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R. P. MEES AZN.

Hoe moeilijk, ja bijna onmógelijk, is 't eenige onzer Parlementsleden naar hun uiterlijk
te beoordeelen, en een bepaalde
analogie te zoeken tusschen
hunne politieke verdiensten en
hun maatschappelijken welstand
en lichamelijk voorkomen!
Ik zeg van »eenige" Parlementsleden!Want in onze Kamervan-Honderd loopen verscheidene Volksvertegenwoordigers
rond. die de meest kompleete
volmaking van uiterlijke en
innerlijke overeenstemming met
zich ronddragen; induktief of
deduktief te werk gaande,
komt men bij hen, met wetenschappelijke zekerheid, tot de
samenstelling van hun staatkundig en sociaal » geheel".
Ze schijnen menschen te zijn, die uit kinderen zijn opgegroeid van wier geboorte legendes in omloop werden gebracht:
dat goede Feeën zich rond hun wieg vergaderd hadden,
om het jeugdige menschenkind met rijke gaven te bedeelen.
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De Fee der Politiek heeft hun toen aangewezen tot Staatslieden ; op school werden het pedante, praatzieke bengels ; op
de Akademie blufferige woordvoerders in debatingklubs ; in
het maatschappelijke leven alwetende advokaten, notarissen
of burgermeesters, die brochures schreven, op publieke vergaderingen over sociale kwesties meespraken, en het bestuur
van een kiesvereeniging wisten in te pakken, totdat men hen
Kandidaat voor de Kamer stelde.
Maar uit hun oogopslag, hun wijze van akcentueeren, hun
onktueuse armbewegingen viel de aanstaande Politikus reeds
te herkennen. De Fee der Staatkunde had hun van buiten
en van binnen als Binnenhof-f.hig gemaakt.
Zulke menschen zitten er in de Kamer; men kan ze met
den vinger aanwijzen. En een beschrijving hunner uiterlijkheden volstaat tevens voor hunne innerlijke bekwaamheden:
deze spiegelen zich op hun lichaam af!
Met andere leden raakt men hiermeê echter gemakkelijk
in den war. Zoo bijvoorbeeld met den heer Mees! Bij hem
is het uiterlijk een hinderlaag, een raadsel, een misleidende
aanwijzing.
Zij, die zich in den tijd der Kamerzittingen op het Station
der Delftsche Poort te Rotterdam, eenige oogenblikken vóbr
het vertrek van den ochtend-sneltrein naar den Haag, in
de holle lange wachtkamer begeven, vinden in de nabijheid
der hooge kolomkachel een groepje van drie heeren staan.
Iederen morgen, met mathematiesche zekerheid, keeren zij
op datzélfde plekje terug. Ze spreken weinig met elkander,
slechts korte woorden wisselend, kleine opmerkingen over het
weêr, de gewone ochtendbegroetingen van menschen die
elkander dagelijks ontmoeten en nog niet over de konversatiebanaliteiten zijn uitgepraat. Soms verlaat een der drie heeren
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het groepje, om neet kleine pasjes stampend, zich even de
voeten te warmen ; dan weêr steekt er één de handen uit in
de richting van de snorrende kachel, of zet haastig de kraag
zijner jas op, om zich tegen den tocht der open- en dichtslaande perrondeuren te beschermen.
Allen drie dragen een zwart leeren serviette onder den arm„
dit attribuut van advokaten, zaakwaarnemers, beursmannen en
Kamerleden.
Het zijn drie der Rotterdamsche afgevaardigden in het
kollege der Hoogmogenden op het Binnenhof : de heeren
Viruly Verbrugge, Hintzen en Mees.
In de eerste plaats valt in 't oog de beweeglijke figuur van
den heer Viruly, die onophoudelijk van plaats en houding
verandert, klein, toebijtend, met een zweempje van militarisme in zijn voorkomen, en die door zijn snor en imperiale
aan een liliputtig marechausseetje of aan een miniatuur
Fransch generaaltje doet denken : een uiterlijk dat helaas geheel in strijd is met zijn bekend anti-militarisme in de politiek.
En dan het zwarte hoofd van den heer Hintzen, eenvoudig
en somber van trekken, geheel in een kort geknipte baard,
dat, wanneer het in een Marokkaansche kleeding gestoken
werd, hem zou doen lijken op een ruilhandel drijvenden koopman op de kusten van Afrika, iemand die kralen voor ivoor,
en vuursteen-geweren voor peper verschachelt. En eindelijk de
heer Mees.. .
ja, waaraan doet hij denken? Ziehier hoe hij er uitziet: een
lange, magere, platte man, die al een beetje voorover begint te
loopen en grijzend haar krijgt; zijn hoofd is smal en spits.,
met een grooten neus, die van onderen met een kleinen wip
naar voren komt en waarop een bril steunt met glimmende
flikkerende glazen; voeg daarbij dat zijn gezicht is kaal ge'
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schoren, geheel schoon rond den mond en de kin, terwijl
alleen twee grijzige bakkebaardjes schamel onder zijn ooren
groeyen. En al de trekken van zijn gelaat loopen in de richting van-voren-naar-achteren, van den neus naar de kaken
en de ooren, zoodat ze hem een magere, naar voren willende
uitdrukking geven ; bovendien is er een onmiskenbare stiptheid, striktheid van levenswijze, bedaarde eenvoudigheid
en monnikachtige soberheid in zijn geheele houding, welke
een ieder, die zou willen gissen naar de maatschappelijke
betrekking van dezen persoon op een dwaalspoor zouden
brengen.
Met allen eerbied voor dezen Rotterdamschen Volksvertegenwoordiger gesproken, kan ik de vergelijking niet achterwege houden, dat hij op het publiek den indruk maakt van
een schoolmeester uit den tijd onzer grootouders, van een
oud-model prokureursklerk met zijn portefeuille stukken onder
den arm, van een vertrouwd boek- of eerlijken prokuratiehouder van een ouderwetsch en soliede handelskantoor.
Wie ter waereld zou achter deze bescheiden, stille, eenigszins sjovele figuur een onzer Kamerleden zoeken ? En nog
wel een onzer degelijkste, bekendste en invloedrijkste afgevaardigden op het Binnenhof?
Men moet dus, om den heer Mees in zijn ware beteekenis
te leeren kennen, de ooggin voor zijn uiterlijk sluiten, den man
uit de maatschappelijke samenleving niet als het evenbeeld
van den politieken persoon beschouwen, en een sterk, Ynarkant onderscheid maken tusschen den Rotterdammer » Mees",
en den Geachten Afgevaardigde in 's lands raadzaal te
's Gravenhage.
Laat ons dus den reiziger, dien wij aan het station Delftsche Poort gezien hebben, verwisselen voor het Kamerlid, dat
-
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wij, in denzelfden persoon, op het Binnenhof terug kunnen
vinden.
En om hem op zijn reëele grootte en in zijn juisten invloed
te kunnen schatten, dienen wij hem waar te nemen bij de
weinig voorkomende gelegenheden wanneer hij het woord gevraagd heeft en de vergadering zal gaan toespreken!

Er zou een afzonderlijke en zeer interessante studie te
schrijven zijn over het karakter der verschillende soorten van
redevoeringen, die men in ons Parlement te hooren krijgt.
Men zou ze voor dat doel in eenige groote groepen moeten
indeelen, en, als de meest gewichtige, de tendenz-speechen boven aan dienen te plaatsen. Deze worden gehouden door de bekende
politieke aanvoerders, kleur bekennende namens een partij,
waarin herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt van de woordjes
»wij" en »ons"; ze worden uitgesproken te midden van een
plechtige en aandachtige luistering van de vergadering, verstijfd op hare bankjes, of samengeschoold in dikke, zwarte
groepen; de redenaar verheft luide zijn stem op het » moment
suprême", doet zijne zinnen door de zaal weêrklinken, argumenteert, verdedigt, valt aan, met de zelfbewuste autoriteit
van een persoon die het gewicht zijner woorden kent;
gewoonlijk worden ze van rechts tegen links, of omgekeerd gehouden, en spruiten meestal voort uit de improvisatie van
een hartstochtelijk oogenblik.
Vervolgens komen de parade-redevoeringen, die in den regel
uit een dik pak aanteekeningen geboren worden, thuis al in
elkaêr gezet, ingestudeerd en geprepareerd. In een verschrikkelijk geploesplas van uitweidingen, met een omhaal van héél
ver gezochte en brééd uitgewerkte argumenten, ge ,kteerde
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gestikulaties, en besproeid met den inhoud van een ontelbaar aantal glazen water, vertellen zij de politieke beschouwingen over een punt van generaal belang, oude waarheden in versleten kleederen, bekende opinies van tamelijk
bekende personen. Ze eischen veel kolommen druks in de
» Handelingen", uitgebreide uittreksels in de avondbladen en
geven door middel van de snorrende wielen der reusachtige
rotatiepersen een nieuwe vermaardheid aan den naam des
sprekers.
En de vergadering van de Tweede-Kamer denkt bij zich
zelve : J a, vriendje, dát weten we al lang en we doorzien de
reden ook wel, dat je daar zoo staat te spreken !" Ze gaat
voort met hare gewone bezigheden, leest, schrijft en kakelt.
Alleen de beurtloopers (zij, die naar alle redevoeringen staan
luisteren) vormen den spreker een klein auditorium, en knikken als Chineesche étagère-poppetjes, toestemmend op al zijne
argumenten.
En dan volgen in de rij de zoogenaamde mandaatspeechen
onbeduidende, bleeke verlegen redevoerinkjes, door een afgevaardigde, wiens naam men alleen bij stemmingen hoort
noemen, uitgesproken voor zijn kiezers, om een blijk van leven
te geven, en gestand te doen aan de eed bij zijn kandidaatstelling afgelegd op een of ander nevelachtig distriktsbelang.
De betrokken Minister antwoordt op zulke speechen met
eenige geruststellende woorden, sust het geweten van den afgevaardigde in slaap en .... de zaak is in de doos. In het leven
van een Parlement zijn zij even fataal-noodzakelijk als de
pokken of de mazelen in een kinderleven; de Kamer komt
ze gemakkelijk te boven, want ze stopt zich de ooren.
Maar behalve deze kategoriën van sprekers bestaat er nog
een ander soort van redenaars, die zich niet onder een bepaalden
i
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groep laten rangschikken. Ik zou ze de »wilden « willen noemen ; ze loopen vrij en bandeloos in hunne partijen rond:
houden geen tendenz, parade óf mandaatspeechen, en vragen
alleen in buitengewone gevallen het woord Geen extra-Parlementaire oorzaken doen hen op de sprekerslijstjes voorkomen; ae
kiezen en berekenen het oogenblik van hun optreden niet, met
het doel om een knaleffekt of een sukces-stemming te bereiken.
Deze >> wilden « geven slechts gehoor aan een momenteele
impulsie : men heeft hen bijvoorbeeld al eenige dagen waargenomen. terwijl ze met klaarblijkelijke belangstelling de redevoeringen en den loop der beraadslagingen gevolgd hebben:
ze loopen van den eenen spreker naar den andere. als zochten
ze een opheldering, een verwachte verklaring n een gewenschte
bekentenis. En tot het laatste oogenblik houden zij hunne
onderzoekingen in de Parlementaire zandwoestijnen vol, op
den uitkijk naar dat ééne korreltje goud, dat zich maar niet
aan hen vertoonen wil.
Er is in de redevoeringen van de verschillende afgevaardigden. of in de uitgelokte verklaringen van de regeering, één
duister punt gebleven: een kleinigheid van groot belang, met
een ja< of een »neen uit den weg te ruimen. Maar de
bevestiging of de ontkenning blijft uit; men draait om de
zaak heên ; en de ontevredenheid, die zich van de vergadering
heeft meester gemaakt, dreigt gevaarlijke gevolgen in de
naderende stemming na zich te zullen sleepen.
Nu is het tijd om tusschenbeide te komen; er dient een
woord gesproken te worden, dat de zaak een opheldering geeft
of de gevaarlijke ontevredenheid in een andere bedding leidt.
En op zulk een oogenblik vraagt een der » wilden z het
woord.
De heer Mees uit Rotterdam neemt een dergelijke positie

8

R. P. MEES AZN.

in onze Tweede-Kamèr in. Van hein gaat de roep van diepe,
degelijke kennis, groote gematigdheid en vertrouwen wekkende
onpartijdigheid uit. Hij is een man zonder hartstochtén,
zonder stokpaardjes, zonder betrekking-jagende eerzucht, zonder
persoonlijke antipathiën : de aangewezen persoon dus, om een
belangeloos, verzoenend, vertrouwen herstellend woord te
spreken. Door deze eigenschappen heeft hij zich onwillekeurig
een autoriteit verworven, die aan zijne redevoeringen een
gewicht doet hechten, dat voor een verklaring van een » leider «
niet uit den weg behoeft te gaan. Wanneer een der liberale
aanvoerders op autoritairen toon, namens zijne partij, der
Regeering toeroept : » Wij kunnen met uw wetsontwerp niet
medegaan ! «, of de heer Mees zegt op zijn bedaarde manier:
» Ik kan mij geen liberale partij voorstellen, die aan de aanneming van zulk een wetsontwerp zou medewerken ! «, dan
heeft de afgevaardigde van Rotterdam meer weifelende stemmen tegen dat ontwerp van wet gewonnen, dan de erkende
leider met zijn humbuggende pluralis majestatis.
En toch heeft hij geen officieele opdracht om namens de
linkerzijde eene explikatie van haar optreden te geven
Hij wenscht niet vooraan te staan in de rijen zijner partijgenooten, nóch met den gebalden vuist van den opgewonden
tegenstander, nóch met de zalvende of kommandeerende stem
van een liberalen hopman. Men moet hem maar liefst aan
zijn lot overlaten, hem niet lastig vallen met vragen of inlichtingen. Laat hem gerust rondscharrelen; hij is op de
hoogte van alles wat er omgaat, hij hoort en weet alles wat
men zegt of wil. Sluit hij zich, dagenlang in een leuk stilzwijgen op, wees dan verzekerd, dat hij er een goede reden
voor heeft, en dat hij slechts zijn gelegenheid afwacht om
voor den dag te komen.

