punt ... althans wanneer hun belang
't niet begrypen meebrengt. Maar ... 'n vrouw ! 0, dat steunt,
dat verheft, dat adelt ! Hebt ge 'n vrouw ?
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— Neen, maar . . .
— Nu, dan kunt ge 't niet weten. Anders . .. foei, m'nheer,
zeg dat die man lydt om z'n kinderen, maar haal niet de vrouw
daarby, als ware ook zy 'n lastpost op de begrooting van z'n
ellende !
Helpt ze hem niet ? Troost ze hem niet ? Zou hy sterker
wezen zonder haar ?
Wat drommel, waarom trouwde ze 'm dan ? Ze moet toch
eens »ja" gezegd hebben, toen-i haar vraagde of ze lief en
leed met hem deelen wou?
0, die vervloekte tweede en derde ban van de schuttery !
Ja, ja, ik weet het wel, officieel zelfs is de vrouw 'n certificaat van onbruikbaarheid ! 't Land is in nood ... voorwaarts !
Hoe noemen ze 't ook, als alles naar de grens loopt ? Alles ?
Wel neen, de man die 'n vrouw heeft, blyft thuis voorloopig !
De vrouw staat op 't lystje van vrystellende ziekten ... tusschen kanker en impotentie zeker ! De man is onbekwaam tot
heldenmoed en geweerpoetsen ... tot nader order ! Tot nader
order, als de jongens op zyn, de jongens die vóórgaan !
Dat was anders in " Troje . . . zie maar dat afscheid van HEKTOR en ANDROMACHE ... 't hoeveelste boek weet ik niet. De
kleine jongen wordt bang voor HEKTOR'S pluim . . . maar HEKTOR gaat !
— 't Staat in 't zesde boek, zei de bezoeker die doctor in
de Letteren was :

Qs Ei dol', ov nat o'
áii 6' ó náts

óeito ro cpaídtµos'Extwe.

— Goed, maar HEKTOR gaat !
— Ja, maar ANDROMACHE wilde dat-i niet zou gaan.
— Dat was infaam van ANDROMACHE ! En als 't my gebeurd
was ... maar zoo iets gebeurt my niet ! Zie hier . . .
Hy toonde z'n bezoeker 'n brief ... 'n brief van zyn ANDROZoo-iets droomde HOMERUS niet. Ja, daar stond het .

MACHE !

.

— Ziet ge wel, dat 'n vrouw niets is ? Niets by de optelling
van lasten, maar veel, oneindig veel, ja alles, zoodra er spraak
is van hulp en steun ? Ik zou volstrekt geen plezier hebben
in gebrek-lyden, als ik m'n vrouw niet had .. .
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De bezoeker vond dit 'n vreemd plezier, al was er dan ook
'n vrouw by.
— 0, ge weet niet hoe 'n vrouw lief heeft ... ge kunt niet
begrypen met hoe groote woekerwinst zy den man de indrukken weergeeft, die hij neerschreef in haar ziel ! Kunnen de
vrouwen 't helpen dat zoo heel veel mannen daarin niets
wisten neer te schryven ? Kan men oogst verwachten waar
niet gezaaid is ... baring, zonder bevruchting ?
Ja, ja, er is iets schoons in die tweeslachtigheid van de
liefde : Stof en ziel ! „Ziel !" zeg ik by wyze van spreken .. .
alles zal wel stof wezen, goed ! Ik bedoel dan met dat woord
die werking van de stof, welke door velen voor onstoffelyk
wordt aangezien, uit hoogmoed of ter bekoring ... weet Ik het ?
Over woorden stryd ik niet. Welnu, zie eens hoe heerlyk symmetrisch de lieve Natuur alles gemaakt heeft. Liefde is neiging
tot geven en uitstorten aan den eenen kant, tot ontvangen aan
de andere zyde ! De grove uitlegging — neen, ook die zaak is
niet grof ! Zy maken haar grof, zy die alles scheppen of omscheppen naar hun beeld ! — die uitlegging spaar ik u, om nu
alleen acht te geven op de andere. Liefde is drang tot geven
en ontvangen ... tot bevruchten en baren. Wat ik weet — o,
't is bitter weinig, kan ik dat helpen ? — wat ik weet, begryp,
gevoel, droom . .. zie, dat alles geef ik háár !
— Aan uw vrouw ?
— Wel neen, aan FANCY ... dat is m'n vrouw :
— Ik begryp er niets van.
— Juist, m'nheer, zoo is het ! Weinigen begrypen wat liefde
is. Ik geef haar m'n ziel, onverdeeld, zonder de minste terughouding. Ik plant m'n denkbeelden in haar gemoed, en als dan
't oogenblik der voldragenheid gekomen is, legt ze my 't reuzenkind in de armen .. .
De bezoeker dacht met medelyden aan 't reuzenkind, behebt
met zulke ouders, en hy nam zich voor te vertrekken, terstond na het Q. E. D. van de gedreigde demonstratie dat 'n
vrouw „niets" was.
-.- Ja, als de tyd dáár is, vind ik 'n boomstam, waar ik 'n
zaadje uitstrooide. Er vloeit 'n stroom, waar ik 'n drup gaf. En
waar ik 'n steentje neerlegde, vind ik 'n rots weer. Schooner,
31
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krachtiger, edeler, geheel volwassen, vind ik dan de denkbeelden terug, die ik toevertrouwde aan den vruchtbaren bodem
van haar hart. Ik vraag, als HAYDN, by 't ondergaan zyner
schepping, toen men z'n Schepping uitvoerde : „myn god, heb
ik dat gemaakt ?" Begrypt ge dit ?
— Neen, zei de bezoeker.
— Welnu — want de man in de kamer had „ja" verstaan,
omdat hy luisterde naar den weerklank zyner woorden in
z'n eigen hart — welnu, zóó geeft de vrouw met oneindigen
woeker terug, wat de man die haar liefhad, zaaide in hare ziel.
En als er dan geleden wordt, veel geleden, want menschen die
zóó lief hebben, moeten lyden ... begrypt ge dit ?
-- Neen.
— Juist, zulke menschen moeten lyden ! Als dan de gure
noordewind van 't lot door de reten van de kale woning
blaast ... als er wond op wood wordt geslagen door de ruwe
hand van ... 't doet er niet toe van wien ! Ik scheld niet graag
op menschen. Ik ben ook maar 'n mensch, en heb veel fouten :
nil humani
Me alienum Auto, zei de doctor in de letteren.
.. .

— Ja, ja, zoo is het ! Nu, als er zulke diepe wonden worden
geslagen door de ... NOODZAKELYKHEID, dat is GOD ... als men,
diep neergebogen door smart, op 't punt staat te vergaan in
wanhoop, dan treedt de vrouw op, en toont u den oogst van
haar huwelyk. Glimlachend zegt ze :
„Waarom weent ge ? Hebt ge my niet 'n schat te bewaren
gegeven ? Zie, hoe ik gewoekerd heb met het talent dat ge
neerlaagt in myn schoot. We zyn ryk, ryk in liefde, ryk in
adel ! Ik heb bewaard, wat gy weggaaft ! Ik heb gespaard en
uitgezet met groote winst, wat door u werd verkwist ! Ik ben
uw huishoudster geweest, ja, de huishoudster uwer ziel !
„Wat deert u ? Lydt ge aan eerzucht ? Ik maak u koning,
ik kroon u ! Acht ge my minder dan 'n paus ?
„Wat deert u ? Drukt u de laster ? Ik noem u groot, ik
noem u edel, ik die alléén u ken, en de armen beklaag die u
niet kennen !
„Wat deert u ? Armoed ? Leugen ! Ryk zyn we, schatryk !
Zie onze kinderen met hun dichterhartjes ! Met hun zucht tot
weten, tot begrypen, tot geven, tot liefhebben ! Ryk zyn we,
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schatryk ! Zie de boomen, hoe groen ! Zie 't veld, hoe
bont ! Zie de heele lieve Natuur, die ... vrywillig arbeidt zonder 't minste stelsel van kultuur ... o, ik wist wel, dat ik u
zou doen glimlachen !
„Wat deert u ? Angst, vrees ? Angst voor wat ? Welke
vrees ? Zyn we niet reeds over de helft van 't leven ? Hebben
we niet eerlang aanspraak op rust ? Ge weet niets van die
rust ? Ik ook niet ... maar hebt gyzeif niet gezegd : er is geen
God, o f hy moet goed zyn ?
„Dan moet hy Ons liefhebben, MAX !
„Wat deert u ? Zorg voor heden ? Voor morgen ? Heden hebben de kinderen gespysd ... ook voor morgen heb ik nog 't
noodige. MAX, MAX, naoogt gy minder vertrouwend zyn dan
de Christenen, die voorgeven te berusten in Gods wil ? Minder
kalm en gelaten dan de Mohammedaan, die inderdaad berust in
de beschikking van 't lot ? Beste MAX, geloof me, het doet
geen pyn ..." Hoe heette zy ?
— Ik erken, dat ik in de war ben. TINE, of ... FANCY, of .. .
— Neen, lang geleden ?
— PORCIA, antwoordde de doctor in de Letteren, of .. .

MAX,

ARRIA ?

of ARRIA, zooals ge wilt. Maar ziet ge
— Goed, PORCIA
nu wel, dat 'n vrouw niets is by de optelling van lasten ? 0,
die vervloekte tweede en derde ban van de schuttery !
Maar — dit is waar ! — niet alle vrouwen zyn vruchtbaar, zegt
men. Ik geloof dat deze onvruchtbaarheid in 't zedelyke,
meestal moet moorden toegeschreven aan 'n zeer ónzedeiyke
onmacht van de mannen ... die in suiker of koffie doen, godbetert !
Maar ... mag men dan geen suiker of koffie verkoopen ?
— Wel zeker ! Maar de kultuur van de vrouw moet voorgaan. En dit is in de wereld zoo niet ! Wilt ge 'n klein bewys . . , één uit velen ? Prezenteer eens 'n glas bitter aan iemand
die naar de beurs gaat, of madera of zoo-iets ... hy zal weigeren, want hy is stipt op z'n zaken ! Nooit gebruikt hy iets in
zaken ! 0, hy zou zich onteerd achten als 'n vriend — „vriend"
wil zeggen : iemand met wien men zaken doet, style commisvoyageur — als zoo'n vriend bemerkte dat hy iets gebruikt had,
zooals ze dat noemen.
...