R. P. MEES A%N.

9

Tot die gelegenheden behoort een gebeurtenis als ik hierboven er één opnoemde. En zoodra de heer Mees van den
Voorzitter het woord gekregen heeft, stroomen de Kamerleden
in haastige belangstelling gaar zijn kant. 't Is irééns stil
in de vergadering; alles is één luistering.
Bedaard rijst zijn lange gestalte in zijn bankje overeind,
zonder gepassioneerde drift of nijdige zenuwachtigheid. Hij
wéét wat hij zeggen wil ; en al is hij zich bewust, dat zijne
woorden, uitgesproken op een dergelijk kulmineerend moment
in het debat, vermeerderd met het gewicht zijner persoonlijkheid, een bizondere beteekenis zullen erlangen — zijn gezicht
draagt de uitwendige sporen van een zoodanig bewustzijn niet.
Het is, als altijd, strak, dood, met den grooten neus een weinig
uit de profiellijn gewipt, het hoofd voorover stekend, met een
idéétje van een kanselhouding.
In de eene hand heeft hij een stukje papier, terwijl de
andere arm, op den rug gebogen, onder zijn jas gestoken
wordt en met de hand één der lange panden in een onbeweeglijkheid dwingt. Zacht, schor, zonder luide klanken, niet
een vriendelijke fermte en neet tamelijk lange zinnen, in wier
midden hij telkens moet ademhalen, gaat hij onmiddellijk op
zijn doel af. Hij stoeit en speelt niet met de Hollandsche
taal; hij koketteert of schermutselt niet met oratorische sier
lijkheidjes; hij paradeert of dondert niet met grommende dreigingen. Maar leuk, zeker van zijn wil, eenvoudig en met een
karaktervolle bescheidenheid stapt hij in het Hollandsch
voort, in duidelijke zinnen, in heldere vergelijkingen en met
besliste klemtonen.
En zijn toon wekt vertrouwen door de afwezigheid van
hartstochten, door den vriendelijken en mannelijken aandrang
der bedaarde woorden, door de vermaningen zonder bedrei-
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gingen, door de waarschuwingen zonder overdreven pessimisme.
Bij alle luisteraars wordt het bewustzijn opgewekt dat een
juist, degelijk, verzoenend woord gesproken wordt, en dat de
Regeering gevaarlijk en onverstandig handelen zou niet gebruik
te maken van de wenken, welke hij haar toevoegt ; er wordt
haar de gelegenheid geboden, met redding van den schijn
harer positie, de wenschen in te willigen, die door vorige
-sprekers waren kenbaar gemaakt, en bij wier beantwoording
zij zoo vreemd gedraaid heeft.
Zooals men den heer Mees daar dan ziet staan — met
zijn uiterlijk van een mageren, ouderwetschen onderwijzer,
waarschuwend, vermanend, tesamen brengend, met iets doceerends in zijn spreektoon, iets ernstigs in zijne uitnoodigingen,
ondersteund door de algemeene aandacht en toestemming van
de geheele Kamer — kan men begrijpen hoe 't mogelijk is,
dat hij van de regeeringstafel antwoorden weet uit te lokken,
die zoovele sprekers vóór hem tevergeefs hebben getracht af
te dwingen!
Toch is hij een »wilde", maar een »wilde", die zich
zelf deze positie verkozen heeft. Want met een beetje meer
-eerzucht, meer menschelijke ijdelheid, zou 't hem geen moeite
kosten zich, tusschen Gleichman en Verniers van der Loeff,
in het gelid der liberale voorvechters te plaatsen, in een
stelling., waarin zijn gansche partij hem met open armen ontvangen zou. De heer Mees behoort echter tot die soort van
personen, welke zich liever en vrijwillig effaceeren.
En bij de beraadslagingen over de laatste Begrooting van
Buitenlandsche Zaken was 't deze afgevaardigde van Rotterdam, die op een handige wijze een einde aan een penibel
debat wist te maken. Naar aanleiding van de benoeming van
-een konsul te Amoy of te Zwattau in China werden scherpe
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woorden tusschen den heer Cremer en den Minister gewisseld:
met behulp van een stapel klinkende argumenten, die de
algemeene opinie naar zijne zijde deden overhellen, trachtte
de Amsterdamsche afgevaardigde den Minister van zijn voornemen af te brengen. Maar Z. E. was koppig, gepikeerd,
steigerde tegen, wilde in 't geheel niet toegeven; over en
weer werden er door de beide heeren harde bewoordingen
gebruikt, en deze zaak van ondergeschikt belang dreigde
nog een raren draai te nemen.
Het was de heer Mees, die toen óók weêr op het laatste
oogenblik opstond en zonder den heer Cremer in 't gelijk of
den Minister in 't ongelijk te stellen, de twee heeren wist
samen te brengen, en voorstelde der Regeering het gevraagde
krediet toe te staan, maar dan ook van haar de belofte te
zullen ontvangen, dat zij niet dadelijk een beslissing nemen
en de standplaats voor den konsul in nadere overweging
houden zou.
De heer Hartsen durfde nu niet meer »neen" zeggen,
en de heer Cremer moest met deze schikking vrede nemen.
Er was aan de eer voldaan! —

Mr. F. J. M. A. REEKERS.

Er loopei in ons Lagerhuis afgevaardigden rond, die zoo
6p en tóp Staatsman zijn, dat men ze zich moeilijk in eene
andere omgeving, in andere houdingen, met andere gebaren
kan voorstellen. Het geheele karakter van hun wezen, hun
doen-en-laten tot in kleine bizonderheden, is zoo harmoniesch
met hun Parlementair milieu samengegroeid, dat men zich
tevergeefs de moeilijke vraag blijft stellen hóe, zij zich gedragen en welken indruk zij maken zouden in het alledaagsche leven van de maatschappij rond ons, met hare
buigingen en visites, hare rijtoertjes en avondpartijen. Men
komt bijvoorbeeld bij den aanvang van een zittingstijd in de
vergaderzaal, bekijkt de leden, houdt een stille revue over de
bekende gezichten en den gezelligen rompslomp, keert dagelijks
terug, volgt de Parlementaire werkzaamheden van uur tot
uur, en gunt zich een vrijen tijd als de Kamer ook op reces
gaat. Maar zoodra, na een zestal weken, de deuren van het
Gebouw op het Binnenhof weêr geopend worden, gaat men
opnieuw zijn oude plaatsje innemen, kijkt nieuwsgierig in de
kuil der zaal onder zich, en .... vindt alles bij het oude terug.
Gedurende het reces heeft men vele der Kamerleden niet
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meer gezien ; ze zijn spoorloos verdwenen, hebben met stillen
trom de residentie verlaten, om zich voor eenigen tijd vrijwillig in een kleine stad te begraven, zich af te zonderen
op hun zomer- of winterverblijven, zoodat men ze alleen
ontdekken kan als men de societeit van een onzer provin ciesteden bezoekt, waar men ze tot zijne verwondering aan
een whisttafeltje of tegen een schoorsteenmatel bij een groot
haardvuur plotseling ziet herrijzen.
En bij den eersten blik in de vergaderzaal der Tweede
Kamer ziet men ze met hunne bekende gewoontetjes, wandelend of redeneerend, met een hun eigen gebaar in dezelfde
kleeding ; en 't schijnt ons toe, dat ze er nooit uit zijn geweest, of ze als de mollen en de kikvorschen gedurende den
recestijd een winterslaapje ergens in een hoek of onder een
bank gemaakt hebben, en in dat Gebouw hun gansche leven
slijten, er zich kleeden en slapen en eten, evenals in een
groot boardinghuis van politieke kostgangers. Hunne namen en figuren en beroemde kwaliteiten zijn zóó zeer in
ons geheugen met de groen-wit-gouden omgeving van de vergaderzaal ineengevloeid, dat, bij eene onverwachte herdenking
van hlin perston, men ze zich alleen in hun Kamer-milieu
kan voorstellen: de één geleund in een nonchalante luistering,
de handen in de zaken, den rug tegen den muur — zijn gelief koosde houding; de ander kleine, driftige lettertjes schrijvend op groote vellen papier, gebarrikadeerd door opengeslagen
dikke boeken en stapels stukken — de nooit rustende bezigheid van den heer De Ruyter Zijlker ; een derde in een eeuwigdurende wandeling, als een Juif errant, van links naar rechts,
van Jan naar Piet, met een milden lach om de lippen, een
sjovialiteit van handdruk, een rondborstigheid van woord; of
een vierde met een droge, stille bedaardheid wegduikend in
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een diep en duister hoekje, vanwaar hij een goeden blik over
de vergadering heeft en in staat is alles op te merken, alles
te hooren en zich toch buiten alle drukte te houden.
Maar er zijn nog andere leden, die men aan eene kleine
uitwendigheid herkent : een kort pandjasje, een licht kleurtje
van pantalon, een geliefkoosd plaatsje om de lorgnet te stoppen, een bizonder zuinige wijze om de weinige hoofdharen
over den kalen schedel te verdeelen, of een puntje van een
net zakdoekje, dat keurig uit een jaszakje steekt.
En al deze kleinigheden, en nog honderden meer, in elke
zitting terugkeerend met de regelmaat van een rarekiek, die
door een blindeman wordt. omgedraaid en, in een saaye opeenvolging, ons na een oogenblik dezelfde tooneeltjes voor
oogen brengt, geven aan het uiterlijk van de vergaderingen
van ons Lagerhuis een stabiliteit, die kwam er over vijftig
jaar eens een Hollandsche Old Rip te voorschijn — aan dezen
geest der vervlogen tijden een schouwspel te zien zou geven,
dat hem in den waan kon brengen de jaren zijner jeugd
opnieuw te doorleven.
Een groot deel der Geachte Volksvertegenwoordigers gehoorzaamt op een onverbiddelijke wijze aan de wet der Parlementaire traagheid; ik zou ze den naam van staatkundigen
oesters willen geven, vastgegroeid op den steenen bank van
het Binnenhof, in de enorme schelp van de vergaderzaal.
Als zoodanig kan ik mij o. a. niet anders voorstellen de
heeren Vos de Wael, Schepel, De Ruyter Zijlker, Lambrechts,
Ruland en meer dergelijke leden, een gehéél met de bankjes
en het Gebouw vormend, uit hun stof samengesteld, er op,
er voor, er door levend, als een poppetje van een regenmeter,
met dat onderscheid alleen dat zij in tegenovergestelden zin
als dezen werken, en schuil gaan bij een Parlementaire on-
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weersbui en te voorschijn komen bij het doorbrekende zonnetje.
Kan men zich, de oogend sluitend, een klein idee maken
van de maatschappelijke bezigheden en gedragingen dezer
heeren als de koncierge op het Binnenhof de deuren van liet
gebouw achter hen sluit en de Kamer dus met vakantie
uiteengaat ? Naar welke windstreken van het vaderland verdwijnen zij ? In welke doodsche provinciestad, waar het gras
tusschen de straatsteenen groeit, gaan zij hun gedesorienteerde
levenswijze voor het inenschelijk oog verbergen ? In welken
werkkring maken zij hunne vrije oogenblikken nuttig voor de
publieke zaak ? Of gaan zij in een holle kamer van een ouderwetsch huis, half gevuld met meubelen uit den tijd van Sara
Burgerhart en Willem Levend, met een lange effektenschaar de
koeponnetjes hunner héél soliede papieren knippen? Of zou
men ze, landbezitter zijnde in hun waardigheid van »lanter
met hooge vetlaarzen door drassige polders zien baggeren,
om hunne schraapzuchtige pachters of altijd klagende bedrijfsboeren tot betere betaling hunner penningen aan te sporen
Wie zegt 't ons? Wie zal ons het mysterie dezer onbekende
bestanen opheffen! De verkiezingsgeheimen zijn menigmaal
ondoorgrondelijk, en de terreinkennis van de besturen der
kiesvereenigingen, welke deze Volksvertegenwoordigers in
hunne bijna onvindbare schuilplaatsen weten op te sporen.,
dwingt onze bewondering af.
Maar er is nog een ander ras van Kamerleden, dat ik als
de »mondains" zou willen bestempelen. Het bestaat uit staatkundige persoonlijkheden, die, behalve hunne politieke waereld
van het Binnenhof, nog een geheel afgescheiden bestaan in
de 2grand monde" en andere waerelden en waereldjes voeren:
ze leven een dubbel leven; in de Tweede-Kamer zijn zij
Volksvertegenwoordiger., er buiten spelen zij de rol van den
/
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man der dinées, soirees, soupées, recepties, operaas en koncerten.
De hooge aristokratie levert er het belangrijkste aandeel
voor ; komen zij uit de Provincie, dan zijn ze in hun woonplaats de toonaangevers der waereldsche vermaken, het middenpunt van de beschaafde kringen, of is hun oud-vaderlijk
kasteel of zomerverblijf, in de nabijheid van een stad gelegen,
het aangewezen brandpunt van de lokale politiek. Door huwelijken van geslachten na geslachten zijn ze geparenteerd aan
de adellijke erg voorname familiës uit de buurt ; in iedere
stad hunner provincie, op vele landhuizen, tellen zij neven,
nichten, schoonzusters en tantes. Zij geven groote jachtpartijen; op hunne goederen worden zelfs vossen en herten
geschoten; en jaar op jaar vindt men hunne namen op de
ledenlijsten van de plaatselijke en provinciale magistratuur;
soms zelfs, als het geslacht bizonder uitgebreid is en zijne
vertegenwoordigers zoowel in de groote steden als op het
platteland telt, worden zij aangeduid als tot dien of dien tak
van de familië te behooren.
Komen zij uit de groote steden, en meer speciaal uit de
residentie, dan vindt men herhaaldelijk in koerantenberichten
hunne namen vermeld onder de gasten, die de partijen van
de vreemde Gezanten, de dinées van de Ministers bezoeken. Of soms ook wel zijn zij zelf de gastheeren, die in de
zalen van den Ouden Doelen of in hunne partikuliere woningen op den. Vijverberg of in het Voorhout de élite van de
Haagsche kringen vereenigen. En bovendien, in een of andere
eerepost aan het Hof verbonden, paradeeren zij onder het
personeel van Grootmeesters, Kamerheeren, Adjudanten en
Sekretarissen, die bij plechtige gelegenheden Z. M. of de •Koniging representeeren, naar vreemde Hoven met een opdracht
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worden uitgestuurd, of het naaste gevolg van den Vorst helpen uitmaken.
Menschen als Brantsen van de Zijp, Michiels van Verduijnen, R. J . Schimmelpenninck, de Van Dedems en De Vossen
-van Steenwijk behooren tot deze kategorie van Kamerleden.
Hoezeer zij ook een scherpe lijn tusschen hun leven in en
buiten de Kamer trachten te trekken, gelukt het hun toch
niet altijd de sporen hunner waereldsche vermaken geheel
uit hun Parlementaire bewegingen, Kamer-houdingen en
kleeding te doen verdwijnen. Er blijft een moeilijk te omschrijven tintje vart salon-hoofschheid en bal-élégance over
eenige dier heeren hangen ; ze zien er, zelfs onder de stille
en ernstige gewelven van het Kamergebouw, zoo uitgaan-achtig
uit. Afgevaardigden als Michiels en de jonge Van Wassenaer
doen meer aan Haagsche » mondains'', aan jeugdige sekretarissen
van legatie, aan five-o'clock-tea loopers, dan aan de traditioneele, erentfeste Hollandsche Hoogmogenden denken.
Ook in het Kamerlid Reekers schuilt nog zoon tintje
waereldschheid ; hij brengt in de zaal van het Binnenhof een
luchtje van het Amsterdamsche vermaaksleven mee, en als
een man, die er zich niet voor geneert, maar het bepaald
welvoeglijk acht, de somberheid en rechtplooyigheid van de
hoogere politiek door een waereldsche vroolijkheid en een
luchtige scherts wat op te vroolijken.
Wilt ge weten hoe ge hem 's ochtends in de zittingen altijd herkennen kunt? Weet-ge naar wien gij zoeken moet
Niét naar een business-hoofd, een gebogen gestalte, die geagiteerd zit te pennen, of naar iemand wiens tafeltje volgestapeld is met ingebonden jaargangen der Handelingen, Memoriën van Antwoord, Indische Verslagen en dergelijke officieele
bescheiden. Maar kijk aan den rechterkant, op de achterste rij
2
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bankjes, juist op den hoek, naar een opengeslagen koerant, waarachter de lezer geheel verscholen is. Dit onzichtbare Kamerlid
is de heer Reekers, de groote grondbezitter uit den Haarlemmermeerpolder, die zich verdiept in de lektuur van het nieuwste
nommer van ... Le Figaro !

Ja, en terwijl -men rond hem de belangen van de Nederlandsche natie in ronkende frazen bespreekt, het eene lid de
deftige redevoeringen van Wintgens zit te herlezen, een ander
de wijsheid uit een Meiporie van Toelichting in zich opneemt,
terwijl Van Asch van Wijk uit den »Standaard" een flauwe herinnering vindt aan het Hollandsch uit den Staten-Bijbel, en
Vermeulen den inhoud van den ultramontaanschen »Tijd" nog
eens doorloopt, vergast de heer Reekers zich aan de mondainiteiten van het Parijsche modeblad. Zeker zal het hem moeite
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kosten zijn glimlach te onderdrukken, wanneer hij, (als Van
.\.sch van Wijk de klachten van doleerenden tegen de ontrouwe
aanhangers van Dordt leest) met zijne oogen de » faits divers''
verslindt, waarin gesproken wordt van » pschuts" en »horizon
tales" of van de pikante tribulatiën eener >; charmante pécheresse", en (als Vermeulen met ernstig op alkaêr geknepen lippen
de laatste encycliek van den Paus aan zijne Katholieke
geloofsgenooten gericht, aandachtig bestudeert) zich de huid
kittelen voelt door een novelletje van een boulevardier-auteur
over de gichelende en schunnige gezegden van een dame, die
met een amant haar echtgenoot cocu maakt.
En dit zijn toch de werkelijke tegenstellingen van het leven, zelfs
in ons Lager Huis! Gelooft-ge mij niet, ga het dan zelf maar zien!
Heeft de heer Reekers zijn . geestelijke lunch uit Le Figaro
verorberd, dan vouwt hij het blad weêr in zijne oude plooyen
op, steekt het in een binnenzak weg en gaat een morgenwandelingetje maken. Dan ook eerst kan men het uiterlijk

van het herboren Kamerlid aanschouwen.
Het is een persoon van middelbare grootte, een stevig gebouwde blonde man, met kort geknipt haar, borstelsgewij s,
en een kort snorretje. Op zijn gezicht ligt de rustige,. zorgenlooze uitdrukking van iemand, die in goeden doen is, het
lekkere ' der aarde geniet, zich de waereldsche zaken niet te
erg aantrekt, ook de Parlementaire niet.
Verder maakt hij den indruk van een zeer sociabel mensch,
van een dier personen, welke zonder sterk op den voorgrond
te treden, in alle kringen zich nuttige betrekkingen en invloedrijke vrienden weten te verschaffen. Daar zij nooit diensten te vragen hebben, en dus op komen-zien kunnen spelen
is hunne positie eene tamelijk onafhankelijke, sterk en gerespekteerd. Ik zou haast zeggen, die zij als Kamerlid ge,

20

MR. E. J. M. A. R.EEKERS.

boren worden, want rijk bedeeld met goederen, die vele menschen van hen afhankelijk maken, met karakter-eigenschappen
die voor hen innemen, zijn zij met gewone bekwaamheden aan
de Akademie gepromoveerd, en liefhebber van politiek, kost
't hun al heel weinig moeite om zich het Kamerlidmaátschap
te veroveren. Rijk aan familië-invloed, zeggen hunne kennissen,
waaronder oude Akademievrienden behooren, die reeds vóór
hem een positie in de aktieve Staatkunde van hun land gemaakt hebben : »Ja, Reekers is net de geschikte man voor
zoo iets ! Hij heeft er lust in, en veel vrijen tijd . . . . " En
het distrikt wordt door de partijgenooten bewerkt; er volgt
een kleinen strijd, zonder heftigheid en waarvan de uitslag
vooruit op de vingers is uit te rekenen. Zóó komen dergelijke
gelukskinderen in de Kamer!
Zijn zij er eenmaal binnen geloodst, dan gebeurt het zelden,
dat men ze niet herkiest. Zij zetten in de Kamer de traditie
van hun leven voort; zonder zich uitermate in te spannen,
toonen zij juist genóeg belangstelling, om niet onder de verdenking van luiheid of onverschilligheid te komen; zelden blijven zij weg, men kan ze geregeld op hun plaats vinden, bij
de opening der zittingen nog even frisch als bij de sluiting
na moeilijke en zenuwachtige debatten. Daar zij zich de zaken
niet te erg aantrekken, geen heethoofdige geinteresseerden
zijn, laten zij de strijdvragen door anderen uitmaken.
Maar om niet héélemaal in het vergeetboek te raken, en
af en toe een blijk van leven tegenover de buitenwaereld te
geven, kiezen zij zich ,op het ruime en gevarieerde veld der
vragen van den dag een stokpaardje, waarmee^ zij van tijd
tot tijd een galopje door de Kamer doen.
De heer Lambrechts zien wij gewoonlijk te zadel op de
verbetering der bevaarbaarheid van de Maas, de heer Buma
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kankaneerde vroeger bij de behandeling der Begrootingen met
de droogmaking van de Zuiderzee over het Binnenhof, Dr.
Rombach steigerde jarenlang met het onwillige beestje van
het medisch Staatstoezicht, en de heer Reekers heeft een
))Sultane favorite", die den naam draagt van » Wonderkuil".
Met de volharding van een Frieschen stijfkop, zou men haast
zeggen, dringt hij zich bij de opeenvolgende regeeringen als
de miskende Messias der Volendammer visschers op. Met
booze gebaren, verontwaardigde woorden, met argumenten die
tevergeefs overtuigend trachten te zijn, en een hard geluid vol
snel afloopende, slordige zinnen, met rare hoofd- en neusklanken, heeft hij zich als een middelmatig debater doen
kennen. Zijn goede wil, zijn eerlijk vertrouwen, zijn oprechte belangstelling nemen bij hem de plaats in van een
overtuigingskracht en een bewijsvermogen, die alleen in staat
zouden zijn bij de meerderheid van de vergadering het recht
van zijn stokpaardje ingang te doen vinden.
En heeft hij zich uitgesloofd in halve argumenten, booze
zinnen, verpletterende aanhalingen van andere wonderkuilspecialiteiten, die alleen tot afstemming van motiën en wetsartikelen hebben geleid, dan vindt hij een zalvende troost aan
den breeden boezem van zijn vriend Schaepman, die hem aanmoedigend op den schouder klopt, of zijn zieleleed probeert
te doen vergeten door een vroolijk verhaaltje, waarover beiden,
gemakkelijk in een bankje gezeten, ^t hartelijk uitproesten.
Maar de betere tijden zullen mogelijk voor het lievelingswetje van den heer Reekers ook nog wel eens aanbreken. Want
ik durf een naderende overwinning voor hem gissen — mogelijk over jaren! -- en de Volendammer visschers zullen op dat
heugelijke tijdstip hun vriend en verlosser zeker niet vergeten.
Ik vermoed, dat zij hem uit dankbaarheid een Gouden Ge-
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denkpenning zullen aanbieden, waarop deze afgevaardigde in
zegevierende houding zal afgebeeld staan, met de attributen van
zijn Parlementair leven in de handen, zooals zijne tijdgenooten
hem gekend hebben: in de linkerhand een Figaro en in de rechter een miniatuur wonderkuiltje, omgeven door het randschrift:
»Labor omnia vincit.s

JR. j. D. VEEGEMS.