--
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Goed, kom dan na de beurs !

Na de beurs is hy uw man. Wel zeker ! Dan wachten hem

geen zaken ! Dan wachten hem maar 'n vrouw, en ' 'n paar kinderen die geboren werden tegen hun wil ! Die vrouw is geen
principaal, die kinderen zyn geen vrienden. Zy mogen 't wel
weten dat hy iets „gebruikt" heelt ! Zy mogen 't wel merken
dat papa riekt als 'n koetsier of stalknecht ! Hier doet het er
weinig toe, of ook z'n taal riekt naar bok ol stal. De kus
die hy hààr of hun geeft mag verpest wezen ... never mind !
Daardoor immers zal geen zaak afspringen ! Als de kinderen
maar stil zyn, en niet lastig, en als 't eten maar goed is, en
als papa maar alles naar z'n zin heeft ! Papa is moè, moê van
gort, stroop, Oostenrykers en assurantie. Moê van koffihuispraat en beursgedrang. Moê vooral van Bonekamp, en de vele
„halfjes" waarvan er maar anderhalf op een heel gaan .. .
Wat plant zóó'n man in de ziel van z'n vrouw ? Jenever !
Mag hy zich beklagen als deze besproeijing later blykt alle
vrucht te hebben gedood ? Is de vrouw onvruchtbaar, die niet
baart na zulke bevruchting ?
En, ook zonder dien noodlottigen drank, wat geeft de man
aan de vrouw die hy beweert lieftehebben ? Een sjaal, 'n étagère, wat kleeren en de kost ! 0, geef méér aan de uwe als
ge trouwt .. , geef iets anders ! Maak uw vrouw tot 'n spaarbank uwer denkbeelden, tot 'n levensverzekering van uw gemoed ! Als dan de kwade dagen komen, zult ge inzien dat ik
gelyk heb ... waarachtig, 'n vrouw is niets !
Minnebrieven.
1861.

VUURWERK-PHYSIOLOGIE.
Op den ryweg langs den Amstel joelde het Volk maar altyd voort. Van lieverlede verdwenen de koetsen van de hooge
heerschappen. Ook de ruiters verveelden zich, en zochten vryer
plaats dan die buurt op dat oogenblik aanbood. De menigte
drong, zong, scheeuwde en dronk. Om zich schadeloos te stellen voor 't mislukte hardzeilen, begon men hier-en-daar zich
te vermaken, met het afsteken van vuurpylen, die den volgenden dag in de couranten tot getuigen werden geroepen van de
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ontzaggelyke liefde des Volks voor alle mogelyke prinsen en
prinsessen.
Dit was onjuist. Het Volk houdt van vuurpylen omdat ze
blazen en proesten en glinsteren.
Ook zwermers — de Amsterdammers noemen ze „voetzoekers." Wie kan me zeggen : waarom ? — ook zwermers werden aangevoerd als bewyzen voor de zeer byzondere gehechtheid des Volks aan alle souvereinen.
De Paltsgravin gelóófde het. Heusch !
Maar ze had ongelyk, precies als die kranten.
Want, lezer, de menigte houdt van voetzoekers omdat ze
sissen, en vuur spuwen, en 'n harden klap geven. Dat is de
zaak ! Men kan er gerust alle grieksche wysgeeren op nalezen,
op SOLON VERLAAN na, die z'n heele wysheid heeft opgemaakt
aan de diepzinnige spreuk dat niemand weten kan of z'n dag
goed is, voor bedtyd. *)
Hoe dit zy, ook de zevenklappers ... klapten. Ze klapten en
getuigden van dynastieke opwinding, en alle souvereinen zaten met zevenvoudige gerustheid op hun troonen.
Maar de souvereinen waren wat voorbarig in die gerustheid.
Want 'n zevenklapper maakt wel veel geraas, maar bewyst
niets. Het volk steekt ze niet af om trouw te zweren, maar
omdat die dingen zoo grappig heen-en-weer springen, en by
elken sprong zoo'n knetterend geluid geven. Al zeggen nu hierover de grieksche wysgeeren geen woord - omdat ook zy wat
uitgeput zyn na de inspanning hunner denkvermogens over de
ware beteekenis van 'n voetzoeker — toch is het zoo.
Veracht me niet te zeer, lezer, als ik u betuig dat de ware
vreugd die er uit vuurwerk te halen is, in 't afsteken — zèlf
afsteken ! — van zevenklappers en voetzoekers bestaat. Een
„groot vuurwerk" is 'n ellendig ding, 'n menschonteerende
foppery. Eigenlyk is 't 'n beleediging, 'n laesio dignitatis generis

humani !
Om dit intezien behoeft men zich maar 'n oogenblik te verbeelden zoo'n vertooning bytewonen ... .
In eenzaamheid ! Want als u iemand betrapt in de autopsie
die ik voorsla, zyt ge in zyn opinie 'n reddeloos verloren mensch.

*) Zie blz. 356.
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Uw vrouw kon echtscheiding aanvragen, en zou 't proces winneh voor eiken rechter die verstand heeft van menschenwaarde.
Verbeeld u dan dat gy, in uw binnenkamer en alleen, 'n
vuurwerk aanschouwt. Roep, zeg, mompel of fluister — ingods-naam zóó zacht dat gyzelf uw Benige hoorder zyt — fluister 't onvermydelyke : hè . ... è . ... è ..
En houd u 'n spiegeltje voor !
Dan, lezer — al waart ge by geval de verfoeielykste atheïst —
ontsnapt u de verontwaardigd-religieuze verzuchting : God, myn
God .... hebt ge my dáártoe geschapen ?
En by zoo'n gelegenheid voelt men — tenzy men onvatbaar
werd voor èlke gewaarwording — yverzucht op de intelligentie van z'n paraplui of laarzentrekker !
Maar . voetzoekers, zevenklappers ! Men staat er niet by
met den open mond die by elke teeken-oefening den leerling
wordt aangeprezen als de uitsluitende vertegenwoordiger van
wèl geopenbaarde bêtise. Men is handig by 't aansteken. Er
is gevaar als ze haperen. Men yverpt ze ! En .... snel, snel ... .
één seconde te laat : ze bersten in de hand ! Allergevaarlykst !
Eens namelyk heeft de traditioneele „iemand" die de hoofdpersoon is van alle volksakeligheden, zich door het te lang
tusschen de vingers houden van 'n zwermer, 't even traditioneele „groote ongeluk" op den .... hals gehaald, dat .... enz.
Och, hoe prettig is die angst. Hoe allerakeligst vermakelyk I
Helaas, pret en gevaar zyn afgeschaft ! De stedelyke Regeeringen verbieden zulke ruwe vermaken .... om 't brandgevaar
zeker, sedert alle huizen met pannen gedekt zyn. In den tyd
der stroodaken kon die vreeselyke losbandigheid oogluikend
worden geduld. Maar nu !
En de andere gevaarplezieren ! Hoe menige juffer kwam
thuis — byna zelfs kwam ze niet thuis -- met 'n verbrande
jurk ! Gilde ze niet van de pret ? En 'n jongen — altyd : „de
jongen die ook overal met z'n neus by moet wezen" — had-i
niet eens — byna alweer — 'n volle lading in 't gezicht gekregen ? Was er niet gevaar geweest dat z'n ooggin 't gelag te
betalen kregen van dien onbescheiden neus ?
En .... 't mikken met zoo'n aangestoken voetzoeker ! Dat is
wat Anders dan 'n joujou de Normandie !
Ik weet — en betreur het van harte ! — dat er nog altyd
.
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hier-en-daar menschen worden gevonden die meenen zich te vermaken met schyfschieten, 't ouwevrouwigste plezier dat men
kan uitdenken, 'n naaischoolige parodie op ridderlyke wapenoefening. 't Is waarachtig niet dáármee, dat men op Scyros
zou hebben uitgemaakt of ACHILLES 'n jongetje was, en of i z'n
opvoeding ontving in 't pensionaat van CHIRON !
Zundnadels, Beaumonts en Chassepots zyn verachtelyke dingen.
Ze spreken niet mee. De kogel die zich onnoozol laat voortdryven uit de buis van dat domme goedje, is eigenlyk te
dwaas om in z'n eentje de parabool te beschryven die de artilleristen van hem vorderen. Men zegt dat er projektielen geweest zyn die hun weg vergaten, en zoo slaafs zich hielden
aan de routine die ze meenamen uit den loop .
Sakkerloot, ziedaar 't geheim opgelost van de verregaande ongekwetstheid en welvarendheid van geslagen legers ! Die menschlievende kogels zyn op-reis in den ... aether, en willen aërolith
spelen op deze of gene planeet, waar men nog dom genoeg is
aan „aërolithen" en „aether" te gelooven.
De voetzoeker — hoeden af, lezer ! — geeft den drommel
van zoo'ii bekrompen loops-opvatting. Hy heeft karakter, en
volgt z'n eigen senie ... zou juffrouw PIETERSE zeggen. Hy leeft,
en kiest z'n weg. Hy spuwt vuur, en deinst voor 't recul van
z'n eigen strydlust. Hy kampt om 't verloren terrein te herwinnen, en wisselt van zwaartepunt, en wendt z'n grilligen
loop, en kronkelt als 'n vliegende lintwurm. Hy schryft z'n
naam in gloeiende krullen, en vecht tegen den luchtdruk, en
sliert al duikelend voort, en braakt arabesken. En waar by was,
keert-i wéer, als iemand die nog wat te zeggen heeft. En waar-i
niet was, komt-i aanrollen, blazend, blakend, brandend, schroeiend, sissend, schetterend ... altyd verrassend door nieuw-uitgedachte huppeling, altyd verschrikkend door vreemdluimigen
sprong, altyd boodschapper van 't onverwachte, maar altyd
ook de drager van 'n herhaalde opwekking tot gillend plezier.
En de zevenklappers ! 't Is waar, ze vuurden niet zoo prettig, en gingen aanvankelyk bedaarder hun weg. Maar men was
zekerder van z'n worp. En ... éénmaal een openstaand venster
ingekeild, werden ze wakker en roerig. Dan klapten ze, en
sloegen en sprongen als toornige duiveltjes, voltigeerden linksrechts op-en-neer door de kamer, kris-kras-kruis op de tafel
.
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tegen den spiegel, achter de schilderyen, tusschen de stoelen,
onder bed en sofa. Ja, soms dansten ze — sarkastische demonen ! -- de kaars uit.
1873.
Ideën.