Hagenaars van mijn leeftijd
kunnen zich nog zeer goed
herinneren hoe een zes à zeven
jaren geleden Tederen ochtend,
als de Tweede-Kamer vergaderde of wanneer er een Afdeelingsonderzoek gehouden werd,
tegen tien uur een oud heer.,
met de regelmaat van een klok,
het Noord-Einde doorkwam en
den kant van het centrum der
stad opging. Deze grijsaard had
een geheel kaalgeschoren gezicht,
langwerpig en smal, met een
tamelijk grooten neus, die sterk
uit de profiellijn naar voren stak; verder had hij lang grijs
haar, dat tot op den kraag zijner jas afhing en hem, van
achteren gezien, op een oud dichter of een Duitsch musikus
deed lijken. Twee kleine oogjes, diep liggend in de zachte
plooven van zijn gerimpeld gelaat, nog levendig, goedhartig,
,
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met een vriendelijken humor rondkijkend, en die zeer dicht
tegen den neus aanstonden, verhoogden de vogelachtige uitdrukking van dit hoofd. En zooals hij daar met korte, schokende, dribbelende pasjes zich voorthaastte, als iemand die
denkt een beetje laat te zijn en toch niet over zijn tijd wil
wezen, deed hij ons denken aan een geleerden Archivaris of
een Professor van den ouden stempel.
Dit was de oude heer Veegens, Griffier van de TweedeKamer der Staten-Generaal, vader van het tegenwoordig Kamerlid. Ging men dan naar het Binnenhof en beklom men
een der tribunes van de vergaderzaal, dan kon men den eerwaardigen grijsaard getrouw op zijn post vinden, aan de
rechterhand van den heer Otto van Rees, op den hoek van
de , tafel, waaraan de Voorzitter met zijn bureau gezeten is.
Het eerst van allen op zijn plaats, als nog geen der leden
aanwezig was en alleen een paar dravende bodes met portefeuilles van de Afgevaardigden door de zaal holden, zat hij
reeds met zijn grijze hoofd over een stapel stukken gebogen,
naziende, zoekend, aanteekeningen neêrschrij vend, alles in orde
brengend voor den tijd dat de Volksvertegenwoordigers langzaam zouden komen aanstroomen en het logge machine van
de Tweede-Kamer haar luyen en hortenden gang weêr zou
aannemen. Dan, een uurtje later, als de spitse kin en het
scherpe gebogen neusje van Koning Otto naast hem had
plaats genomen en met een luiden klop van den hamer de
samenkomst had geopend, rees de gestalte van den duikenden
grijsaard achter zijn tafel overeind, een groot stuk papier in
de hand en begon met een onverstaanbare, binnensmondsche
stem de Notulen voor te lezen. Slechts een paar oude heeren
stonden in zijn nabijheid te luisteren, maar waarschijnlijk ook
niets verstaande, terwijl het overige gedeelte van de aanwezige
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leden aan hun gewone roesemoerige bezigheden was : het wisselen van morgengroeten, het op- en neêrwandelen, het scharrelen met portefeuilles en stukken, met frissche houding en
opgewekt oog kauseerend, zonder acht te geven op de eerste
formaliteiten van de opening dezer plechtige bijeenkomsten. En
even onopgemerkt als de oude heer Veegens was opgerezen, ging
hij te midden van dit dekorumlooze geraas weder op zijn
stoel zitten. Zijn medesprekend aandeel aan de bezigheden
van den dag was hiermee^ afgeloopen. De debatten werden
geopend.
Toch was voor hem nog geen tijd van rust ingetreden. Onmiddellijk wachtten hem andere werkzaamheden, die zoo lang
de vergaderingen duurden zijne kleine, oude gestalte en zijn
vogelachtig hoofd over zijn tafel gebogen hielden : de tallooze
kleinere en grootere beslommeringen, die de taak van deze
huismoeder der Kamer uitmaken. Had hij de vrijheid gehad
op zijn ouden dag, toen hij tot het ambtelooze leven was
teruggekeerd, zijne ondervindingen en herinneringen uit de geschiedenis van ons Parlement neêr te schrijven, wij zouden tallooze Staatkundige geheimen hebben opgelost gevonden, we zouden aardige en interessante tooneéltjes achter de koelissen onzer
Tweede-Kamer hebben zien afspelen, het masker ware ons
wellicht opgelicht geworden, dat tot nu toe de aanmatigende
onbeduidendheid en de grootsprekende opgeblazenheid van vele
harer leden bedekt. Evenals er volgens eene spreekwijze geen
groot man voor zijn kamerdienaar bestaat, zoo zouden ook slechts
weinige Kamerleden de proef der Par]ementaire Majesteit
onder het oog van hun Griffier hebben kunnen doorstaan.
o! 0! Wat zou hij kunnen klappen; hoe zou hij de geleerdheid en den ijver van rapporteurs in een vermakelijk
daglicht kunnen stellen : wat zouden wij een pleizier om u
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hebben, gij Kamerleden X. en Y., wier namen in kapitale
drukletters onder stukken is voorgekomen, waarvan gij zelf
geen syllabe hadt opgesteld ! Wat zouden wij dikwijls, terwijl
gij van uw bankje de Volksvertegenwoordiging stond voor te
lichten, en vernuftige argumenten en verstandige wenken ten
beste gaaft, met het air als waren ze werkelijk van uw éigen
vinding, menigmaal onze blikken naar de groene Griffierstafel
gewend hebben, om te zien waar de knappe grijsaard zijne
heldere ondeugende oogjes verborgen had, om door een fijn
lachje niet meer te vertellen, dan wat in woorden te zeggen is!
Maar gij kunt gerust zijn, de oude heer Veegens is ten
grave gedaald deze geheimen met zich medenemend ; de waardigheid van zijn ambt, het vertrouwen aan een dergelijke
gewichtige betrekking verbonden, zijn onbaatzuchtige ijver en
zijn belangelooze toewijding stonden er u borg voor, dat de
intimiteit van uw politieke leven en het geheim van uw doenen-laten aan een groot karakter en een oprecht gemoed waren
toevertrouwd; tegenover hem kondt gij gerust onbeduidend
lui en ... raad-zoekend wezen; niemand zou het ooit uit zijn
mond vernemen. Gij wist wel, dat hij een eerlijk en onkreukbaar ambtenaar was, die ons denken deed aan een dier Griffiers van de oude Staten-vergaderingen, die men veilig aanbiedingen kon doen, bedreigen of pijnigen, maar die men
onmachtig was tot een onthulling of een bekentenis te brengen:
de Johan de Witt der negentiende-eeuwsche Tweede-Kamer !
En evenals vele dezer ambtenaren, die een post van hoog
vertrouwen bekleeden (een dier wandelende geheimbussen)
vervulde ook hij zoowat de rol van den goeden genius der Vergadering, hij was » 1'homme à tout faire, de vriend in den nood,
de man, die, hoe druk hij 't ook door eigen bezigheden hebben
mocht, altijd nog vrijen tijd scheen over te hebben, om den
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vertegenwoordigers van zijn volk een dienst te doen, eenig
werk uit de hand te nemen, een verlangde aanwijzing te geven.
Van hem kon met evenveel recht als van een groot Nederlander, die een historischen naam bezit, getuigd worden, dat
alles wat in de Handelingen en in andere Parlementaire Geschriften stond, was »in of uit zijn hoofd gevaren.
( een wonder dus, dat de oude heer Veegens meer als een
vriend clan als een ambtenaar door de Kamerleden beschouwd
werd. En 't was geen berekenend eigenbelang, geen dankbaarheid voor bewezen diensten alleen, die hem de onbeperkte
achting van onze Parlementsleden had doen verwerven : hij
bezat ook nog vrienden van een ander en beter gehalte. Het
waren de grijsaards, de leden van een vorig geslacht, zijn
tijdgenooten, die jaar in jaar uit met hem naar het Binnenhof gewandeld en tegelijk met hem grijs waren geworden onder het koepeldak van ons Parlementsgebouw: zijne
speelgenooten uit de Tweede-Kamer, zoo deze uitdrukking
mij veroorloofd is. De oude heer Van der Linden zou nooit
in de zaal verschijnen en naar de presentielijst gaan om
zijn naam te teekenen, zonder met u een handdruk te
hebben gewisseld; de heer Wintgens, wanneer zijn tijd niet
in beslag was genomen door het nazien zijner ellenlange
redevoeringen of door liet overpeinzen van een nieuwe manier
om zijne oude argumenten nog eens op te disschen, verliet
dikwijls zijn zitplaats, om, geleund tegen een punt van uw
tafel, met u van gedachten te wisselen; het hoofd van den
heer Blussé, omkransd door een waayer van uitstaande haren,
zag ik herhaaldelijk naast het uwe over eenig stuk buigen;
de militaire kop van Generaal Van der Schrieck dwaalde
menigmaal in uwe nabijheid rond; de Asser afgevaardigde
Gratema scheen ti gewoonlijk ook belangrijke zaken te ver-
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tellen te hebben. Kortom, alles wat bedaard, grijs en eerwaardig was, werd door een soort van kameraadschappelijk
magnetisme door u aangetrokken : uw tafel was op menig
middaguur het middenpunt van een kleine extra-vergadering
van de seniores der Tweede-Kamer.
En mocht gij 't zelf nooit vernomen hebben, hoe men in
uwe afwezigheid over u sprak en dacht uw zoon heeft het
kunnen hooren en ondervinden ook!
Toen de oude Griffier zich terugtrok uit den Staatsdienst
en (volgens de officieële benaming) onder dankbetuiging » voor
de vele en gewichtige diensten, « zich in een » welverdiende
rust« ging verheugen — waarin het hem gegeven was zijn
interessante artikelen over de geschiedenis van het historische
's Gravenhage te verzamelen, die naderhand door zijn Zoon
zouden worden uitgegeven — had er op het bureau van onze
Tweede-Kamer een zinsbegoochelende gedaanteverwisseling
plaats. Het scheen, dat men een loopje met de toeschouwers
had willen nemen! Want zij, die de pensionneering van den
ouden Griffier vernomen hadden en dus aan de rechterhand
van den President het vogelachtige hoofd, met de witte, naarachter gekamde haren, niet meer meenden te zullen zien,
werden vreemd verrast op die plaats een hoofd, in denzélfden
stijl aan te treffen, verjongd, gekleurd, met dezelfde gewoontetjes en bewegingen: een smalle, langwerpige kop niet een
grooten neus, die scherp uit de profiellijn stak, glad geschoren,
de haren uit het voorhoofd gekamd tot in den hals, dezelfde
vogelachtige impressie makend. Het had er den schijn
van, alsof men het oude hoofd een verjongingskuur had doen
ondergaan, het in een bad van een dier reklame makende
koerantenmiddeltjes had gedompeld, oen het een tweede
jeugd te schenken.
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De gelijkenis tusschen den vader en den zoon was zóó
groot dat toen de laatste den eerste als Griffier opvolgde.,
men bijna niet gelooven kon een nieuwen ambtenaar in fuinktie
te zien. En ook bij den jeugdigen titularis trof men dezelfde
werkzaamheid aan ; het hoofd van dezen jongen vogel kon
men eveneens uren lang gebogen zien zitten over stapels langwerpige stukken, aanteekeningen makend, in de haastige beslommeringen zijner officieële bezigheid. En ook om en bij
zijn tafel verzamelden zich nu en dan leden, die inlichtingen wenschten te ontvangen, zich met hem in betrekking
stelden in zijn waardigheid als scriba der hooge vergadering,
of in die als kundig en veelwetend socioloog.
Van den heer Veegens junior ging denzelfden roep van
ijverig, bekwaam en vertrouwbaar ambtenaar als van wijlen diens vader uit. Er heerschte tusschen de Volksvertegenwoordigers en den eersten ambtenaar van de bureaus een
toon van vriendschappelijke intimiteit en van waardeerende
vertrouwelijkheid. Dé officiëele afstand, die er gewoonlijk tusschen
de leden van hooge Staatskolleges en hunne bezoldigde vraagbaken bestaat en die door den ouden Griffier reeds tot een minimum gebracht was, werd door diens zoon geheel uit den weg
geruimd. En geen wonder ; reeds voordat hij tot zijn nieuwe
en hooge waardigheid geroepen werd, was hij op een ander
gebied reeds de vriend en gelijke van verscheiden Kamerleden
en Geleerden in den lande ; als bekend redakteur van de
>. Vragen des tijds< was hij de gelijke en vriend van mannen
als Goeman Borgesius, Van Houten en Prof. Pekelharing;
hij had zich naam weten te maken op het uitgebreide terrein
der sociale vraagstukken, en zijne artikelen trokken een belangwekkende aandacht.
Dit was zijne reputatie, die hij op zijn Griffiersstoel mee^-
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bracht; en eenmaal daar gezeten, te midden van de levende
en brandende politiek, de tegenstrijdige en zich kruisende
opinies, als de aangewezen en geschikte persoon om de rapporten der afdeelingsonderzoeken over de meest belangrijke
sociale en politieke wetsontwerpen uit te brengen, viel het
hem niet moeilijk den gunstigen indruk, dien hij reeds gemaakt had, in nog sterker mate te verhoogen. Men kon 't zien:
hij werd door de Kamerleden als huns gelijke en, in vele
gevallen zelfs, als hun gewaardeerden adviseur beschouwd.
Zeker heeft het dan ook weinigen verwonderd, toen men
bij de laatste verkiezingen den naam van den Griffier der
Tweede-Kamer op een kandidatenlijst voor het Lidmaatschap
aantrof. Het was de stad Groningen, die hem naast zijn
mederedakteur van de » Vragen des tijds «, den heer Van Houten,
van onder den hemel van het Presidentsgestoelte uithaalde, om
hem een zitplaats op een der groene bankjes aan te wijzen.
En op zekeren morgen, toen de nieuwe Tweede-Kamer
hare deuren voor het publiek opende, vond men den heer
Veegens door de roode gangpaadjes dwalen, over de vlakte
promeneeren, in de koridors verdwijnen, sprekend met verscheiden Kamerleden, die hij op zijne rondwandelingen tegenkwam.. 't Maakte den indruk alsof de Griffier van dit Staatskollege aan het spijbelen was, van zijne plaats was weggeloopen, en zijn zittend leven moe, een aangename verpoozing in het omdwalen zocht. Men hoorde op de tribune door
eenige personen, die niet zoo goed op de hoogte van den
afloop der verkiezingen waren, verwonderd uitroepen:
Kijk Veegens eens! Wat voert die nu uit? Waarom zit
hij niet meer aan zijn tafel? Wat wil d—ie?
Nu kan men den oud-Griffier der Kamer, onveranderd, met
zijn vogelachtig hoofd, nog altijd in zijn Griffierskleeding
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(geheel in 't zwart, met lange gekleede jas) op de bankjes
links zien plaats nemen, of zelf het woord aan den Voorzitter
vragen, terwijl hij deze vroeger attent placht te maken op
zijne tegenwoordige kollegaas, als die wanhopige pogingen deden
oen de aandacht op een dergelijk verzoek te vestigen. En de
eenmaal altijd fluisterende figuur, die in geheimzinnige onderhouden met zijne superieuren was, en van achter zijn tafel
zijne opinies en raadgevingen aan de weinigen mededeelde,
die er om vroegen of naar kwamen luisteren, is nu een persoon geworden, die op luiden toon de Regeering en de gansche
Kamer mag toespreken, zijne meeringen niet meer in tijdschrift-artikelen behoeft te formuleeren, om ze tot de kennis der
hooge vergadering te brengen, maar -- in tegenstelling met de
passieve rol, die hij vroeger gedwongen was te spelen — een aktief
aandeel kan nemen aan de Parlementaire bezigheden, ten aanhoore van het geheele land zijne opinie over het Staatsbeleid mag
uitspreken, wijzigingen in de voorstellen der Regeering kan voorstellen, en als de evenknie zijner vroegere lastgevers een gelijk en
gewichtig deel der Staatkundige werkzaamheden helpt dragen.
Deze afgevaardigde voor Groningen is evenwel geen imponeerend spreker, maar een redenaar, die door zijn eenvoudig.,
kalm en ongekunsteld woord, door zijn bedaarde voordracht
en uitgebreide zaakkennis zich in een welverdiende hoeveeiheid aandacht zijner medeleden mag verheugen. Zijn stem is
dof, een beetje schor, zonder portée, weinig geschikt om groote
menschen-verzamelingen toe te spreken, en zij, die naar hem
luisteren willen, zijn genoodzaakt zich in zijne nabijheid te
komen posteeren; zijn houding onder het spreken is eenigszins oudachtig, met een neiging om voorover te gaan
staan, het smalle, langwerpige hoofd vooruit, de haien
naar achteren, de vogelbek-neus als verste punt, en met
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drooge onbestudeerde bewegingen van een arm, die geen
rekening houdt met de beteekenis of de kracht zijner
zinnen kleine hakjes in de lucht uitvoert. En in tamelijk
slordige zinnen (menigmaal grammatiesche wonderkuilen),
waarin hij dikwijls steken blijft en die hij afschuwelijk toetakelen moet om er een bruikbaar slot aan te maken, die
geen boeyende of wegsleepende macht uitoefenen, maar alleen
als dragers van gewaardeerde meeningen en zaakkundige
uiteenzettingen de aandacht der vergadering in beslag weten
te nemen, heeft hij van het begin van zijn optreden als Kamerlid bij zijne mede-afgevaardigden een gewillig en belangstellend auditorium weten te vormen.
Dadelijk heeft hij zich een positie veroverd. Al heeft
hij geen post kunnen vatten in de rij der liberale aanvoerders, als ranggenoot bijvoorbeeld van mannen ' als: Verniers
van der Loeff, Gleichman, Mees en Roëll, en al mist hij de
uiterlijke en innerlijke vereischten om den kans te hebben nog
eenmaal zóó hoog op te klimmen, -- hij heeft zich van 't
eerste oogenblik af een plaats aangewezen gezien in de breede
rij der eerste-klasse leden, die onmiddellijk achter de leiders
aankomen, en waartoe gewoonlijk personen gerekend worden
als: Goeman Borgesius, de Beaufort, Van Delden, Rutgers e. a.
En dat zijn optreden onder deze leden tegenover de vergadering der Tweede-Kamer sukcesvol geweest is, bewijst een
amendement op de wet betreffende de konsignatiekas, dat hij
de Volksvertegenwoordiging te bewegen wist aan te nemen,
en later een afstemming van het geheele wetsontwerp door
ons Hoogerhuis ten gevolge had.
Dit was een nederlaag voor een jong en nieuw lid, die
tegen de schitterendste triomf kan opwegen en hem waarschijnlijk door vele der Kamer-juniores benijd zal worden.
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Op de oogenblikken, dat de vergaderingen van onze TweedeKamer door een verveling bevangen worden en de Geachte
Afgevaardigden met hun tijd geen raad weten, is men 't best
in staat een kleine studie te maken van ieders gewoontetjes en karaktertrekken. De officieele drukte, de houdingen
die een bedoeling of belangstelling moeten uitdrukken, de
luisterende plooyen in de gezichten, welke men waarnemen kan
als een belangrijk onderwerp of een interessante redevoering
de algemeene aandacht bezighoudt, hebben dan plaats gemaakt
voor een wandelende nonchalance, geeuwende uitrekkingen
der armen, luide praatjes over alledaagsche zaken en het
geraas en gestommel, dat de stem der sprekers menigmaal
overruischen, duiden genoegzaam aan in welke periode van
het Parlementair debat men verkeert.
Een nerveus ongeduld doet de heeren soms hunne officieele
hoffelijkheid vergeten. Men toont zich als boos geworden menschen, wie 't niet schelen kan hoe men over hen denkt. De
heer Verniers van der Loeff draait onrustig in zijn bankje
heên en weêr, snuit herhaaldelijk den neus, en stopt met een
nijdigen duw zijn zakdoek achter zich weg; Schaepman wan3
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delt als een dolende Tempelier, met plompende stappen, van
den een naar den ander, overal een woord loslatend en
gejaagd voelend aan de bril achter zijn oor ; Van Kerkwijk
draaft als een schichtige os door de vergadering heên, houdt
een gefluisterd gesprek met den President, maakt een luide
opmerking aan een zijner kollegaas, doet een nijdige vraag aan
een ander, een haastige boodschap aan een der bodes ; Lohman
leunt niet de kin in de hand, laat de oogen door de zaal
dwalen en schijnt voor zich zelven opmerkingen te maken
over zijne medeleden.
Een zacht gebrom van ontevredenheid stijgt van alle bankjes
op, en ruischt weg naar den koepel van het dak. Door de
zijramen valt een koud, killig licht naar binnen, dat hard
schijnt op de krijtachtige vlekken van het papier en der halsboorden. Op eenige bankjes, op groote afstanden verspreid,
zitten bezige afgevaardigden, gebogen over hun groene tafeltjes,
met krassende pennen, druk te schrijven.
En de rest der leden, niet wetend wat met hun tijd te
moeten aanvangen, ongeduldig, ontevreden, scharrellen door de
vergadering rond. De Koffiekamer en de korridors nemen
telkens pratende groepen op, die zij na eenigen tijd alleenloopend en slenterend teruggeven. De heer Clercx schijnt een
aardigheid te debiteeren, want rond zijn bankje steken eenige
kollegaas nieuwsgierig de hoofden vooruit, bijna proestend in
een gezellige vroolijkheid, knikkend, met glimmende oogappels.
De Voorzitter kijkt een paar maal met gefronsd voorhoofd
naar dien groep, maar vindt nog geen aanleiding om iets te
zeggen. Eindelijk, met een ingehouden lach, jolige gezichten,
zenuwachtige gebaren, die men kalmte probeert op te leggen,

spat het troepje uiteen. Clercx staat op, terwijl zijn baardig
hoofd meêschudt met de lachende schokking en zijner schouders.
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De heer Lieftinck komt in een der gangpaadjes den heer
Van Delden tegen, en onder het voorbijschuiven, laat hij een
zucht van ontmoediging hooren, en zegt : » — Jongens, jongens,
't wordt nu taai, hoor !"
Van Delden loopt door en antwoordt niets op deze verzuchting. Maar de heer Smeenge, die in de buurt zat en het
gehoord heeft, kijkt Lieftinck vroolijk aan, en zegt : .>— Ende
desespereert niet ! Na regen komt zonneschijn !"
— Dank-je wel Jan Pietersz : Koen, geboren Smeenge ! zegt
Lieftinck, onmiddellijk met zijn antwoord klaar.
Aan de Ministerstafel voert men ook niets uit ; een drietal
Hoofden van Departementen leunen in hunne gemakkelijke
fauteuils achterover, zwijgend, met eenige stukken vóór zich,
en houden zich bezig met naar allerlei kleinigheden
te kijken, als menschen die er hun tijd trachten door te
brengen. Alleen de Minister van Justitie, wien de aanhangige
kwestie meer rechtstreeks aangaat, wendt een schijnbare luistering voor, kijkt af en toe in de richting van den spreker,
en schrijft voor den vorm eenige aanteekeningen op.
Zelfs heeft de verveling zich van de tribunes meester gemaakt; de gewone klantjes — rare tweeslachtige menschen,
van wie men niet weet, hoe zij buiten de zittingen hun tijd
doorbrengen — en eenige toevallige bezoekers, die uit nieuws gierigheid eens naar boven zijn geloopen, en thans vreemden
verwonderd over het schouwspel onder hunne voeten opkijken, hebben de verlegen stilte laten varen, welke men gewoonlijk aantreft bij ongeïnteresseerde bezoekers van voorname
vergaderingen. Ze zijn allen zooveel mogelijk naar voren gedrongen, liggen met het bovenlijf over de balustrade geleund,
amuseeren zich met elkander scherpe en vroolijke opmerkingen toe te voegen.
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Iemand die voor het eerst een vergadering van de TweedeKamer bezoekt en niets begrijpt van dat gedraai en gedraaf
en gepraat onder zich, vraagt met een bescheiden fluistering
aan zijn buurman, een - geroetineerd balustradekluiver, wat er
beneden aan de hand is.
— Ze spelen 'n pauze ! antwoordt hij luid genoeg, dat
eenige omstanders het kunnen verstaan .... Ja, dat doen ze
zoo nou den heelen dag, van 's morgens elven tot 's middags
vieren .... En toch worden er beraadslagingen gehouden!
Geloof je 't niet ? Maar 't is toch waarachtig waar ! .... Zie
je dien Meneer daar ? ... Neen, dien d hlr, dien langen met
een grijs kneveltje, ... die is nu aan het woord ... Je hoort
er niets van, hè ! ... 0, en weet je niet wie dát is, die groote
man met die baard en knevel? Dat is Oppedijk! En die andere, die alleen in zijn bankje zit, met zijne armen gekruist
tegen de borst, dat is Domela Nieuwenhuijs ! ... Ah zoo, bedoel je dien niet? Die andere dan, die met zijn handen op
zijn rug, niet zijn dikken buik vooruit, door de zaal wandelt
en nu juist naar boven kijkt?... Dat is Bahlmann !"
Het wandelen, het naar de tribunes kijken, is een van de
kenmerken, waardoor de heer Bahlmann zich meer speciaal
van zijne medeleden onderscheidt. Terwijl vele zijner Katholieke medeá,fgevaardigden zich in zittende houding op de
groene bankjes aan de een of andere bizonderheid doen kennen, — als: de heer Haffmanns door, zijne gebogen houding als
een blinde mol, peuterend met een pen, plukkend aan zijn
baardje; de heer Reekers als iemand die om andere dingen denkt
en in de Kamer zijn tijd komt zoek maken, zich in de ochtenduren verschuilend achter een opengeslagen nummer van
de » Figaro"; de heer Van der Schrick door zijn kaarsrechte
korrekte positie, met zijn witten snor en imperiaal, met het
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kranige voorkomen van een generaalskop uit een Fransche
illustratie en de heer Schaepman, het bankje met zijn welge-

daanheid vullend, met nieuwsgierige opwippingen van zijn
hoofd, wanneer het gezegde van een spreker plotseling zijn aandacht trekt -- deelt de afgevaardigde van Tilburg met eenige
zijner kollegaas de eigenschap der onvindbaarheid.
Er bestaan in de vergadering van ons Lager-Huis van die
leden, welke men wel eens bij naam heeft hooren noemen of
door eenig toeval persoonlijk of bij uitzicht kent, en die
men, een zitting bezoekend, onwillekeurig met de oogen tracht
uit te vinden. Men denkt bij zich zelven: Wacht ik zal
eens kijken of die en die er ook zijn ! En men laat zijne
blikken door de vergadering dwalen, alle groepjes naspeurend,
glijdend van bank tot bank, van links naar rechts, onder de
zittenden aan den voet der troon en onder de staanden achter den stoel van den President. Maar het schijnt een wanhopend werk, ...... de vriend is niet te vinden. Het lijkt
alsof hij zich heeft opgelost in de andere leden, schuil gaat
achter den rug van een vetten kollega, ergens in den Korridor
of in de Koffiekamer verdwaald is. En men merkt heel gauw,
dat hij tot de zoogenaamde »onvindbaren" behoort. Deze leden
effaceeren zich dérmate, hun aanwezigheid in de Kamer is
van een dérgelijk schimachtigen aard, ze treden zóó weinig
op den voorgrond, loopen absoluut niet in 't oog, dat hun
aanwezigheid in ons Parlementsgebouw alleen te bewijzen valt
uit een ledenlijst of uit de opname van een stemming.
Ineens, niemand weet hoe of vanwaar, komen zij te voor
schijn; men vindt tot zijn eigen verbazing er onverwachts
één op een bankje zitten lezen of schrijven, wat hij mogelijk
al een paar uur achtereen heeft gedaan, zoodat men er zich
over verbaasd hem niet eerder gevonden te hebben. Hé, zit
-
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hij daar ! Of men ontdekt hem kin een staande houding,
peinzend of oplettend, of bedaard pratend met een zijner kennissen. Hoe is 't mogelijk, dat men hem niet eerder gezien
heeft ! En even het hoofd omdraayend, om daarna zijn afgevaardigde weêr eens te willen bekijken, is hij opnieuw plotseling verdwenen, met dezelfde onverklaarbare onvindbaarheid
als waarmeê hij voor den dag was gekomen. Weg ! Weg!
Niemand kan u zeggen waar hij zich thans bevindt, want
niemand heeft hem opgemerkt toen hij kwam of ging!
Zoo behoort tot dit generis der » geiffaceerden" de heer Th.
Mackay, altijd aanwezig, nooit een vergadering overslaande,
aan alle stemmingen deelnemend, maar in den loop van den
dag toch bijna nooit te vinden ; zoo ook de heer Van Asch
van Wijk, immer en altijd in de onmiddellijke nabijheid van
een der antirevolutionaire leiders, maar dien het oog, onder
het zoeken, onwillekeurig overslaat; de heer Van Wassenaer
Junior — ja, die is men voortdurend kwijt, want hij schijnt
in zijn gezellig nietsdoen zoo ineen te schrompelen, dat na
een uurtje nauwelijks zijn hoofd boven de leuning van zijn
bankje zichtbaar blijft. En evenzoo de heer Bahlmann.
Ofschoon zijn figuur niet van bizonder kleine afmetingen is
en hij nogal getrouw ter vergadering komt, gebeurt het maar
hoogst zelden, dat men bij een bezoek aan de Kamer dezen
afgevaardigde te zien krijgt. Dit heeft alleen plaats op een
der even genoemde oogenblikken van woelige verveling. Dan
komt hij plotseling van „ergens" te voorschijn. Kijk, daar is
Bahlmann ineens! Waar komt die zoo van opduiken ?
En er is toch heusch geen twijfel aan of hij 't wel werkelijk is! Zijn breedgeschouderd, zwaargebuikt lichaam, wordt
met kleine, afgemeten pasjes, eenigszins op de hielen stappend,
voortbewogen; de handen zijn in de broekszakken gestoken of
,
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op den rug samengevouwen ; en het ronde, dik bevleeschde
hoofd met een snorretje en een sikje, dat buiten de kin uitsteekt, wordt met een zelfvoldane opgeblazenheid in den nek
geworpen. Op deze wijze promeneert hij een eindje door de
zaal, met een uitvorschenden blik de bezoekers van een der
tribunes waarnemend, totdat hij ergens een open ruimte heeft
bereikt, waar zijn verschijning goed in 't oog valt. Dáár houdt
hij stand, nog altijd met het hoofd in den nek, den buik
vooruit, de handen op den rug. Nu laat hij de blikken van
de publieke naar de gereserveerde tribune dwalen, en terug, en
naar de holle raampjes van de Presidentsloge en van de tribune voor de Diplomatie en de hooge Staatsambtenaren. Met
een fronsing van het voorhoofd, een zoeking in de oogera'
neemt hij eens op wie zich daar zooal bevinden, houdt een
soort van revue over alle bezoekers, en eindelijk wetende
welke personen zich in de
schaduw der loges of in liet
licht der tribunes ophouden,
laat hij het hoofd in een
vertikale richting zinken en
kijkt weêr vóór zich.
Maar deze dikke Meneer, die
met een soort van brutale ontevredenheid de buitenleden
der Kamer geïnspekteerd
heeft, trok natuurlijk de aandacht der bezoekers. Dat
weet hij, en wenschte hij ook!
En dit is de reden, dat hij
nog eenigen tijd in dezelfde
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houding blijft poseeren, af en toe een blik in de hoogte
werpend, om te zien of men nog naar hem kijkt. Zijn doel
is nu bereikt ! Hij heeft de aandacht der tribune-bezoekers
getrokken, en men heeft elkander gevraagd : A ` Vie is dát, die
zoo kijkt !" Zijn naam is genoemd, ging van mond tot mond,
en men heeft gefluisterd : «Zoo is dat Bahlmann ! Ah., zoo ."
En hij kan verzekerd wezen, dat wanneer er personen in
de Kamer waren, die zijn uiterlijk nog niet kenden, zij
thans het Gebouw verlaten zullen met de herinnering aan
deze welgestelde figuur in de oogen, en dat, wanneer zij
naderhand op de plaatjes van »Uilenspiegel" of »Spectator"
(waarop men hem onverbiddelijk afbeeldt met een zwaar
lichaam, een gebogen neusje en een militaire sik en snor)
een scène uit de Kamer of van het Binnenhof vinden, zij
onmiddellijk den afgevaardigde van Tilburg tusschen zijne
kollegaas zullen kunnen herkennen.
Als hij nu lang genoeg geposeerd heeft, totdat hij meent
te mogen veronderstellen, dat iedereen hem goed heeft kunnen zien, wandelt hij langzaam van de roode middenvlakte
weg, verdwijnt door een der deurtjes, en behoort ineens weer
eenigen tijd tot de » onvindbaren''.
Zóó blijft hij eenige namiddagen onzichtbaar; er wordt gedebateerd, sprekers van links en rechts staan op om elkanker
te bestrijden, Antirevolutionairen en Katholieken van den eersten en den tweeden rang voeren beurtelingá het woord, er
hebben stemmingen en kleine incidenten plaats .... en van
den heer Bahlmann is niets te ontwaren. Waar zit hij in dien
tusschentijd? Wandelt hij te Rotterdam over de Coolsingel
en maakt hij een » Blaakje" ? Zit hij aan de leestafel op de
Witte, of hebben de zaken van een groote industrieele onderneming, waaraan zijn naam verbonden is, hem buiten de
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stad geroepen ? Wie weet het ! Maar hij komt toch weêr plotseling voor den dag. Onverwachts, als iedereen een anderen
spreker in het debat vermeend had te zullen zien opstaan,
zegt de Voorzitter, dat het woord aan den heer Bahlmann is.
En nu rijst hij op, aan den linkerkant, ergens op een
bankje, zelden op zijn eigen plaats. Hij gaat dwars voor den
lessenaar staan, gewoonlijk met één hand in den broekszak en
in de andere een langwerpig vel papier houdend. Met eenige
langzame, gezochte woorden, begint hij zijn speech, al dadelijk
een beschuldiging of een verwijt uitsprekend, maar toch nog
in de onzekerheid over zijn aanloop. Zelden is 't twijfelachtig
waar hij heen wil, want reeds in zijn eerste argumentatie ligt
het doel zijner redevoering. Hij begint bijv :3> — Meneer de
Voorzitter! Ik ben 't niet met Z. E. eens. Ik geloof, dat de
regeering bezig is ons op een dwaalspoor te brengen, en dat
zij de aangehaalde cijfers een verkeerde uitlegging geeft.
of ... tracht te geven ... enz."
Of op een anderen keer:
— Meneer de President! Ik zou den geachten, vorigen
spreker wel , ... wel willen vragen .... offe .... het hem
onbekend was, dat het hier geen kwestie van accijnsen ... .
van belastingen in 't algemeen geldt? Wij hebben hier, volgens mijne meening met een ... 'n verkeerde interpretatie
van een wetsartikel door een Ml te ijverig ambtenaar te doen.
Ziehier hoe de zaak zich heeft toegedragen !"
Dan gaat hij aan 't uitleggen, in eenvoudige, heldere
zinnen, op een betoogenden trant, met een overtuigenden aandrang. Hij begint sneller te praten, heeft een gemakkelijke woordenkeus, geeft zijne argumenten in een vlugge
opeenvolging, met de vastheid van explikatie van iemand,
wien de zaak, in al hare verwikkelingen en fasen, héél dui-
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delijk voor oogen staat. Hij verwart zich niet meer, maar met
een driftige haast om zijn doel te bereiken, gaat hij nog
sneller praten. Ja, er maakt zich zelfs een uitwendige opgewondenheid van hem meester, een dier geiffekteerde, Parlementaire boosheden op de regeering of de tegenpartij, welke
zenuwachtige armbewegingen, vragende stilten, (als verwachtte
men een interrumpeerend antwoord) en nijdige hoofdwendingen
doen maken, meenend dat iemand van de omstanders hem
iets toeroept, en als wilde hij nu vragen : »Wat zeg je ?"
Op sommige oogenblikken
(0, het ondeugende van een_
sukcesvol voorbeeld !)
zwaait hij zijn blad papier in de lucht
als het stuk van een vlag, of tikt er herhaaldelijk nijdig met
den vinger tegen, met de bedoeling om te zeggen: » Hier
staat 't! Hier! Hier !", en nog eenige dier manualen, die héél
eventjes aan de oratorische gewoonten van den heer Verniers
v. d. Loeff doen denken. En om de aandacht nog meer te
trekken, zet hij zijn stem in hooge, scherpe neusklanken uit,
schreeuwt hij hard door de zaal, zoodat de niet luisterende
leden het hoofd omwenden of anderen even verbaasd van hun
schrijfwerk opkijken. Ineens daalt hij daarna eenige tonen
van zijn stemregister, en mompelt het slot zijner zinnen in
een haastige uitstorting van woordjes voor zich heên.
Dit is zijn manier om zich van de aandacht der vergadering meester te maken; gelukt hem dit niet door den bizonder
boeyenden inhoud zijner redevoeringen, door een uitmuntende
voordracht, door een innemend en klankrijk orgaan, hij maakt
om het gebrek aan deze hulpmiddelen te vergoeden, van de
zeer geoorloofde, oratorische kunstjes gebruik, die dit voordeel
bezitten, dat zij
al is 't ook met schokken en tusschende attentie zijner medeleden op zijne argumenten
poozen
en wenschen weten te vestigen.
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Toch, al behoort de afgevaardigde van Tilburg niet tot de
leiders der Katholieke partij, kan hij tot de ijverigste en kundigste leden der rechterzijde gerekend worden ; op het gebied van
landbouw, handel en industrie, zich soms ook wel eens op het
gevaarlijke terrein der Koloniale aangelegenheden wagend, is hij
een specialiteit, die door ondervinding en studie, een recht van
meespreken verworven heeft, hetwelk hem herhaaldelijk de
onbeperkte aandacht der Kamer geschonken heeft. Zelfs, waar
het hem niet gelukt van de regeering een inwilliging zijner
staathuishoudkundige wenschen te verkrijgen, getroost hij zich
gaarne de moeite en de beslommeringen, om van zijn recht
van initiatief gebruik te maken en den steun op de groene
banken te zoeken, welke hem van de Ministerstafel niet wordt
toegezegd.
Er schijnt echter weinig »voeling" te bestaan tusschen
dezen afgevaardigde en zijne medeleden. Zonder bepaald
in een afzondering of een koude onverschilligheid te leven,
meen ik, dat zijne aanraking met de overige Kamerleden zich
tot het hoogst noodzakelijke bepaalt :, zonder ze te mijden.,
zoekt hij ze niet; en zijne kollegaas, zonder hem te ontwijken,
loopen hem niet na. Vanwaar anders zijne eenzame wandelingen over de Haagsche straten, het zich verwijderen uit
de vergaderzaal, zijne poses en houdingen in de Kamer zonder
gesprek met de vrienden te voeren, het langdurig in zijn
bankje zitten zonder dat hij iemand aanroept of iemand hem
komt aanspreken ?
De heer Bahlmann is een Kamerlid, dat, op zekere hoogte,
genoeg aan zich zelven heeft, en een leven op zijn eigen handje
leidt: een dier stille figuren, die wij als jongens op de kostscholen ook gekend hebben; — als de anderen spelen en
pretmaken, zonderen zij zich af, terwijl zij in de klasse weinig
-
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opvallen, geen leven maken, stil op hun plaats blijven en
altijd hun lessen kennen. Toch zijn het geen huichelaars of
heilige-boontjes; ze leven het gedachtenleven der andere jongens, maar men zou kunnen zeggen, dat ze wat ernstiger en
bezadigder dan hunne jeugdige tijdgenooten zijn.
Uit zulke scholieren worden zulke Kamerleden geboren!
Waarom anders ontbreekt de heer Bahlmann altijd, als in
den tijd der Kamerzittingen 's morgens om tien uur zich een
gezellig groepje rond de kachel in de wachtkamer van het
station Delftsche Poort te Rotterdam vormt, en waar men
(met hunne zwart leeren serviettes onder den arm) de gemoedelijk pratende figuren van de heeren Mees, Viruly Verbrugge
en Hintzen aantreft?
Waarom anders mist men hem aan de treinen, die hem
met zijne mede-Rotterdammers en kollegaas naar de Hofstad
zullen voeren, waar hij op het Binnenhof gewacht wordt??