GEZAGSBEGINSELEN.
1.

GELOOF.

Een reiziger was beladen met goud en zilver. Uit vreeze voor
roovers, had hy zich voorzien van wapenen. Ook volgden hem
z'n dienstknechten in groot getal, ja er waren er meer dan
alle roovers in 't gansche land saamgenomen. Hy was zoo goed
gewapend en vergezeld, dat een geheel leger niet in-staat zou
geweest zyn, hem z'n rykdom te ontnemen.
Sommige roovers die dit niet wisten, vielen hem aan, maar
zouden hiervoor lang berouw gehad hebben, als ze niet thrstond
gesneuveld waren.
Eén roover, voorzichtig geworden door het voorbeeld zyner
broederen, raadpleegde 'n heiligen kluizenaar die raad wist in
alle dingen omdat hy lang alleen was geweest met twee doodsbeenderen en 'n kruik water.
— Hoe moet ik doen, o heilige man, om heer te worden
over de schatten van dien reiziger ?
— Het middel is zeer eenvoudig, antwoordde de vrome heremiet. Werp hem den strik dien ik u geven zal om den hals,
dan zal hy geen weerstand bieden. Hy zal z'n knechten gelasten zich voor u ter-aarde te buigen, en u geven wat gy begeert.
En het geschiedde zooals de heilige man gezegd had. Maar de
reiziger en z'n gezellen bevonden zich zeer slecht daarby.
die strik heette „Geloof" en heeft z'n kracht behouden tot

op dezen dag.

II. LEGITIEM !

„Le premier roi fut un soldat heureux ! zei VOLTAIRE, maar
ik weet niet of 't waar is. Er is evenveel kans — ja méér !
--
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dat de eerste koning iemand was die kennis had aan strikkenleverende kluizenaars, Maar de volgende geschiedenis is waar.
KRATES was zeer sterk. Hy knipte met duim en middelvinger borstweringen van boomstammen omvèr, en kon dertien
vyanden doodslaan met één slag. Als hy hoestte, kwam er
brand door de samenpersing van de lucht, en de maan schudde
als hy dacht aan beweging.
Om al deze verdiensten werd KRATES koning.
En hy stierf nadat hy 'n tyd lang koning was geweest.
Maar de kleine KRATES, z'n zoontje, had de engelsche ziekte
gehad, 'n tegenspoedje dat hem niet belette koning te willen
zyn, in-plaats van z'n vader die zoo sterk was geweest.
Hy zette zich op 'n stoel, dien hy troon noemde, en kraaide
zoo luid hy kon : ik ben koning!
Waarom zyt gy koning ? vroeg 't volk, dat nog dom was,
en geen begrip had van erfrecht.

— Wel, omdat m'n moeder in één hut heeft gewoond met
den ouden KRATES die dood is.
Eigenlyk zeide hy : paleis, maar 't was 'n hut.
Het volk begreep de gevolgtrekking niet, en als KRATES II
riep : „kom !" dan ging ieder heen. Maar als hy zeide „ga !"
dan kwam men hard aanloopen. Kortom, 't gezag was weg,
en KRATES twee was te dom om z'n wil 't onderste-boven te
uiten.
In 't oppozitieblad van die dagen las men 't volgende:
Waarom, o KRATES de tweede, gy die krombeenig zyt en onbezonnen, waarom neemt ge plaats op den stoel des mans die voor
twintig jaren in één hut woonde met de vrouw die u geboren heeft ?
Sta op, en maak plaats, en zeg niet : uga !'i of ,kom !-' als waart
ge de echte oude KRATES ! Waar zyn de bolwerken van eikenstammen,
die gy hebt omgeknipt met uwen vinger ? De maan schudt niet,
al denkt ge aan splyting van 't Heelal. Ge kunt geen vloo doodslaan, en nergens is brand als ge niest. Sta op, en maak ruimte
voor 'n ander, die deze nutte dingen verstaat!"
ZOO sprak de oppozitie.
KRATES zou waarschynlyk hebben moeten opstaan van den
stoel dien-i troon noemde, wanneer niet 'n oude minne aldus
had gesproken tot het volk
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Hoor my, o volk, want ik was de minne van den kleinen KRAtoen hy nog kleiner was dan nu ! Toen hy geboren werd
heeft z'n vader zich het hoofd gezalfd met olie, en, zie, er viel 'n
drop der zalve op 't hoofd van m'n voedsterling. 't Is daarom onnoodig dat-i muren omknippe, en ook is 't niet noodig dat de maan
schudt, of dat-i brand make door hoest, Ik zegge u . . .
TES,

Maar de welsprekende minne behoefde niet te voleinden. De
slotsom was zoo gemakkelyk te vatten, dat al het volk — de
redaktie van 't oppozitieblad het luidst — uitriep, als met
één stem :

Leve de gezalfde des Heeren!
En KRATES bleef zitten op den stoel dien-i troon noemde.
En hij is daarop blyven zitten, ttot op dezen dag.
1861.
Minnebrieven.

GESCHIEDSCHRYVERS UiT DEN VREEMDE.
Zeer zelden worden wy, Nederlanders, door vreemdelingen
geprezen, en waar dit geschiedt, liggen de oorzaken dezer
uitzondering duidelyk voor oogen. VOLTAIRE, SCHILLER, MACAULAY, MOTLEY, PRESCOTT zyn wraakbare getuigen. Het is van
byna al die schryvers zeer te betwyfelen of ze Nederduitsch
lazen. Van de meesten hunner is met zekerheid het tegendeel
bekend. SCHILLER, byv. komt er heel deemoedig voor uit. En
VOLTAIRE verstond zelfs geen hoogduitsch. Deze prees op goed
geloof — misschien zelfs met ongeloof — al wat niet Fransch
was : pour faire enrager ces Welches. Dat hy ons, in-weerwil
van eenige loftuitingen, verachtte, blykt voldoende uit z'n
canaux, canards ... en nog iets ! Nu, de verachting van dien
man is van niet meer beteekenis dan z'n lof. De zeer brave
SCHILLER was verzenmaker, romantiker, idealist, en daarom
tamelyk onbekwaam tot wysgeerig besluiten. MACAULAY, MOTLEY
en PRESCOTT schreven als partymannen en ... als schryvers. Die
heeren zyn altyd iets als- Orangist, Protestant, modern-konstitutioneel of Republikein. Nooit geven ze hun beschouwingen
zonder politiekan bysmaak. Ze vermelden niet het gebeurde,
ze schryven de Geschiedenis niet, maar leveren nederlandsche
theses tot huisgebruik van 'n engelsche of amerikaansche
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staatsparty. Zoo werden er door anderen.. uit BRUTUS, TELL,
en MASANIELLO vryheidshelden gefabriceerd, om door
't ophemelen van die opera-sujetten, ware of vermeende tirannie
te bestryden. Waarschynlyker nog, om den tekst te leveren
tot 'n boek, tot 'n „mooi" boek.
Want — ik zeide het reeds — die heeren schreven : als
schryvers. Styl, talent, dramatisch effekt, dit alles dringt zich
zóó op den voorgrond, dat er waarlyk niet veel plaats overblyft voor de behandelde feiten. Wie by elke bladzy de nuchtere
vraag doet : is dit waar ? of hoe weet ge dit ? blyft gewoonlyk
onbevredigd, en weldra gaat de ontevredenheid over in
,n wrevelig : dit kan niet waar zyn, dat kón de schryver niet
weten ! De slotsom is alzoo, dat men na de lezing van zulke
werken dieper inzage heeft erlangd in de methode van den
auteur om zich als wel onderricht voor te doen, dan in de
geschiedenis die hy ons meedeelen zou.
Dat schryverstalent is 'n ware plaag. Wie immers die daarmee niet behelpt is, zou 't in z'n hersens krygen de Geschiedenis te schryven van 'n Volk welks taal hy niet verstaat ?
Deze onderneming zelf brengt het bewys van onbevoegdheid
mee. Dat de meeste, onze geschiedenis betreffende staatsstukken
die men kan hebben geraadpleegd, geschreven waren in het
spaansch, fransch, engelsch of duitsch, leidt alweer tot de
meening dat auteurs die dááruit geput hebben, groot gevaar
liepen in hun oordeel te dwalen, daar het juist de roeping van
den kritischen geschiedschryver wezen zou, die bescheiden door
toetsing aan de werkelykheid te zuiveren van de onwaarheden
die in officieele stukken schering en inslag zyn. Tot die toetsing
nu, is — onder zeer veel andere gegevens — kennis van de
taal des lands 'ri vereischte.
Dat ik aan bedoelde geschiedschryvers — 't klinkt vreemd
genoeg misschien — hun schryverschap verwyt, is hierop gegrond, dat 'n konsciencieus historikus nooit 'n werk over
Geschiedenis schryven kan, dat als litterarisch produkt, als
voortbrengsel van belletrie, waarde heeft. De arbeid van den
navorscher is zóó zwaar, en 't legio beschouwingen die zic h .
aan hem opdringen, werkt zóó afmattend, dat de vorm hieronder lyden moet. Waar nu die vorm litterarisch goed is, mag
men veilig aannemen dat de auteur zich wat al te gemakkelyk
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van dien arbeid en van 't ziften dier beschouwing heeft afgemaakt. Ook hier alzoo is de eisch der waarheid, het onvolmaakte. Niet als bewys, doch om m'n bedoeling toe te lichten,
herinner ik hier -- zonder vergelyking overigens -- aan den
door overmaat van talent onbekwamen leugenaar. „Die man
spreekt te glad, zegt men zeer terecht, ik vertrouw hem niet."
Ideën.
1872.