B. H. HELDT.

Er bestaat in Engeland een aardige
legende, welke zich
aan den naam van
een der meest bekende en populaire LordMayors van het OudeLonden vastknoopt.
In den aanvang dier
legende wordt o. a.
verhaald hoe Dick
Wittington als een
arme jongen, met al
zijne bezittingen in
een zakdoek gebonden, die aan een stok
op zijn rug hing, op
het punt was Londen
te verlaten, als hij op een der buitenwegen een Londensche
kerkklok hoorde luiden. Hij hield een oogenblik stil om deze
klanken voor 't laatst in zijne ooren op te vangen, toen 't hem
ineens toescheen, dat die klok in haar gebiembam voortdurend
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eenige woorden herhaalde, die hem duidelijker en duidelijker
werden, totdat hij eindelijk zich verbeeldde te verstaan:
» Turn again Wittington,"
>) Lord-Mayor of London you shail be !"
Gehoor gevende aan deze Goddelijke raadgeving, die de
klok hem tegenbonsde, maakte Wittington rechtsomkeer, trok
Londen weêr binnen, begon met nieuwen moed aan zijne
karrière te werken, en de arme jongen wist het zóó ver te
brengen, dat hij drie keer tot Lord-Mayor van Londen werd
gekozen!
De komende geschiedschrijver van de levensberichten onzer
beroemde Staatslieden zal mogelijk met eene dergelijke legende
of anekdote rekening hebben te houden, wanneer zijn arbeid
tot de politieke karrière van den heer Heldt zal genaderd zijn. En
't zou mij volstrekt niet verwonderen, indien onze kleinkinderen
van een werkmansjongen zullen lezen, die te Amsterdam in
het Vondelspark of op de Wetering-Schans wandelende, in
het gelui van de klok der van één torens een dergelijk lied
vol profetiën meende te hooren. Dan zal natuurlijk het relaas
volgen van zijn zwoegen en arbeiden, totdat een dankbare en
erkentelijke volksmenigte hem op de handen naar het Binnenhof in den Haag wil dragen!
Ik verbeeld mij, dat de heer Heldt mogelijk in zijne oogenblikken van bedaarde afzondering, wanneer hij zijne levensgebeurtenissen in zijn geheugen eene revue laat passeeren, tot feiten
en overgangen zal komen, wier verklaring hem in een vreemd
doolhof brengen zal. Want dit staat als een paal boven water, dat zelfs in zijne stoutste jongelingsdroomen hem nimmer
zijn eigen persoon, in een verleidelijk fatamorgana, in het
kostuum van Kamerlid verschenen zal zijn!
Men dient hierbij de eigenaardige karaktertrekken onzer na-
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tionaliteit in 't oog te houden. Want sinds de Fransche revolutie
zijn in Holland de staatkundige en sociale hervormingen nooit
uit de onderlagen der maatschappij geboren ; aan het hoofd
van onze volksbewegingen hebben altijd gestaan de hooger
ontwikkelden van geest en geboorte ; gelukkig bezitten wij
slechts een klein proletariaat met eenige onbeduidende en
onbekwame leiders, die wij zeer wijselijk buiten alle regeermacht gehouden hebben. In die sociale klasse zit dus geen
politieke drijfkracht, en uit haar kunnen dus geen Staatslieden
voortkomen.
Anders is dit evenwel in Frankrijk, waar door een samenstel van sociale verhoudingen en tengevolge van het algemeen stemrecht ook het proletariaat in de kringen der
regeeringsmachten gehaald is; het lagere volk is daar een
politieke kracht, welker individuen ieder afzonderlijk er zich op
verschillende wijzen voor interesseeren kunnen. Dit recht van
meêregeeren heeft zich bij het proletariaat in een eeredienst
van een vermeend paliatief van alle menschelijke kwalen omgezet, en ieder individu wil direkt zijn stem doen gelden waar
het zijn vermeend eigenbelang betreft. En uit deze kringen
van onmiddellijk recht- en belanghebbenden worden natuurlijk
personen geboren, die het voor huns gelijken opnemen, zich
op den voorgrond dringen, aan de aktieve politiek van den
dag gaan meedoen. Hun getal is zelfs zeer groot, want iedere
proleet denkt zich al heel gauw een Staatsmannetje, en tracht
achter het geluk aan te loopen, dat zijne kennissen door het
algemeen stemrecht in Gemeente-, Dep artements- of Staatsvergaderingen gebracht heeft.
Het is dus volstrekt geen zeldzaamheid, dat het hoofd van
een Franschen proleet met allerlei politieken romslomp gevuld
is, en dat hij, evenals personen tot andere maatschappelijke
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standen behoorende, zich staatkundige droomen veroorlooft.
En een Fransch werkman, die een bestaan en een karriér-e
uit de politiek tracht te kloppen, kan nóch verbazing, nóch
lachlust opwekken. Zoo iets is voor hem mogelijk ... .
Maar in Holland ? Op welk antecedent zou een Hollandsche handwerksgezel zich kunnen beroepen, om den kans op
welslagen van een dergelijke onderneming te kunnen rechtvaardigen ? Wie zou hij tot de rij zijner voorgangers kunnen rekenen, die van het begin dezer eeuw als werkman naar het
Binnenhof zijn gestapt, om uit naam van een Staatkundig
recht een plaats op een der groene bankjes op te eischen?
Of heeft de Nederlandsche natie niet zeer verstandig de beteekenis van het woord »Volksvertegenwoordiger" opgevat als
zijnde een vertegenwoordiger van het »populus" en niet van
het » plebs", en dienovereenkomstig hare Vertegenwoordigers
verkozen! En heeft men niet terecht begrepen, dat de belangen van den werkmansstand zeer goed gerepresenteerd kunnen
worden door personen die er buiten staan, en dat het proletariaat evenmin aanspraken kan doen gelden op een » speciale"
vertegenwoordiging als de handel, de industrie, de adel, de
geestelijkheid, de boer of de soldaat?
Met deze feiten voor oogen geloof ik, dat nog nooit een
Hollandsche ambachtsman droomen zal geweven hebben, waarin
hij zijn werkkiel voor den rok met gouden palmen meende
te verwisselen. In ieder land heeft iedere klasse eene kategorie van mogelijkheidsdroomen, en een kansje op het Kamerlidmaatschap heeft tot voor korten tijd buiten het kader der
nachtelijke fantasiën van den Hollandschen werkman gelegen.
Maar nu zal 't misschien wel anders worden; Domela Nieu-