ORNIS.
M'n vriend ORNIS kocht na den dood zyner vrouw, tot afleiding wat vogels. Als ik de smart over 't verlies van z'n
wederhelft mag afmeten naar de hoeveelheid pluimgedierte dat
haar verving, moet ik erkennen dat-i zeer bedroefd geweest
is. Want het getal zyner vogels was groot. Hy had vinken
met oogen, en blinde vinken. Kanarivogels, zwarte, groene,
gele en bonte. Zeventien soorten van duiven. Voorts papegaaien,
kakatoea's, lysters, kraaien, eksters, kippen, raven, pauwen,
eenden, kalkoenen, ganzen, korhoenders, kazuarissen, struisvogels, en nog meer ... te veel om te noemen, juist als de
vaderlandsche zeehelden in 'n schoolboek.
Hoe de man aan zoo'n verzameling gekomen was, weet ik
niet, en dit doet ook niets tot de geschiedenis dle ik u vertellen wil.
Op zekeren morgen moest ORNIS uit de stad, en z'n afwezigheid zou van langen duur zyn.
— Beste vriend, zeide hy, ik doe een beroep op uw vriendschap. Ik ga uit de stad, en ik weet niet, hoe ik 't zal aanleggen .. .
— Wel, neem 'n plaatsbriefje op de spoor.
— Neen, dat is 't niet. Ik weet niet hoe ik 't zal maken
met m'n vogels.
-- Als ge ze meenaamt, stelde ik voor.
— Dat gaat niet, om de kosten. Bovendien. Liwie is broeis, en .. .

Liwie was 'n jeugdige kanarivogel die Schep vreugd in 't leven
floot.
— Wel, laat dan uw vogels thuis.
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— Men ziet wel dat ge nooit getrouwd zyt geweest ... dat
ge nooit vogels hebt gehouden. „Laat ze thuis" is fraai gezegd.
Wie zal op m'n diertjes passen als ik weg ben ? Wie zal ze
toespreken, voorórgelen, eten geven, reinigen ?
— Ah zoo ... is dat de zaak ? En uw beroep op m'n vriendschap ...
— Ja, dat is de zaak ? Ik wilde u verzoeken, gedurende_
m'n afzyn u te belasten met de zorg voor m'n vogels.
— Ik heb veel bezigheden.
— Stel ze uit. M'n vogels .. .
— M'n vader is ziek.
— Wat doet er dat toe ? M'n vogels . .
— M'n kinderen hebben de mazelen.
-- Warmhouden. M'n vogels .. .
— M'n zaken zyn in de war.
— Vraag surséance. M'n vogels .. .
— Beste ORNIS, ik heb geen verstand van vogels.
— Hoe ?
— Geloof me, ik heb nooit vogels gehouden. Ik weet waarlyk niet hoe ze behandeld moeten worden.
— Dat maakt 'n onderscheid. Ge doet zeer wel me dat te
zeggen. Dan zal ik iemand anders trachten te vinden, iemand
wien ik m'n lievelingen met gerustheid kan toevertrouwen.
En ORNIS liet me met rust, eindelyk : omdat ik geen verstand
had van vogels.
Nu vraag ik wat toch WOUTER'S moeder bewoog, en wat
zoovelen beweegt, kinderen te houden ?
Die goeie ORNIS stoorde zich niet aan de ziekte van m'n
vader, niet aan de ongesteldheid myner kinderen, niet aan de
moeielykheden waarin ik verkeerde, hy stoorde zich aan niets...
tot op 't pynlyk oogenblik dat ik betuigde geen verstand van
vogels te hebben !
Dat was 'n reden ! Op die verzekering trok hy zyn verzoek
in ! Geen verstand van vogels ? Hoe, zou hy zyn vinken laten
behandelen als kraaien, en z'n eksters als kalkoenen ? Zou hy
aan myn onkunde het talent overleveren van Liwi, het belangwekkend beestje dat door broeien en fluiten aanspraak had op
dubbele zorg ? Zou hy de ooren van gevoelvolle tortels laten
kwetsen door de wulpsche melodien van 't orgel der vlasvin-
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ken ? Zou hy, by 'n vergissing in 't voedsel — als te verwachten was van onbedreven handen als de myne — de teedere
maag van 't winterkoninkje blootstellen aan de hoefyzers en
oude panto ffels die 'r overbleven van 't ontbyt der kazuariseen ?
„Neen, honderdmaal neen ! Geen verstand van vogels ? Dan
zyt ge niet waardig ze te bewaken en te verzorgen !"
Zoo sprak ORNIS.
Nog-eens vraag ik nu : waarom hield juffrouw
deren

PIETERSE kin-

En als ik dan bereken dat het getal kinderen op de wereld
omtrent zeshonderd millioen is .. .
En dat die kinderen worden gehouden" door de drie- of
vierhonderd millioen menschen die voor 't meerendeel geen
verstand hebben van vogels .. .
Ach, dan moet ik m'n venster openen, om niet toetegeven
in 'n stemming als die van 't winterkoninkje na zoo'n verkeerd
ontbyt !
1862.

Gesch. v. Wouter in de Ideën.

EEN LASTIG BAANTJE.
Het tooneel is in een der buitengaleryen van de Speelbank
te Lompenhugel, waar de heer SLENTERMAN, die z'n geld verspeeld had, de by zulke gelegenheden gebruikelyke alleenspraak
hield. Ik behoef hier niet by te zeggen dat ze werd aangehoord door de persoon die den zelfmoord voorkomen zou, omdat ieder begrypt nat de auteur den braven SLENTERMAN nog
wat in 't leven wil houden voor z'n vertelling. De schryver
— almachtig als altoos — draagt dus zorg dat juist op 't
allerkritiekste moment de alleenspraak overging in 'n dialoog,
en wel met den Direkteur van de Bank. Deze industrieel namelyk had SLENTERMAN'S zwanenzang afgeluisterd, en hield z'n
hand vast, juist op 't oogenblik toen-i druk bezig was zich
nog niet doodteschieten.
— Haast u byzonder langzaam, zei de welmeenende Direkteur,
Of, beter nog, haast u eens ditmaal in 't geheel niet. Dat
uw „figuur" niet komen wilde, was hard ! Maar ook ik heb te
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stryden met figuren die me niet aanstaan. Misschien kunnen
wy elkander helpen. Ik heb u 'n voorstel te doen. Als 't u
mishaagt, zal ik u niet dwarsboomen in uw sterfplannen, parole d'honneur ! Maar doe me in dat geval 't genoegen u elders optehangen. Ziehier twintig franken voor de reis. Geloof
me, dat zelfmoorden op 'n plaats waar gespeeld wordt, is mauvais genre ... Zaagt ge 't ooit doen door effektenlui op de beurs ?
Beste vriend, ge behoeft het noch hier noch elders te doen.
Wat dunkt u van 'n goed bezoldigde betrekking? Ik heb iemand
van wereldkennis noodig, iemand die takt heeft, en verstand
van zeden, 'n expert in fatsoen.
Onze SLENTERMAN meende dat hy zeer goed voor de gezochte
specialiteit dienen kon, en stelde z'n zelfmoord uit om naar
den Direkteur te luisteren. Deze bracht hem aan 't verstand
waar 't om te doen was.
Sedert eenigen tyd, zeide hy, wordt de direktie van de
Bank bestormd met klachten over de onverdragelyke gemengdheid van 't Publiek, die zich zoover uitstrekt dat ze volgens
sommigen byna overgaat in .... ongemengdheid. Monde wordt
--

verdrongen door demi monde. Deze door kwart wereld, en zelfs
-

-

de kwart-wereld moet een niet altyd zegevierenden stryd voeren met iets dat naar géén wereld gelykt. Heel, half en valsch
fatsoen zit in de klem tusschen allerlei ónfatsoenlykheid. De
Erfprinses van LUTTELGAU heeft naast 'n .... hm, hm ! ... gezeten, en is byna flauwgevallen. Twee .... hm, hmmen ! . hebben op 't kleed getrapt van 'n maréchale de Frrrance ! zoodat
het mensch niet zoo spoedig kon wegloopen als ze aan den
rang van haar gemaal meende verschuldigd te zyn. En dit is
zeer hard voor 'n maréchale de Frrrance ! Ook de hertogin van
China heeft geklaagd. Eene .... hm, hm ! .... heeft haar de ráteau toegereikt, en dit past toch niet, meende de hertogin. Lord
SEVENFLOWER komt op voor 't fatsoen van z'n dochters. Hy
heeft er zeven, en ligt dus onder zevenvoudige verplichting
om zorg te dragen voor 'n zevendubbelige respectability. Een van
z'n voorouders was keukenjongen by den Saksischen HAROLD, en
toch heeft onlangs 'n ... hm, hm ! ... Miss ADELHEIDINELLA uitgelachen om haar malle gezicht. De jonge Ladies verklaarden
dat dit wel eens meer gebeurde. „Over 't geheel he did n't
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care a straw for it" zei Lord SEVENFLOWER, en z'n Ladies ook
niet. Integendeel, ze vonden 't prettig als men op haar lette.
Maar ditmaal was de anders zoo gewenschte onderscheiding
uitgegaan van wezens die ... van 'n schepsel dat ... van 'n .. .
hm, hm ! Miss ADELHEIDINELLA kon in waarheid betuigen dat
ze niet wist wat zoo'n ... hm, hm ... eigenlyk voor 'n beroep
uitoefende, en de andere Ladies ook niet — indeed ! maar
juist daarom was 't shocking, too shocking, really too shocking !
Om te weten wat voor soort van wezen zoo'n ... hm, hm ! .. .
is, hadden de misses minder verregaand onschuldig moeten
wezen, dan ze inderdaad met dure eeden konden bezweren te
zyn ... upon my faith ! Maar omdat ze 't niet wisten -- truly! —
of althans omdat ze 't niet exactly wisten, hadden ze volkomen 't recht zich byzonder te ergeren. En dit deden de misses
dan ook alle zeven zoo fatsoenlyk als maar eenigszins mogelyk was.
Zoo sprak Lord SEVENFLOWER. De misses betuigden dat papa
de waarheid gezegd had, en dat ze zich niet zoo verschrikkelyk zouden geërgerd hebben, als ze verdorven genoeg waren
geweest om te begrypen waarom ze zich eigenlyk zoo verschrikkelyk moesten ergeren ... indeed !
En dan juffrouw BRENT, vervolgde onze directeur snikkend,
geroerd en deugdzaam, zy die in háár land voorzitster is van
drie genootschappen tot zedelyke verbetering van de menschen
die geen leden zyn van haar genootschappen : één filantropie !
En de oude Madame *SKA, geboren *WITSGCH, die zich op den
na-avend van haar leven, voor 't zuurbespaard geld van een
harer laatste echtgenooten, een piepjongen gemaal heeft aangeschaft, om hem te redden uit de klauwen van 't celibaat :
één offergeest ! En die poolsche gravin met haar oranje sleepjapon, afgezet met zwarte kant : één adel ! En mevrouw VAN
DER HAPPEL, die op de Keizersgracht woont in zee-assurantie,
verfwaren en 'n huis met dubbele stoep : één deftigheid ! En
Miss LOVEHUNGER, die 'n boek heeft geschreven over de zedelyke beteekenis van den plumpudding : één moraal ! En de freules KROMKRUIS, die eigenmondig den paus hebben gezoend —
op z'n grooten teen — één geloof ! En de dames TREURNEEP,
uitvindsters van de zoo algemeen toegejuichte zaligheids-wedloopen met hindernissen, patronessen van het weekblad de vol-
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maakte en zuinige zielemodiste : één modern-religieuze ouwerwets-litterarische illustratie ! En freule HEMELGEIT, die 'n Buiten
heeft, en 'n koetsier, en 'n schaapskooi, en nóg'n neef in de Kamer, en aandeel in schepen, en tantes waarvan ze met Gods hulp
erven zal : één distinktie ! En de barones THRNENSCHLUCKER, de
dierenbeschermster, die den zwaren rouw aanlei, en al haar bedienden vasten liet, uit droefheid over 'n jeugdige vloo, verongelukt
in haar pomadepot: één gevoel ! En de douairière PRETNYDER, die
de onnoozelheid van haar katje zoo krachtig ompalissadeerde met
'n stekeligen mozaïk van glasscherven in de dakgoot: één zedelykheid ! En Lady MESSALINA DARKPINCHER, de afstammelinge
der al te maagdelyke stovenzetster van Koningin ELISABETH, die
de vyf oogen van BESSY'S onbescheiden stoof toekurkte met
verontwaardigde hand ! één kuisheid ! En prinses RUSSIKOFF die
nooit 'n lyfeigene doodschopt zonder er den pope by te roepen,
om de ziel van den patient in den hemel te helpen : één delicatesse ! En Maddam DE LA MAQUÉRELLERIE, de goudgekettingde
MAINTENON van 'n bloeiend St. Cyr te Londen : één achtenswaardigheid ! En de zeer invloedryke familie KAPPELMAN : één
fatsoen, één soliditeit, één P. G., één deugd !
Al die noblesse moet ik tevreden stellen, jammerde de wanhopige Directeur. Alles dreigt met oogenblikkelyk vertrek, indien ik de speelzaal niet zuiver van . .. ge begrypt me wel !
Ik heb er honderd Louis d' or in de maand voor over. Als wy
de erfprinses verliezen ... en de mare'chale — ze staat op 't
punt van wegloopen, waarachtig ! — en Lord SEVENFLOWER met
z'n kroost ... en de Mandarine ... en juffrouw KRENT - 'n martingaliste van de verrukkelykste zwakte, 'n ware engel ! —
en Madame *SKA, geboren *wIvszcu, die zoo aanbiddelyk dom
op de nummers spekuleert ... en de prinses die zoo godsdienstig
haar volk doodschopt . en onze MAINTENON ... en de dikke Mevrouw in zeewaren en verf-assurantie . en de grafelyke oranjejurk — op m'n eer, haar droomen over chance zyn goud van
24 karaat ... voor de Bank ! — en de volmaakt-zuinige wedloopsters, de heilige TREURNEEPEN ... en Lady MESSALINA ... en de
weeneride NIOBE van de gestikte vloo ... en de afstammelinge van
die stovenmaagd ... en de KAPPELLUI ... och, m'n waarde byna
doodgeschoten SLENTERMAN, als ik al die steunpilaren moet verliezen, dan zakt m'n onderneming in elkaar ! Dan ben ik 'n be-
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dorven man ! Dan zou ik genoodzaakt wezen de twintig franken die ik u zoo edelmoedig voorschoot, terug te verzoeken om
te dienen tot reisgeld voor myzeif, reisgeld naar 'n oord waar
'n te-gronde gericht Bankdirekteur gevoegelyk sterven kan !
Zoo jammerde de byna ongelukkige. En ook
gon te schreien.

SLENTERMAN

be-

— Dit vooruitzicht zou zeer treurig wezen, zeide hy. Maar
eilieve, hoe kan ik . . .
— Ja, gy kunt me redden ! De hoedanigheden die u versieren, opgescherpt en veredeld nog door 't vruchteloos vervolgen van uwe idealen op de groene tafel, maken u geschikt tot het
verleenen van de hulp die ik noodig heb. Beste vriend, wilt gemyn . .. zeef wezen ?
SLENTERMAN verzekerde dat hy niets aangenamer zou vinden,
dan de aan alle mogelyke funktien verbonden bezoldigingen in
ontvangst te nemen. Hoe meer hoe liever zelfs. Maar hy wenschte te weten ..
.

— Geen maren, bescheiden vriend ! Ge hebt de keus tusschen ziften en sterven. Zoo ge 't eerste kiest, is uw plaats aan
den ingang van de zaal. Ge zift, weegt, onderzoekt, proeft,
beproeft, oordeelt, veroordeeld of spreekt vry, al wat er vrouwelyks nadert. Onverbiddelyk voor 't kaf, laat ge 't koorn binnen ... om gemalen te worden. Ge wyst de bokken af, en laat
de schapen door. Over 't melken behoeft ge u niet te bekommeren ... daarvoor zorgt de Bank.
— Begrepen ! riep SLENTERMAN.
Hy liet adreskaartjes drukken :

MR. SLENTERMAN.
Gewezen byna gezelfmoorde wanhoopsfiguur-idealist.
SPECIAALZEEF VAN MORALITEIT,
EN

Kontroleur- generaal van inkomende fatsoenlykhedens.
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De Bank verschafte hem een met de waardigheid zyner bediening overeenkomend kostuum, 'n weegschaal, distilleerkolven, 'n mikroskoop, 'n paar retorten, 'n exemplaar van KNIGGE'S
menschenkennige werken, en daar stond-i, behoorlyk toegerust
met al het noodige, aan de deur.
Weldra naderde er een zevengesternte. Zeven roode Murray's,
zeven oogglazen, zeven lange halzen, zeven bonte toiletten,
zeven chignons — de Murray's leken er bleek by — zeven
slingerende halskettingen, zeven stel niemendallige pretentie !
De brave SLENTERMAN - Jack in office— zette zich schrap.
Hy begreep dat de vyand de vesting met storm veroveren wilde.
Barsch wees hy 't overmatig huwelyksgeluk van Lord SEVENFLOWER af, en wreef zich de handen van genoegen over z'n scherpzinnigheid en vastheid van karakter. Do erfprinses van LUTTELGAU onderging 'n gelyk lot. „ Vade retro, mamsel, riep hy haar
toe, of, zoo je geen latyn verstaat, maak dat je wegkomt !"
Zoo ging het ook met juffrouw KRENT, en met mevrouw VAN
DER HAPPEL, en met Madame 'SKA, geboren 'wrrszdn, en
met de rest. Alleen de Maddam van St. Cyr werd doorgelaten,
omdat ze zich gewapend had met een kerkboek. Tegen zoo'n certificaat van fatsoenlyken oorsprong was onze zeef niet bestand.
De onnoozele SLENTERMAN vergiste zich telkens. Wat-i doorliet, deugde niet veel. En wat-i afwees . .. nu daaronder was
ook dikwyls een-en-ander dat niet deugde. Maar „men behoorde
toch onderscheid te maken tusschen koop en huur" beweerden
een paar schapen die zich — ten onrechte naar ze meenden —
als huurbokken behandeld zagen, terwyl ze toch waarlyk de
heele badkuur slechts ondernomen hadden om heel fatsoenlyk
in wettig huwelyk te worden verkocht. Onze kontroleur kreeg
zeer spoedig z'n ontslag — by had een der echte vrouwen
van den Direkteur voor kaf aangezien — en de man achtte
zich gelukkig dat-i de twintig franken bewaard had, die hem
in-staat stelden 'n prettiger dood te zoeken, dan hem door dozynen opgeheven nagels van verongelykten werd toegedacht.
1873.

Millioenen-Studien.