wenhuijs en Heldt hebben voor het proletariaat de deurtjes van
een kamerbetrekking op een kiertje doen zetten, waardoor er velen
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trachten zullen uit hunne natuurlijke omgeving weg te sluipen,
voortgejaagd door hun eigenwaan van toekomstig Staatsman.
In het genre van Parlementaire noviteiten is de heer Heldt
de ontwerper en uitvoerder van het éérste stoute plan geweest.
Nederland heeft gelachen met een ongeloovigen glimlach toen
uit Amsterdam het bericht der verkiezing van den werkmanHeldt kwam. Och kom, was dat waar ? Waar begon men nu
meê ? Waar wilde men heên ? Men had nu toch een lesje aan
Frankrijk kunnen nemen, en men had daar gezien, dat het
geen gekheid was dergelijke heeren in een Volksvertegenwoordiging te halen. De boel in de war sturen, schreeuwen, het
den anderen lastig maken, en zelf eigenlijk niets doen!
Die stomme kiezers ook!
En toen het bleek, dat die bijna ongelooflijke verkiezing
tóch werkelijkheid was, ging de glimlach van twijfeling over
in een van menschen die plotseling voor een surprise zijn
geplaatst. Ja, ja, men had de heeren op het Binnenhof een
verrassing bereid, die wel eens kon uitloopen op het verlies
van hun rustige rust.
't Beste wat men doen kon, was dus zich tegen dezen naderenden vijand te wapenen, en hem zóó te trakteeren, dat zijnen
vriendjes voor goed de lust zou begeven zijn voorbeeld te
volgen. Wacht maar, men zou hem wel eens weten te ontvangen!
Ik herinner mij nog zeer goed den ochtend van de entrée van den Afgevaardigde-Heldt. Terwijl, na de opening_
van de vergadering, als gewoonlijk de Notulen werden voorgelezen, heerschte er bepaald eene kleine zenuwachtigheid in
de Kamer; men wist wat er gebeuren moest. En wát zou men
te zien krijgen? Een » werkman", die 't mogelijk verdraayen
zou voor den President zijn pet af te zetten, een kiel, scènes,
en God weet wat meer! Maar toen eindelijk de Griffier de
4
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zaal uitging om den Afgevaardigde-fieldt uit de antichambre
te halen, zette de zenuwachtigheid zich in een brandende nieuwsgierigheid om; ze sloeg zelfs naar de joernalistenbank en naar
de tribunes over.
Overal zag men gerekte halsen, loerende oogen, houdingen
die tevergeefs het ongeduld trachtten te verbergen ; de leden
van de linkerzijde schoven ongemerkt meer en meer naar
het bureau van den Voorzitter ; er hadden zich groepjes
gevormd, die fluisterend spraken, en tegelijk het air aannamen
alsof zij niets bizonders verwachtten.
Maar telkens gluurblikte men naar het groene deurtje, waaruit de verschijning voor den dag moest komen. Nog een klein
oogenblik en hij zou zich vertoonen, niet waar ?, de kaerel
met zijn brutalen snuit, zijn kaplaarzen over zijn broekspijpen, een roode vlag in de hand, en zegenvierend zwaayend met
zijn vettige pet!
En wat verscheen er?. .. Een eenvoudige burgerman, met
een houtig gezicht in een bruine baard, en die er vrij fatsoenlijk uitzag, ja, wiens uiterlijk zelfs op 't oog een gunstiger
indruk maakte, dan bijv. dat van een Levyssohn Norman of
een Dijckmeester! Dood bedaard drentelde hij achter den
Griffier Veegens aan, merkbaar verlegen door al die oogen,
welke zoo nieuwsgierig op hem bleven rusten, en door de
kleine stilte, die zijn binnenkomen veroorzaakt had. Dood
bedaard legde hij de eeden af, met een stem, die wel een
beetje schor klonk van een nerveuse aandoening, maar waaruit tevens een bescheiden fermte sprak. Heusch, hij maakte
een geheel anderen en gunstigen indruk!
Wat gebeurde er daarna? Toen de formaliteit van de eedsaflegging was afgeloopen, zag men de heeren van de linkerzijde één voor één op hem afstappen, om hem de hand te
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drukken en de gebruikelijke gelukwenschen aan te bieden. En
van de rechterzijde ? ... Alleen durfde de heer Keuchenius het
stoute stuk volstaan, naar hem toe te wandelen, hem de hand
te reiken, en zich geheel te gedragen als een Kamerlid, dat
een nieuwen kollega welkom heet. Maar Lohman, Schaepman,
Reuther en de geheele overige anti-liberale partij onthield zich
van dit beleefdheidsvertoon, en scheen haar nieuwe evenknie
te negeeren.
De heer Heldt wist dus onmiddellijk waaraan hij zich te
houden had. Onder verdachtmaking van een rooden kommuneman te zijn in de Kamer gekomen, gesteund door een kombinatie van partijen, waaronder de speciaal-liberalen ook behoord hadden, ontving de linkerzijde hem met open armen,
hem drukkend tegen haar breede minneborst, waaraan eenieder zuigen kan die zijn lippen in een zoogenaamd vrijzinnigen plooi trekt, verheugd een nieuwen zuigeling gevonden
te hebben. En alleen de rechtervleugel, met uitzondering van
haar enfant-terrible-Keuchenius, bleef geloof hechten aan die
legende, en hield zich op een gereserveerden afstand.
Waarom? Welken liberaal had men ooit zóó ontvangen
Om welke reden moest Heldt het nu juist ontgelden ? Ik geloof, dat men 't zelf nooit recht geweten heeft. Ofschoon de
houding van den rechterkant zonder twijfel het gevolg was
van een vooraf bepaalde gedragslijn, had het er toch den
schijn van alsof men zich geen rekenschap kon geven van de
motieven.
Naderhand heeft de anti-liberale partij zich zelf gelogenstraft,
en de houding, die zij in 't vervolg tegenover den Amsterdamschen werkman-afgevaardigde heeft aangenomen, was het
dooddoende bewijs, dat zij in het begin óf gedwaald óf gevolg
gegeven had aan een onberedeneerde impulsie.
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Zooals het zich begrijpen laat, voelde de heer Heldt zich
in den aanvang niet erg op zijn plaats in deze hooge vergadering. Ofschoon de liberale heeren zich alle moeite gaven
om hem op zijn gemak te zetten, waren hun. gezelschap,
hunne gesprekken en gewoonten hem nog geheel vreemd.
Hij was als iemand, die wel eens op een zeker gezelschap
heeft afgegeven, hunne handelingen in wel wat scherpe bewoordingen gekritiseerd, ze ook wel in een belachelijk daglicht
gesteld heeft, ja, ze zoo'n beetje als zijn onbekende vijanden
beschouwde. Met een kleine snoeving heeft hij mogelijk wel
eens gezegd of geschreven, dat hij er maar eens bij moest
komen, om hen de waarheid te vertellen en den boel in orde
te brengen!
En zijne wenschen worden plotseling werkelijkheid. Het
goed geluk, een samenloop van gunstige omstandigheden, doen
hem den toegang tot hun gezelschap openen, _ hem in naam
zelfs hun gelijke worden. En nu heeft hij maar naar den Haag
te gaan, om zijne belofteafleggende woorden tot daden te
maken! Vooruit nu, Meneer Heldt!
Tot zijn verbazing vindt hij dat gezelschap uit zeer beleefde
en galante heeren bestaande, die doen alsof ze zijne leelijke
verwijten van vroeger nooit gehoord hebben, hem dadelijk
welkom heeten en begroeten als een der hunnen. Men geeft
hem handjes, spreekt hem aan als 'Meneer" Heldt, neemt
hem au sérieu, en doet alsof men nooit iets anders.. van
hem gedacht had.
Ontwapend staat hij daar nu! Wat kan hij anders doen
dan ook beleefd zijn tegen die volstrekt niet booze heeren, om
de goede dunk, die men van hem schijnt te koesteren, niet
te logenstraffen. Ook buiginkjes maken tegen Meneer Gleichman, wien men onder de kameraden voor een waarachtigen
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boosdoener hield en den mond gesnoerd moest worden ; ook
;knikken en smeichellachen tegen Baron A., of Jonkheer B.,
die hem 's morgens naar zijn gezondheid vraagt ; ook aandachtig
luisteren naar het frutselspreken van een kletsmeijer, wien men
vroeger in Amsterdam zoo dikwijls heeft uitgelachen als men
de uittreksels zijner redevoeringen in de koerant las
Zóó heeft men langzaam, van trap tot trap, de transformatie van den heer Heldt kunnen waarnemen. Ingepakt, opgenomen, meegesleept, vernietigd in zijn proletariesch weerstandsvermogen (hetwelk zijn strijdkracht moest uitmaken) werd de
man met de kiel getemd tot een Meneer-met-een-jas ^ niet
alleen wat zijn uiterlijk betrof, maar ook wat de polijsting van
zijn innerlijk aanging. Onmerkbaar, maar daarom te zekerder,
is hij héél gewoontjes in de Parlementaire usances geslopen;
en in plaats van een halven wilde, dien de legende in onze
verbeelding had opgeroepen, zien wij thans op de bankjes van
de linkerzij een zeer mak en volgzaam liberaal zitten: iemand,
dien wij zeer gemakkelijk met de groote, drukke bende van
Gleichmans volgelingen kunnen verwarren.
De houding van den heer Heldt in de Kamer is dan ook
zeer korrekt; van het begin af heeft hij zich in de eenmaal
ge ,kcepteerde vormen geschikt, en hij heeft er ongetwijfeld
wél bij gevaren.
Men ziet hem altijd heel bedaard in het zwart gekleed,
in een lange jas door de vergadering wandelen. Een
hoofd met net gekamde haren en een vierkant geknipte
baard trekken de aandacht door geen enkele bizonderheid.
Zijn uiterlijk is weinig in 't oog loopend, ailedaagsch, niet
ongunstig, en zooals men er honderden ziet in alle mogelijke
Gemeenteraden, Staten-vergaderingen en andere samenkomsten
van politiseerende heeren.
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In zóó verre is hij dus een Kamerlid van den echten
stempel!
Maar ook wanneer hij door zijne sprekersgaven tracht te
openbaren wat er in zijn innerlijk omgaat, bemerkt men al
heel spoedig, dat hij iemand is die op het peil van het gros zijner
medeleden staat. Zijn afkomst, zijn opvoeding in de politiek
en de gelegenheden om zich in 't woord-voeren te oefenen in
aanmerking genomen, heeft men soms zelfs aanleiding zich
een beetje over de juistheid en gevatheid zijner opmerkingen, de
tamelijke geregeldheid van den loop zijner zinnen en de oratoriesche wendingen, waarvan hij een gepast gebruik maakt, te
verwonderen.
Dit pleit voor zijn natuurlijke ontwikkeling. Want hij behoeft voor vele zijner medeleden, die het Kamerlidmaatschap
als een hereditair ambt uitoefenen, een akademiesche edukatie
genoten hebben, en van' wie te verwachten ware dat zij in
vele opzichten bóven hem zouden staan, volstrekt niet onder
te doen. Als redenaar is hij voorzeker niet de mindere van
De Ruijter Zijlker, Land, Guyot (om mij tot eenige zijner
partijgenooten te bepalen), en bepaald ook niet van een paar
heeren, die thans aan de Ministerstafel zitting hebben.
Zijn orgaan is hol, galmend, met lijmerige naklanken, en
traineert in nasale geluiden. Soms schiet zijn stem inééns uit
buldert eenige woorden door het hooge koepeldak, geeselt de
hoorders, maar verliest dan heel gauw haar eerste wildheid en
zakt terug in het holle, langzame tempo van iemand, die in
een leeg vat bromt. Zijn voordracht, zijne intonaties, zijne
klimaxen van bedreigingen, zijne houterige gestikulaties doen
echter aan een rederijker denken. En als hij zijne redevoeringen zoekt »mooi" te maken door er allerlei ornamentjes en
kwastjes van een twijfelachtigen smaak aan vast te hechten,
'
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zich zelf knap vindend door die fraayigheden van een kleinsteedschen Nutslezer, klinken zijne aestethiesche ongeletterdheden barok en grotesk.
Wanneer hij zich op die manier staat uit te sloven om een
.aandoenlijk tafereel op te hangen van de ellenden van zijn
volk, in bombastige vergelijkingen, sentimenteele beeldspraken
en overdreven zwartgalligheid, dan voelt men een aandrang
in zich opkomen om hem toe te voegen : » Och, Meneer Heldt,
span tt toch niet zoo in voor zaken, welke u toch niet » mooi"
kunt zeggen. De zaak van den kleinen man wordt het best
door oprechten eenvoud bepleit !"
't Is onlogiesch en onverstandig, dat Meneer-Heldt en Burger-Nieuwenhuijs, deze twee armenlui's specialiteiten, hun zaak
van innig medegevoel en frappeerend onrecht niet door naive
plastiek en leuke realiteit, maar door rederijkachtigen, klaterenden bombast trachten te winnen!
Toch heeft Meneer Heldt het verder gebracht dan zijn Burger-kollega. Toen de rechterzij al gauw ontdekte, dat het zoo
gevreesde revolutionaire Kamerlid -Werkman niets meer of
minder bleek te zijn dan een mak en huisbakken Liberaal, die
niet vloeken en bakkeleyen zou met zijne medeleden, en zich
alleen door zijn geboorte van de andere speciaal-vrijzinnigen
onderscheidde, stak men hem gaarne de hand toe. Het voorbeeld van Keuchenius vond navolging, en Katholieken en
Antirevolutionairen kwamen één voor één met hem kennis
maken. En ik geloof, dat de kennismaking van beide zijden
goed bevallen is, want de heeren van rechts behandelen hem
thans met dezelfde beleefde officieele onderscheiding als de
voornaamsten zijner partij, en de handdrukjes, die hij oploopt,
zijn niet flauwer of koeler als die, welke een Lieftinck of een
Cremer te beurt vallen
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Maar mogelijk is zijn karrière nog niet ten einde. Want evenals Dick Wittington wel in het gebiembam der klokken hoorde,
dat hij Lord-Mayor van Londen zou worden, maar niet, dat
hem deze eer zelfs driemaal zou beschoren worden — evenzoo heeft misschien het gelui van de Westertoren te Amsterdam den heer Heldt eenvoudig voorspeld, dat hij »Kamerlid"
zou worden, maar niet van wélke Kamer.
En nu hij eenmaal toegang tot het Lager-Huis gekregen
heeft, staat hem volgens de bepalingen van de gewijzigde
Grondwet den weg naar het Hooger-Huis óók open.
En mogelijk vinden wij na verloop van jaren den exwerkman, den Afgevaardigde van het kapitaal hatende - proletariaat, aan den overkant van het Binnenhof als Pair van
Nederland terug, in de Vertegenwoordiging van datzelfde
Kapitalisme.

Jhr. llr. J. R O Ë L L.

Een twintigtal jaren geleden hebben in den reusachtigen steenen klomp op den
hoek van het Plein, die men
het Ministerie van Koloniën
noemt, kort na elkaêr een
tweetal Ministers gehuisd, die
als 't ware elkanders antipoden waren. De één was een
stil, ernstig, geleerd man, die
echter alle mogelijke sprekersgaven miste en achter de
groene tafel op het Binnenhof — zijn regeering was niet
langer dan die van den Winterkoning — stond te hakkelen en naar zijne woorden te zoeken. Den ander daarentegen.
vlug van tong, rad van uitdrukking, vroolijk en lichttellend.
ontbrak het meestal aan de noodige, degelijke stof, om zijne
amusante voordrachten tot zoogenaamde politieke redevoeringen te maken.

5

S

JHR. MR. J. ROËLL.