EEN S A LO MO' S RECHT.
Ik was nog geen volle drie -en- twintig j aren_oud, en „kommandeur" van de provincie Natal. De officieele nederlandsche bena-
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ming van die betrekking is civiel-gezaghebber, maar in de wandeling, en vooral tegenover inlanders, blyft zoo'n beambte sedert
den „engelschen tyd" den naam dragen van commodore.
De funktien van zoo'n gezaghebber zyn alleraangenaamst
en meermalen heb ik in later tyd me teruggewenscht op 't
standpunt dat ik uit onervarenheid niet genoeg waardeerde
toen ik 't innam. Wie niet geleden heeft, of niet genoeg geleden, is altyd dom. 't Spreekt vanzelf dat ik hierby niet denk
aan Feithsche Weltschmerz-tranen die de romanhelden voor hun
pleizier storten. Ik spreek ernstig, en bedoel de pynlyke wryving
met de wereld.
Doch ook zonder die wryving, de toestand van zoo'n fetor —
zooals de by Maleiers der Sumatrasche kustlanden gebruikelyke
arabische benaming is -- kan inderdaad eenig genoemd worden.
Men is op zoo'n plaatsje iets meer nog dan de eerste, men is
alles, en menige Caesar zou daarmee tevreden kunnen zyn. 't Is
waar dat de hoogte waarop zoo'n gezaghebber geplaatst is, eigenlyk wordt te-weeg gebracht door zekere leegte om hem heen,
daar hy veelal, met uitzondering van den militairen koormandant, de eenige Europeër op de plaats is, en zelfs in de heele
provincie. Maar wie Jong in Indië kwam, zoodat-i nog tyd
had zich goed inteburgeren, voelt zich in de aanraking met
inlanders weldra geheel op z'n plaats. De leegte van 't kluizenaarschap als blanke, wordt aangevuld met een soort van koninklyke waardigheid tegenover de bevolking, die van haren
kant de hoogheid van den gezaghebber zeer ernstig opneemt.
Ernstiger gewoonlyk dan hyzelf. De oudste inlandsche hoofden
behandelen hem met kinderlyken eerbied, en door grysaards
wordt hy „vader" genoemd. Men meene vooral niet -- 'n europeesch dwaalbegrip ! -- dat zulke verhoudingen geregeld worden naar eenige omschryving in de Wet. De inlander kent
noch begrypt onze finesses van gezagsverdeeling. Wie heer is,
heeft het opzicht over alles, en byna onbegrensd. Ook vervalt
by zulke gelegenheden de splitsing van officieel en partikulier.
Een inlandsch hoofd zal even deemoedig de goedkeuring van
den heer fêtor komen inroepen by 't voorgenomen huwelyk
zyner dochter, als op den aanleg van nieuwe pepertuinen. Zoodanige hartelyke aartsvaderlyke verhouding bestaat op Sumatra en sommige andere buitenposten, in veel hoogere maat
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dan op Java. De Javaan is veel onderdaniger, maar kan in den
omgang niet zulke aangename gegevens leveren als byv. de
Maleier wiens aanhankelykheid, juist omdat-i meer karakter
heeft, van grooter waarde is. En ... op Java zyn sedert 'n paar
eeuwen te veel Europeanen geweest — waaronder de rykworders — dan dat de inlander niet schuw zou geworden zyn.
Dat men alzoo, in de meer onbedorven binnenlanden of op
buitenposten van Sumatra met gezag bekleed, veel goeds kan
doen, ligt in de rede. Nog thans betreur ik dikwyls, daarvan
geen ruimer gebruik te hebben gemaakt. Maar ik was jong,
al te jong.
De hoofdplaats van de provincie waar de kommandeur
z'n zetel had, lag aan zee. De reede was schaars bezocht, omdat ze by zeelieden 'n boozen naam bad. Wat vaartuigen van
Padang en Benkoelen uit het zuiden, van Atjin uit de Noord,
ziedaar byna alles. En soms, doch zelden, kwamen er schepen
van middelbare grootte van Makassar of van vérder gelegen
landstreken. De invoer bestond grootendeels uit lynwaden,
aardewerk en snuisteryen, die de kooplieden tegen stofgoud en
kamfer verruilden. Als 'n byzonderheid van industrie, herinner ik my de vrouwenbroeken die te Atjin geweven, en
naar ik meen — nergens in den ganschen archipel dan in
deze streken gedragen worden. Op Java althans heb ik ze nooit
gezien. En in de Molukken ook niet.
By aankomst van 'n vaartuig was de schipper of supercarga
verplicht z'n ladingslyst te vertoonen aan den civiel-gezaghebber die tevens havenmeester en ontvanger van de Inkomende
Rechten was. Gewoonlyk verbond zoo'n schipper hiermee
'n beleefdheidsbezoek, waarby hy dan tevens eenige geschenken
aanbood. Dit laatste ligt geheel in de oostersche zeden, en
men beoogt er niet altyd kwaad mede. Het is, of kan geacht
worden te zyn, een bloote hoffelykheid. De inderdaad eerlyke
beambte wyst die slechts af, wanneer het aangebodene door
te hooge waarde schynt uit te lokken tot onwettige bevoordeeling, of indien er byzondere redenen bestaan om 'n uit—

} Kamfer. Het woord is ka Poer, kadoer, dat eigenlyk kalk beteekent. De beste kamfer komt van Baros, even benoorden Natal
gelegen. De naam voor kamfer is alzoo : kapoer-baron, Baros-kalk.
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zondering op den regel te maken.
Zulke redenen bestonden er op Natal werkelyk, en ik had
aan den stuurman van de havensloep last gegeven alle anachoda's *) to waarschuwen dat er geen geschenken door den kommandeur zouden worden aangenomen.
Op zekeren middag zat ik in gezelschap van den militairen
kommandant, in de boven-voorgalery myner woning, toen een
deftig Arabier met eenig gevolg — „gevolg" behoort in Indië
tot de kleeding — het erf kwam opstappen. Een der policieoppassers die beneden de wacht hadden, diende anachoda Sjech
Sjarief Alhabasji aan, gezagvoerder van 'n schip dat zoo-even
op de reede was gekomen. De man kwam boven, maakte z'n
slamat t) en bood my de ladingslyst aan. Ik liep die even door,
zeide hem een-en-ander over de te betalen rechten, en vraagde
naar den prijs van pramedani's .. .
Ik weet niet of ik 't woord juist spel. Waarschynlyk is 't
arabisch, en ik schryf 't op den klank af, zooals ik me dien
herinner .. .
Dertig jaren ! En nooit heb ik na dien tyd, noch de zaak,
noch 't woord weergezien. De dóórkundige Pr. VETH moge
beoordeelen of ik 't goed noem, en of m'n beschryving juist
is. Een pramêdani dan, is 'n stuk tapyt van den point dien we
smyrnasch noemen, maar vry grof. Zoo'n ding wordt door de
muzelmans by hun ochtend- en avondgebeden als bidkleed gebruikt. Ook dient het daartoe by hun ritueele afwasschingen
aan de oevers der rivieren. Het behoort, als de rozenkrans, tot
de uitrusting van den waren geloovige, en wordt zeer dikwyls
den doode in z'n graf meegegeven, of ook wel daarop neergelegd. Hoe versletener dan zoo'n ding er uitziet, hoe beter.
't Geldt dan voor 'n vervallen wisselbrief dien men den profeet
ter betaling aanbiedt : „voor aan Uwe Heiligheid geleverde
zooveel demonstratien van vromighedens."
Maar als zulke kleedjes nog nieuw zyn, kan men er ook heel
goed 'n profaan gebruik van maken. Ze kunnen dienen als tapytjes
voor ledikant en sofa, of onder de schryftafel. M'n vriend de
Anachoda heet de gezagvoerder van een schip, die tevens gewoonlyk mede-eigenaar van de lading is. Het woord is arabisch.
t) Slamat, de maleische vorm van het arabische salam of selam : groet.
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kommandant had me reeds lang verzocht hem by-gelegenheid
'n paar van zulke kleedjes te bezorgen. En ook bestelde ik 'n
stuk of drie voor mezelf. Sjech Sjarief vertrok, en eenige uren

daarna werd me door 'n matroos een pak gebracht, dat voorloopig ergens in 'n hoek van de voorgalerij werd neergelegd.
Kort daarop verscheen er een andere Arabier, even deftig
gekleed, bedaard en van gevolg voorzien, als de vorige. We
zullen hem Sjech Awal bin Aidroussi el Maskat noemen.) Met
niet weinig opgewondenheid kwam hy vertellen dat z'n kameraad Sjech Sjarief 'n indringer was, 'n overweldiger, 'n oproermaker, 'n valsche anachoda. Volgens Sjech Awal was hy
zoowel eigenaar en kapitein van 't vaartuig, als rechtmatig
bezitter van de goederen. Hy deed 'n uitvoerig en verward
relaas van 'n oproer dat aan-boord zou hebben plaats gehad,
en tengevolge waarvan hy wederrechtelyk zou ontzet geworden
zyn van z'n waardigheid en eigendom. Te-midden van z'n rede
viel z'n oog op 't pak pramedani's. M'n vriend de kommandant
had het opengemaakt, en beschouwde de smyrnasche bloemen.
De grofheid van 't weefsel deed er geen kwaad aan. Die ruw
geschoren wol lag er zoo dik op ! Men zou lust gekregen hebben er op te knielen
.. .

— Betaal ze niet aan den schurk Sjech Sjarief, m'nheer !
Hy is 'n hond, 'n schelm, 'n dief. De Heer God zal z'n vader
vervloeken, en z'n grootvader, en z'n overgrootvader ! Om
godswil, m'nheer, betaal den prys van die pramedani's niet
aan den eervergeten Sjech Sjarief!
Ik riep de rechtbank by-elkaar. Dat heet, ik zette my aan
m'n schryftafel, en begon vierschaar te spannen in m'n eentje.
De zaak behoorde, omdat klager en eischer vreemdelingen
waren, niet tot het ressort van den rappat raad waarin de
*) Want de namen van m'n twee kliënten zyn me ontgaan. Niet
kunnende zeggen hoe ze heetten, vond ik het goed optegeven hoe ze
gevoegelyk kunnen geheeten hebben. De woorden Sjech en Sjarief zyn
titels, waarmee de Arabieren nogal gul omgaan. Sjech beduidde oorspronkelyk : koning, vorst of hoofd, en Sjarief is etymologisch verwant
met ons : schryver, sire, griffier, sherif en graaf. Ile bynaam Alhabsji of
El Habesch beduidt dat de man van 'n familie was, die beweerde in
Abyssinie thuis te hooren. Ik veroorloof my den ander 't ryk van Maskat als vaderland aantewyzen.
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Natalsche hoofden zitting hadden. Sjech Sjarie f Alhabasji en
Sjech Awal bin Aidroussi el Maslcat troffen 't goed. Ze waren
overgeleverd aan myn alleenige wyzigheid, en hadden 't waarlyk slechter kunnen treffen.
Och, die jeugd ! Die lieve hartelyke flinke jeugd !
En wat onze WOUTER verkeerd deed, niet waar, zoo weinig
acht te slaan op SALOMO'S Recht! Wie kon hem verzekeren dat
ook hy niet eenmaal 't een of ander kind zou te verfteelen
hebben tusschen twee Arabieren

„Kind", zeg ik nu, om de lokaalkieur van de Salomonische
wysheid te bewaren. De myne had met pramedani's te doen.
Die SALOMO had het drommels makkelyk, want 'n moeder is veel
lichter te kennen dan 'n anachoda. En dan voor iemand die zoo
ruimschoots de gelegenheid had zich te oefenen in de kennis
van 't vrouwelyk geslacht ! Ik kende ter-nauwernood het onderscheid tusschen 'n arabier en 'n klingalees') om nu niet
te spreken van 't verschil in traktement der behoorlyk gezalfde
joodsche fêtors, en van zoo'n armen koning der afdeeling Natal ! Eigenlyk had ik 't volle recht gehad, minder wys dan
SALOMO te wezen, maar dat ik me veel moeite gaf dat recht
ongebruikt te laten, is waar. Ik was niet eens in 't bezit van
'n hofschilder, dat wel jammer is, want 'n behoorlyke schildery zou niet misstaan hebben by de zaak. Dan had 'n nieuw
Woutersgeslacht Multatuli's eerste Recht kunnen kleuren. Mochten er nog gravures van dit voorval in de wereld komen, dan
geve men aan de twee Sjechs baarden, waarachter ik m'n heele
tengerheid verbergen kon, en wenkbrauwen die myn baardje
beschaamd maakten. Voorts : kaftan, wyde flodderbroek, tulband en verder toebehooren, precies als Vader JACOB. Och, ze
zagen er zoo deftig uit. Maar ik . . .
Ik zweette er van. Zeg nu niet te gauw dat ik onfatsoenlyk ben, lezer. Ik wou U wel eens zien tusschen twee kinderen Ismaels, schreeuwende, vloekende, pleitende, zwerende

.. .

Klingaleezen zyn 'n handeldryvend volkje dat te Ceylon of op de
Malabaarsche kust te-huis behoort. Ze zyn zeer zwart, doch vertoonen
overigens het schoone arabische type, en gaan voor zeer geslepen in
den handel door. Of dit oordeel gegrond is, weet ik niet. Van Chinezen wordt het ook gezegd.
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En de getuigen ! De eene helft van de equipage was voor
Sjech Sjarief. De andere helft bezwoer by God en profeet dat
Sjech Awal de rechte man was.

Want ik had gedaan wat de andere SALOMO schynt verzuimd
te hebben, ik had getuigen geroepen.
Maar 't hielp me niet. Uit overmaat van licht voerden ze
my in 't stikduister.
De scheepspapieren ? Daaruit kon ik evenmin wys-worden.
Er was in geklad.
Ik bracht met liet onderzoek den ganschen volgenden morgen door, en was beschaamd voor den Toeankoe ) van Natal,
het hoogste inlandsche hoofd van de plaats, tegenover wien ik
gaarne de eer van m'n scherpzinnigheid wilde ophouden. Ook
hy had, evenals nog een paar andere hoofden, eenige pramedani's besteld en ontvangen, zoodat de rekening van al 't geleverde vry hoog opgeloopen was. En hy kwam me bezoeken
juist toen ik, vermoeid van vruchteloos onderzoek, op 't punt
stond den moed optegeven.
Op eenmaal schoot me een licht in de ziel. Ik zond de getuigen weg, en hield 'n schoone redevoering tot de beide arabieren, die me met gloeiende blikken de beslissing schenen te
willen afpersen.
— Sjech Sjarief Alhabasji, hoeveel pramedani's hebt gy geleverd, en hoeveel kosten die pramedani's?

De man noemde het bedrag.
— Sjech Awal bin Aidroussi el Maskat, hoeveel pramedani's

hebt gy geleverd, en wat kosten ze ?
Ook Sjech Awal noemde de som die by vorderde.
— Ik zeg u, Sjech Sjarief Alhabasji, dat ge een onbeschaamde
man zyt, die schande brengt over 't hoofd van z'n vader. Zyn
er meer zoo in 't groote land van Abyssinie ? Schande over 't
land Abyssinie ! En aan u, Sjech Awal bin Aidroussi el Mas*) Op Sumatra is Toeankoe — letterlyk : mijn heer — de hoogste inlandsche titel op één na, wanneer men althans de nog regeerende Sultans uitzondert. De hoogste rang van een in dienst van 't Gouvernement staanden inlandschen hoofdambtenaar, is Jang di Pertoean : hy
die heerscht.
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kat, zeg ik dat ge slecht onderwezen zyt, en de manieren hebt
van iemand die ... geen manieren heeft. Ja, ge zyt een grove
persoon. Uw moeder moet bedroefd over u zyn, bedroefd en
beschaamd. Is dat eer doen aan 't land van Maskat ? Neen,
dat is groote schande voor 't land van Maslcat.
Wat hebt gy beiden gedaan ? Ge gaat op-reis met 'n schip
vol goederen. Dat is wel. Dat deed Sindbad ook, en hy werd 'n
ryk man omdat-i ... manieren verstond. *). Maar gylieden verstaat geen manieren. Gylieden zult' sterven als honden zonder
meester. Dat zeg ik u.
Als ik reizen ga, en zeevaren, en handeldryven, wat doe
ik. Ik ben beleefd en manierlyk. Als ik te Maskat kom, wat
doe ik ? Ik groet den Sultan, en bied hem 'n geschenk. En
wat doe ik, als ik kom te Magdala ? Ik buig me voor den
Negoes, en geef hem geschenken. Dat zyn de manieren van
iemand die reist, en de zee bevaart, en handel dryft, en .. .
behoorlyke manieren heeft.
Maar gy, Sjech Sjarief Alhabasji, en gy, Sjech Awal bin
Aidroussi el Maslcat, hebt geen manieren. Gy, Sjar ief, zyt geboren om 'n koppigen ezel te dryven. Gy, Awal, verdient geschopt te worden door 'n dollen kameel.
Ik ben kommandeur van Natal, en gy hebt u jegens my gedragen alsof ik maar 'n gering mensch was. Deze heer is kommandant van 't groote fort t) dat ge moet gezien hebben by
't invaren van de rivier ... ook 'n groot heer. En dat maleisch
hoofd is ... 'n voornaam hoofd. Het is de heer Toeanlcoe van
't heele land Natal. En de datoes dien gylieden uw pramedani's
gezonden hebt ... zy allen zyn personen van gewicht en aanzien in dit land.
Hebt ge my behoorlyke geschenken gegeven ? Neen. Aan
'

*) Namelyk SINDBAD de aventuurlyke zeeman uit de "Duizend-en-een
Nacht, Arabische Vertellingen," die volgens eenige blyken de landstreken schynt bezocht te hebben, waar het in den tekst verhaalde voorval plaats had. Ook Java en Ceylon. Of liever, er blykt dat de schryver van de hem betreffende fabels, die landen kende. SINDBAD komt op
Sumatra by zekeren vorst dien hij MAHA RADHJA groote koning noemt.
Maar dit woord is meer 'n omsehryving of titel dan 'n naam.
t) Het heette Marlborough. Door de Engelschen gebouwd, was 't inderdaad vry groot, maar in myn tyd zeer vervallen, en pover bezet.
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den heer kommandant ?_Ook niet. Aan den heer Toeankoe? Neen.
Aan Datoe Sinara-pandjang ? Aan Datoe Poetih ? *) Aan de
andere datoes ? Neen, neen, neen, dat hebt ge niet gedaan ! Is
dit niet afschuwelyk ? Zeer afschuwelyk, astaga-perlah ! t)
Dus zyt ge mannen van slechte manieren.
Maar ik kan zulke slechte manieren niet verdragen. En ik
zeg u dat ge my en al die andere voorname heeren die pramedani's ten-geschenke behoort te geven. Wanneer ge wat verkoopen wilt, zoek dan uw heil op den passer, of by de chineesche
handelaars . wy, heeren van aanzien, betalen u die bidkleedjes
niet ! En zend me wat rozenolie, maar ze moet van de beste
soort wezen. En nu, scheert je weg, allebei !
Natuurlyk wilden ze weer beginnen te pleiten. Er was reden
toe, waarachtig ! Maar ik liet ze wegjagen, en nogal ruw. De
Toednkoe keek me gek aan.
En nu ? vroeg hy.
Ik verzocht hem een van z'n volgelingen naar den passer te
z enden — d. i. naar de markt — en te doen „dienen van bevinding en rapport."
Och ja ! Onze twee ware geloovigen waren aangeland by 'n
chinees §) en hadden daar hun hart lucht gegeven met gelyksoortig vuur, maar in verschillende richting.
De een had z'n mededinger bespot, en hem gesard met het
bankroet dat-i aan z'n pramedani's leed.
En de ander ?
Dat is een infame behandeling, had hy geroepen. Op de reê

*) De twee hier genoemde datoes — kleine inlandsche hoofden —
waren speciaal belast met de zorg voor de pepertuinen te Taloh-Baleh.
Zy waren 't, die my vergezelden op het tochtje waarvan ik melding
maak in 't verhaal over den „Japanschen steenhouwer" in den Havelaar.
j) Arabische bastertvloek. Eigenlyk : istagrafar-Allah, iets als :by
God, God zal 't weten !
§) Hoe de ware naam van dezen chinees was, weet ik niet, maar
in de wandeling te Natal werd by Kek-Moeda genoemd. Hy kwam me
't bericht omtrent de zoo uiteenloopende gemoedsstemming van de beide
arabieren bevestigen, daar ze in zyn toko hun hart hadden uitgestort.
Oorzaak dat ik van dezen man melding maak, is de byzonderheid
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vertellen ze my dat hier geen geschenken worden aangenomen,
en aan wal stelen ze my m'n goed af ! Ik ga me beklagen by
den grooten heer te Padang !"
Daarop liet ik de twee vrindjes roepen, en gaf . , . suum cuique.
De één kreeg z'n geld, en de ander dwaalde in de gevangenis,
waar-i met 'n paar van z'n aanhangers logeerde tot ik gelegenheid had hem, vergezeld van de noodige toelichting „over
de veeren" terug te zenden naar de Golf van Perzië, waar 't
schip te-huis behoorde. Hoe dáár de zaak afgeloopen is, weet
ik niet.
Ideën.
1873.

VAN-GOEDEN-WILLE.
Ik heb 'n modiste gekend die 'n onnatuurlyk kindje had.
„Onnatuurlyk" zeg ik voor de eer myner modiste die gehuwd
was. Ik zal u straks den naam van den vader zeggen.
De goede vrouw had haar kindje zeer lief, en kleedde 't
zoo smaakvol ze kon. Een lintje hier, een lintje daar. Soms
eenvoudig, dan weer bont. 't Was der moeder eenig genot zich
bezigtehouden met den opschik van haar kind.
En wie er soms zeggen mocht : die kleur is te rood, of te
geel, of te fl ets ... die rand te breed, die sluier te dicht, dat
gaas te yl ... wie er mocht klagen over gebrek aan smaak of

dat hy NAPOLEON persoonlyk gekend had. Zeker iets zeldzaams in 'n
Chinees. Ruim twintig jaren vroeger namelyk dan het tydstip waarvan
ik spreek, en dus nu meer dan vyftig jaren geleden, was -i op St.-Helena als kleinhandelaar gevestigd geweest, en daar had hy den grooten
balling meermalen gezien. Om 'n proef te nemen, legde ik eens 'n
1Histoire de Napoléon" van Laurent de l'Ardéche op m'n schryftafel, en
wel zoo dat hem 't plaatje moest in 't oog vallen, waarop NAPOLEON
in planters-tenue naar den maleischen arbeider TOBY (?) staat te kyken. ,Tobat — 'n uitroep van verbazing -- riep hy, toean BONAPARTE!u
Ik heb dien chinees altyd met onderscheiding behandeld. Het was
me alsof cLio hem door die ontmoeting tot iets byzonders had gestempeld. En dezen indruk heb ik nog.
De heer J. H. VAN MEERTEN, zoon van de beroemde schryfster, die
vóór my Gezaghebber van Natal was, moet Keh Moeda gekend hebben,
alsmede den Toeanlcoe en de beide datoes die ik in den tekst noem.
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gebrek aan bekwaamheid ... niemand dacht er aan, de zorgvuldige moeder te beschuldigen van gebrek aan liefde voor
haar kind.
De modiste heette PARABEL. POIÊTÈS heette de vader. En
WAARHEID was de naam van 't kindje dat de moeder zoo gaarne
aankleedde.
,

Eens liet ze haar kind zien, en vraagde met de oogen :
— Hoe vindt ge rnyn kind, myn schat, myn alles ? Zie de
kleur . . .
— Dat gele streepjen is aardig.
— Geel ... die wangen geel ? 't is rose ! Geel ?
-- Ik sprak van 't jurkje.
Andermaal liet ze 'r kind zien, en vraagde met de oogen :
— Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles ? Zie hoe
wit . . . en marmer . . .
— Daar is te veel styfsel in.
— Styfsel in de armpjes van myn kind ?
— Ik sprak van 't jurkje.
Weder liet de zorgvuldige moeder haar kind zien, en vraagde
met de oogen:
— Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles ? Zie die
vormen ... die ronding ... die lynen . . .
— Te kort van lyf.
— Myn kind te kort van lyf ?
— Ik sprak van 't jurkje.
Toen werd de moeder verdrietig. Het bedroefde haar dat
men het kind niet zag. Wel tooide ze gaarne haar lieveling,
maar 't smartte haar dat die tooi belette het kind te zien.
Smart maakt onbillyk. PARABEL, werd boos op PIOÊTÊS, die
't piet helpen kon. Zy scheidde van tafel en bed, en nam haar
meisjesnaam aan: AMELEIA. * )
Ze scheurde den kleine 't valsche jurkjen af, dat de aandacht wegstal. Daarop toonde zy haar kind aan vele menschen,
en vraagde met de oogen :
') Zorgeloosheid, slordigheid, ongekleedheid.
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— Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles ?

Een der velen zeide :
— Indecent.

De anderen zeiden niets. Zy hadden de vraag der moeder
niet verstaan, en zagen 't kind niet.
Dit bedroefde AMELEIA. Ze verzoende zich met POIÊTÊS, de
't graag deed. En ze noemde zich PARABEL, als vroeger, en
tooide haar kind als te-voren.
— Ach, riep ze, dan ziet men toch het jurkjen. en die lieve
strookjes, en die linten ! Misschien zal men in 't eind letten op
myn kind, en 't schooner vinden dan z'n tooi.

Omnis comparatio claudicat. Natuurlyk. Anders was 't similitudo. Gelykheid zou de Gelykenis doen vallen.
Wat zoudt ge zeggen van iemand die de schoone parabel
van JEZUS over 't berouwhebbend kind van zich stootte,
omdat . . .
— Dat gaat my niet aan. Daar wordt gesproken van een
verloren zoon . . .
— Welnu ?

— Ik? Wel . . . ik ben 'n verloren dochter.
Zoo-iets ontmoet men veel, en ik houd er niet van. Men
moet in 't vatten van de bedoeling des sprekers of schryvers
„van góeden wille" zyn. En dit is vooral noodig by vergelykingen, gelykenissen en parabels.
1862.
Ideën.

NATIONALE EERLYKHEID.
onze boeken ! Weet
Ik heb geen MOLIÈRE meer. Ach, TINE
ge nog wel dat wy eens boeken hadden, en 'n huis ? En dat
we menschen binnenriepen die er geen hadden. 't Is toch zonderling ... nog dikwyls vraag ik myzelf : hoe komt het toch
dat we geen huis hebben ? 't is heel dom... Ik lyk kleine MAX
wel, met z'n gekke vragen. Ik heb moeite om niet afgunstig
...
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te worden als ik denk aan zoovelen die wonen kunnen. En
meestal ... maar ik zal je liever wat vertellen van DON JUAN.
't Is heel goed dat ik geen MOLIÈRE meer heb. Dan zou ik
misschien naschryven, en dit verveelt me zoo.
DON JUAN is dik en vet als betaamt. Maar DIMANCHE is
mager.
-- M'n huisgezin is in nood, o edele DON JUAN Ge weet
wat ik voor u gedaan heb ...
— Goed gesproken, lieve DIMANCHE, ga zitten !
— Ik dank u voor 't zitten, heer JAN. Ik wenschte dat ge
deze rekening
— Uw rekening is verrukkelyk. Ga voort ! Mag ik u 'n
snuifjen aanbieden?
— Ik dank u voor 't snuiven, DON JUAN, maar zie eens deze
rekening, en ...
— Weet ge wel dat ge een goede hand schryft, o univerzeele DIMANCHE Ik benoem u tot m'n sekretaris, dan kunt ge
schryven voor my !
-- Ik dank u voor 't schryven, heer RIDDER, doch m n gezin
lydt gebrek, en om-uwentwil zouden wy
Gebrek ? Lyden ? Gebreklyden ? 0 heerlyk schoon verbond
van diep gevoelde klanken ! Ik zeg ... ik gloei ... ik wil . .. ik
weet zelf niet wat ik wil, maar 't doet er niet toe, de uitdrukking is prachtig ! Doe my 't genoegen, en zeg dat nog
eens.
— Wij lyden gebrek, o heer .. .
— Goddelyk ! Wat 'n leven, wat 'n gloed, wat 'n vuur ! Ik
verhef u tot m'n lyfdichter. Ga voort, welsprekende DIMANCHE
— Dank u voor 't dichten, heer GRANDE, maar ik meende
dat gy ... om godswil, bedenk dat we sterven, en bovendien, ik
heb schulden ... ik kan niet betalen ... en nu zegt men dat ik
oneerlyk ben ... terwyl gy ... bedenk, heer RIDDER, JAN, JUAN,
GRANDE
hoe toch moet ik u aanspreken om verstaan te worden ? DON JUAN
o, god, wy sterven, en men zegt dat ik ...
— Sterven ? Verheven denkbeeld ! Maar 't is onjuist ... vriend
DIMANCHE
Ge laat u door geestdrift vervoeren tot onnauwkeurigheid. Sterven ? Gy, met uw talent van voordracht ? Sterven?
Gy, met zoo'n schrift ? Onmogelyk, DIMANCHE Ziehier ! Ik,
DON JUAN, ik schenk u -- neem gerust aan, wees niet be!

.. .

!

'

.. .

--

...

...

!

!

512

NATIONALE EERLIJKHEID.

schaamd ... ik ben 't je schuldig — ik schenk u, ex plenitudine

potestatis ... begrypt ge dat ?
— Ach neen, maar m'n rekening .. .
— Ik schenk u de onsterfelykheid. LEPORELLO, wilje m'nheer
uitlaten ?
Ik weet niet of 't precies zoo staat by MOLIÈRE, ook . niet of
tyd heeft om te antwoorden : „ik dank u, DON
JUAN, voor uw onsterfelykheid !" Maar me dunkt, ik zie den
sukkel zoo bedroefd weggaan, om aan vrouw en kinderen
onsterfelykheid thuis te brengen in-plaats van 't verwachte
brood om niet te sterven !

DIMANCHE nog

Minnebrieven.

1861.

DE GRAANKORREL.
By 't beschouwen van 'n kunstwerk, by 't schatten eener
uitstekende daad, by 't beoordeelen van 'n uitgedrukte gedachte,
leg ik mezelf altyd de vraag voor : wat is er omgegaan in de
ziel des kunstenaars, van den held, van den wysgeer, om dat
ideaal te scheppen, om tot die daad te besluiten, om die gedachte voorttebrengen en daaraan vorm te geven als denkbeeld ? Dat is : ik vraag, hoe de ziel bevrucht werd ? Welke
toestanden ze doorliep by dracht en verlossing ?
Welnu, de geschiedenis eener groote konceptie roept me altyd
den tekst toe : met smart zult ge kinderen baren ! Als 'n
graankorrel spreken kon, zou ze klagen dat er smart ligt in 't
ontkiemen.
Helden, artisten en wysgeeren zullen my begrypen, en de
klacht van die graankorrel verstaan.
1862.

Ideën.