Een geestige tong had in dien tijd dan ook een raadseltje
verzonnen, waarin gevraagd werd naar het onderscheid tusschen deze beide Ministers van Koloniën, en waarop het antwoord luidde : de een wéét 't wel, maar kan 't niet zéggen,
en de ander kan 't wél zeggen, maar wéét 't niet!
Van den heer Roëll — (eerst lid van de Tweede-, toen lid van
de Eerste-, en nu weer lid van de Tweede-Kamer) een dier
figuren, welke in de samenstelling van onze Volksvertegenwoordiging onmisbaar zijn, en die, wanneer de kiezers voor
den eenen tak ze uitwerpt, onmiddellijk door de stemgerechtigden van den anderen tak weêr worden opgenomen — kan
men evenwel getuigen, dat hij de eigenschappen van beide
bovengenoemde Ministers in zich vereenigt: hij weet 't wel, en
kan 't óók zeggen.
Want behalve dat hij een man is van uitgebreide, degelijke,
diepe kennis, geëerd en gewaardeerd om zijne kundigheden,
verheugt hij zich in het gelukkige bezit van eene pittige,
heldere, aangename welbespraaktheid, welke hem de zekerheid
verschaft dat het grootste deel der vergadering hem een
aandachtig gehoor schenkt.
De heer Roëll is iemand met een gedecideerde bewegelijkheid,
met een lichaam van middelbare lengte, waarop een intelligent,
vief, nerveus hoofd staat. Hij heeft een kalen kruin, een neus,
die zich met een snuffelende zoeking sterk naar voren prononceert, en daaronder een rossige snor boven een snellippigen
mond. Hij stapt met kleine, hortende stootjes, erg neêrbonzend
op de hielen, jong, vlug, gejaagd, zenuwachtig. En zooals hij
de zaal der Tweede-Kamer oversteekt, of haastig langs den
huizenkant van een straat voorttrippelt, herkent men in hem
een persoon van een sneltrillende nerveusheid, een dier zenuwlichamen, die als een schichtig paard op het minste geluid
.
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de ooren spitsen, het hoofd omdraayen, onrustig heên en weer
bewegen. Bovendien bewijst een trekking in zijn gelaat
een tiek bij zijn oog, die héél eventjes, met voorbijglijdende
snelheid, een kuiltje in zijn vel trekt, telkens, uit gewoonte,
gauw — dat hij zijne zenuwen slecht meester is, en dat zij
werken, woelen, hem parten spelen.
Zijn gezicht van een valsch-jeugdige blondheid bezit een
open helderheid, een klaarblikkenden oogopslag, een vlug begrijpende scherpte, en maakt den indruk van iemand die
bizonder bij de pinken is, zich de kaas niet van zijn brood
laat eten, pal op zijn stuk staat.
In zijn manier van optreden in het Parlementair debat, in
zijne wijze van spreken en debatteeren, vindt men zijn geheele
persoonlijkheid terug.
Hij behoort tot de redenaars, die weten te wachten tot zij
hun kans schoon zien, met loerende aandacht het debat volgend. met moeilijk bedwongen agitatie den mond gesloten
houdend.
Zelden of nooit neemt hij deel aan de beschouwingen over
de kleinzakige politiek, over kwesties van ondergeschikt belang, evenmin als dat hij zich mengt in het geharrewar van
partijgeschillen, in de booze verwijtingen van de linksche en
rechtsche heeren. Ik geloof niet, dat hij er zich gauw zal toe
laten verleiden om den neus te steken in de fatsoenlijke scheldpartijen tusschen een kwaad-gepassioneerden Lohman en
een hoog verontwaardigden Borgesius, of in het donderend
gebulder van Schaepmans onktieuze zwaaizinnen, tegen de
vitriool-spuwende brokzinnetjes van den kwaadsappigen Rutgers van Rozenburg.
Den Afgevaardigde van Utrecht zou ik willen rangschikken
onder de politieke technici van de Kamer. Hij voelt zich en
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is verheven boven den oorlogzuchtigen geest van. de Parlementaire keffers en waakhonden; in hem zit geen verlangen
om een twijfelachtige overwinning te behalen in staatkundige
woordenschermutselingen, of in letterzifterijen en kinderachtige
haarkloverijen.
Gewoonlijk blijft hij dan ook dagenlang zich buiten het
debat houden ; hij laat in een nonchalante aandacht de saaye
stroomen der verwaterde welsprekendheid over en langs zich
heêngaan. 's Ochtends verschijnt hij op tijd in de vergadering,
leeft het gewone huiselijke leven van de eerste morgenuren
ineê, geeft handjes, groet vrienden, spreekt even de kennissen
aan. Maar daarna is 't afgeloopen, en op de uiterste punt van
den rechterflank zoekt hij zijn zitplaats op.
Deze, zijne plaats dagteekent nog uit de glorierijke dagen
van het Liberalisme. Want men herinnert zich zeker nog, dat
er in onze Tweede-Kamer eenmaal een dergelijk enorme
vrijzinnige meerderheid geweest is, dat de bankjes aan de
linkerzijde der zaal niet talrijk genoeg waren om haren ledenvloed te bergen. De wassende baren van het Liberalisme golfdei,
van het amfitheater af, sloegen de open vlakte, over en klotsten
tegen den voet van de kerkelijke partijen en het Konservatisme.
En ofschoon gematigd liberaal, moesten de Katholieken het
toch dulden, dat op het mooiste plaatsje aan hun kant, vlak
vooraan, de heer Roëll kwam zitting nemen. Zoo was hij de
levende bres, die in de tegenpartij geslagen was., en, als een
pijnlijke wonde op het gevoeligste deel van het lichaam, door
zijn beweeglijkheid aan zijn bestaan herhaaldelijk herinnerde.
Maar deze schoone dagen zijn voorbij! En de vloed van
het Liberalisme is veranderd in een eb, die thans door het.
stijgend anti-liberalisme is teruggedreven. Het tegengestelde kan
men thans in de Kamer waarnemen, nml.: dat niet alleen de-
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heer Roëll zijn bankje rechts heeft moeten verlaten, omdat men
daar geen plaats meer voor hem had en zijn blijven een
belachelijke overbodigheid zou wezen, maar men moet het
zelfs verkroppen, dat thans een anti-liberaal aan den linkerkant
is komen zitten, daar men aan de overzij — na de laatste
geen ruimte meer voor
verkiezingen zoo dicht bezet
hem had.
Ik spreek echter van den tijd toen de liberale heeren nog
niet in zak en asch waren, maar in hun gelukkigen rijkdom
trots het hoofd omhoog hielden. De heer Roëll zit daar dus
met zijne onrustige beweeglijkheid te midden zijner vijanden;
hij luistert vele dagen lang, van den ochtend tot laat in den
middag, en weet op meesterlijke wijze zijn kriebelend ongeduld
te verbergen. Hij draait wel herhaalde malen in zijn hoekje
heên en weer, zoekt telkens naar een andere houding om zijn
ongeduld rust te geven, en kijkt de sprekers eens aan, om te
zien of zij lang van stof zullen zijn, maar houdt zich in.
Maar op een goeden middag, kort na het hervatten van de
zitting als de pauze over is, kan men hem ineens zijn plaats
zien verlaten, met een gedrukt stuk in de hand, en in de
andere een afgeknabbelden, verfomfraaiden veeren pennehouder
manoeuvreerend. Met korte, driftige hielstooten trippelt hij de
open vlakte over, niemand aankijkend, in een geökkupeerde
haast. Hij heeft iets aan 't h oofd, te nerveus om het er lang
in te houden, en hij stevent regelrecht op zijn vriend en kollega Van der Loeff af.
Kerkwijk mengt er zich in, en de hoofden komen bij elkaêr ;
er wordt gefluisterd, gekonkeld, overlegd.
Nauwelijks heeft de spreker, die aan 't woord is, geëindigd,
of de heer Roëll vraagt het. Hij is al overeind, klaar om
te beginnen en wacht met dribbelend ongeduld op de toe--
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stemming van den Voorzitter. En zoodra deze heeft uitgesproken, stuift hij met zijn begin vooruit.
De woorden ratelen hem uit den mond, uitgestooten door
snelle lipbewegingen. Zij buitelen elkander achterna, in de drukke
zenuwachtigheid van haastige zinnen. En ze zijn helder, duidelijk, scherp; ze toonen eene nonchalante minachting voor oratorische sierlijkheden ; maar ze trekken onmiddellijk op het hart
van de zaak af, met een bonzenden aanval op de kern der kwestie.
Van alle zijden is men komen luisteren ; niet alleen de
beurtloopers, die men in de nabijheid van alle sprekers aantreft, maar ook de groote machthebbers der partijen, hebben
hunne plaatsen verlaten. Doordat zijn stem niet vér klinkend
is, en soms in een moeilijke vlugheid de syllaben uitratelt,
terwijl men niet graag één zijner argumenten wil missen, wordt
men verplicht een kring rond hem te vormen. Zelfs Van der
Loeff is uit zijn bankje gekomen en staat, met de handen in
de zakken, dicht bij Schaepman, Gleichman en meerdere beroemdheden.
Allen spitsen de ooren in stille oplettendheid; in een verstomde beweeglijkheid zijn de houdingen ineens stijf geworden,
de hoofden een weinig voorover gebogen, de oogappels in een
strakke staring.
En de heer Roëll heeft met een vernuftige scherpzinnigheid
een gezichtspunt ontdekt, waarop vbór hem nog niemand
gewezen heeft. Hij argumenteert uit een vastheid van begrip,
met een duidelijkheid van betoog, een helder speurende napluizing van de kwestie, die zich links en rechts, met krachtige elleboogduwen, een weg baant door het warbosch van
beweringen, die de vorige sprekers uit den grond hebben doen
verrijzen. Er komt een open pad in al die bladerlooze staken
van drooge, alledaagsche argumenten; de boel wordt een beetje
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opgeruimd en men ontvangt een nieuw kijkje op het geval.
Met snelle lipklappingen, met een korte haastigheid van
vlugge gebaartjes springt hij in zijn argumentatie heên en weêr.
Zijn verknabbelden veeren pennehouder rolt hij tusschen duim
en wijsvinger, of balanceert er meê op een gedrukt stuk, dat
hij in de andere hand hield, en waaruit hij telkens voorlezingen
doet. En even dribbelend als hij loopt, springt hij met zijne
woorden om ; hij schiet ze in de lucht, gooit ze in vlugge
straaltjes rond zijn hoofd, velen en korten ; en in weinig tijd
als een dichte neêrhageling kletteren zij op de luisterende
vergadering, die moeite doet ze allen op te vangen, ze in hun
begrip samen te koppelen.
Want zijn betoog is niet lang-breedsprakig of zwaar-uitleggend, maar is van een fijne helderheid, als peretachtig kristal,
vlug, vernuftig, snel aangevend, druk doorbabbelend, het argument nog eens aanpakkend, omdraayend en het van den
anderen kant toonend.
En de vergadering moet zich inspannen, beenen maken met
haar begripsvermogen, om hem te kunnen volgen; haar luistering is stijf -kalm, als van een troep menschen, die bang is om
afgeleid te worden, belangstellend in het betoog, in het bewustzijn.
dat er een knapper mensch en geleerder kop aan 't woord is.
's Avonds maakt de redevoering van den heer Roëll een
voornaam punt van bespreking in de Overzichten uit. Men
leest er zinnen in als: » En thans komen wij aan de redevoering van den heer Roëll, zeker de belangrijkste van den dag.
Ontwijfelbaar deed zij een nieuw licht vallen op de kwestie,
en men kan gerust aannemen, dat hare behandeling thans een
nieuwe phaze is ingetreden". Of: »De scherpzinnige afgevaardigde van Utrecht moest heden weder in het debat treden.
om de zaak, die door de ongezonde praatlustigheid zijner me-
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deleden in de war was gestuurd, in een helder, en voor de
regeering niet erg gunstig daglicht te stellen."
Zooals men in de pers vermoedt, neemt de kwestie gewoonlijk haar verloop ; den volgenden dag draait de regeering
eenige streken bij, een paar woordvoerders harer partij steunen
hem in verzoenenden geest, men schikt en overlegt, en na een
vrij warm debat valt de beslissing toch een beetje in de richting van den heer Roëll uit.
De plaats door den heer Roëll in de Tweede-Kamer ingenomen, is die eener energieke, drijvende kracht, van een
man, die niet een liberaal doktrinarisme voorstaat, maar de
debatten in een richting weet te drijven door de helderheid
van zijn verstand, het wilskrachtige van zijn optreden, den
invloed zijner persoonlijkheid en zijn uitgebreide, geleerde
kennis, die anderen eerbied afdwingt.
En dat de liberale partij hem ongaarne uit haar midden
mist, bewijzen de volhardende en ijverige pogingen, die men
in het werk stelde hem te doen herkiezen, toen een tijdelijk
vijandige meerderheid hem te Utrecht had doen vallen. Ook
zijn tegenpartij betreurde zijn heêngaan, want zij meende, dat
als er tóch een zoogenaamd Liberale partij in de Kamer blijven
moest, het verkiezelijker was met mannen als de heer Roëll
te doen te hebben, dan met Liberalisten, wier namen ik liever
niet noemen zal!

W. A. BARON VAN DER FELTZ.

Naar den grondslag hunner
woonplaats zou men de leden onzer
Tweede-Kamer in drie kategoriën
kunnen verdeelen. Tot de eerste
afdeeling behooren de zoogenaamde
A Haagsche leden; tot de tweede
de »Spoorleden"; en tot de derde
de » Provinciale Afgevaardigden".
Ziehier wat de kenmerkende en
onderscheidende eigenschappen van
deze drie kategoriën zijn.
Wat moet men verstaan onder
een » Haagsch" lid? Om zich van
zoo'n Volksvertegenwoordiger een
juist begrip te maken, moet met het
adjektief » Haagsch" niet uitsluitend opvatten in zijn meest bekrompen beteekenis, en daar alleen
onder verstaan de Afgevaardigden voor 's Gravenhage, maar
zoo ruim mogelijk daaronder begrijpen alle Kamerleden, onverschillig voor welk distrikt zij zitting hebben, die metterwoon
in de residentie gevestigd zijn. Want den Haag heeft de
5
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magnetische eigenschap om alle personen, die aan de aktieve
politiek van den Staat deelnemen, tot op groote afstanden
naar zich toe te trekken. Herhaaldelijk ziet men het gebeuren,
dat heeren, die voor eenig provinciaal distrikt naar de Tweede
Kamer worden afgevaardigd, beginnen met gedurende de zittingstijden in een Hotel verblijf te houden, totdat eindelijk
de gezellige, aangename kwaliteiten van de Hofstad hen
zóó bekoren, dat zij, indien hunne andere bezigheden het toelaten, het besluit nemen hunne provinciale woonplaats te verlaten en zich met hun geheele gezin in de residentie te komen
vestigen. Zoo heeft zich rond het hart van onze Staatkunde,
dat op het . Binnenhof klopt, een kern van leden gevormd, die
zelfs in den recestijd nog door de , straten van de residentie
blijven loopen, kakelen en wriemelen; zij blijven hunne vakantiedagen in de nabijheid van het oude Stadhouderlijk Kwartier
doorbrengen, en nu eens ziet men ze in de deuren van een der
Ministeriën verdwijnen, toegang vragend bij den Minister of bij
een der hooge ambtenaren, gegevens en inlichtingen verzamelend voor een speech, die zij voornemens zijn binnenkort te
houden; dan weêr wippen zij uit het bureau van Dagblad of
Vaderland, met wier redakties zij in nauw en vriendschappelijk
verband staan, terwijl zij toch liever niet gezien worden, om
lastige kommentaren te vermijden; ook vindt men ze soms
in de ochtenduren met vreemde personen wandelen, in druk
gesprek, op en neêr gaande bij den hoek eener stille straat,
hun tijd verpratend en haastig wegloopend, om weder in de
avonduren, met vrouw en dochters, te worden aangetroffen in
de komedie, op een Koncert aan het Badhuis en druk deel
nemend aan de publieke vermaken van de residentie. Overal
kent men ze persoonlijk of van aanzien; als zij in het openbaar
verschijnen ontvangen zij van alle kanten groeten en hoofd-
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knikken, of fluistert met hun naam. Men treft er allerlei nuances
in aan ; er zijn geboren Hagenaars onder, Hofstedelingen van
vader op zoon, geparenteerd aan vele families in de residentie;
er loopen oud-Indieschgasten onder, gepensioneerde ambtenaren
der Koloniën of rijke suikerlords; ze wordt ook gevormd door
ex-Ministers, die zijn blijven hangen, of in den Haag een
staatsbetrekking bekleeden ; officieren op non-aktiviteit of adellijke heeren zonder privaat-werkkring. En allen te samen houden
in den komkommertijd den boel nog een beetje gaande,
treden als sprekers op in Genootschappen, stellen brochures samen, schrijven rapporten voor Staatskommissie s, of
houden het nadebat, de voorbepleitingen,,, de kleine konkelarijtjes, die met het politieke gestem onafscheidelijk samen
gaan. 1
's Morgens, aan de ochtendtreinen, die van Amsterdam,
Leiden, Delft en Rotterdam naar de residentie gaan, kan men
in den zittingstijd geregeld dezelfde heeren aantreffen, die met
langwerpige, zwart leeren serviettes onder den arm, in deftige
drukte, er uitzien als advokaten, die in een andere stad moeten
pleiten. 't Zijn echter eenige leden van de Tweede-Kamer,
wonende in die steden, en die den afstand niet groot genoeg
achten, om zich een woning of apartementen in den Haag aan
te schaffen. Wel, 't gaat tegenwoordig z66 gauw met de treinen,
denken ze, je bent er voordat je 't weet; en dan 's middags tegen
etenstijd met een treintje terug, en je bent tegen zes uur thuis
's avonds kan je dan aan zaken of aan je genoegens besteden,
)

i) Als tot deze kategorie behoorende, noem ik o. a.: Gleichman, Verniers v. d. Loeff, Fransen v. d. Putte, Kappeijne, Kerkwijk, Brantsen
v. d. Zijp, Kerdijk, Borgesius, Rooseboom, Levy.ssohn, Zaaijer, Goekoop,
Roëll, v. d. Schrieck, Gildemeester, Cremers, Beelaerts, Van Houten,
Wassenaer, Koikman , Bevers, Smidt, twee Mackay's e. a.
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en zoo'n reisje voor eenige weken in gezelschap van een paar
kollegaas of de ochtend-editie van een koerant is nog zoo erg
vervelend niet.
En als de trein ze op het station van de Hofstad geloosd
heeft, ziet men ze door de Wagenstraat of langs het Spui
draven, met haastige stappen zich spoedend naar de vergaderzaal om toch vooral niet te laat te komen. In de straten van
de residentie ziet men ze zelden; daartoe ontbreekt hun de

tijd, want om 's middags hun etenstreintje weêr te pakken,
moeten zij zich gewoonlijk weêr even hard haasten, daar zij
tot het laatste oogenblik in de vergadering blijven. Dit is het
eenige wat men in den Haag van hen te zien krijgt: een
dravend wandelingetje van het Station naar het Binnenhof, een
kort meêgeleef in de vergadering, en tusschen vier uur en half
vijf het ochtenddrafje herhaald, maar nu in omgekeerde richting, van het Binnenhof naar het Station.
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Men heeft dus nooit te informeeren of er zitting is van
de Tweede-Kamer der Staten-Generaal ; deze heeren zijn de
Parlementaire, reizende almanakken, en een klein tochtje met
hen in eenzelfde koepée brengt u, uit hunne gesprekken, onmiddellijk op de hoogte van den stand der Politieke maan, het
opkomen en ondergaan van de staatkundige Zonnen op den
Parlementairen horizont, van de te verwachten stormen en
regenvlagen, van het hooge en lage getij in de Kamerklubs
of van donderbuyen of heldere hemels, waarmeê waarschijnlijk
de zittingstijd gesloten zal worden i).
Maar de kategorie van leden, die buiten twijfel de meeste
drukte in de residentie aanbrengen, zijn de zoogenaamde Provinciale Afgevaardigden. De afstand tusschen hun woonplaats
en de Statenstad is zoo groot, dat er van een dagelijksch
heên en weêrtrekken geen sprake kan zijn; ze denken er ook
niet aan hunne steden, dorpen of landhuizen tegen een modern
huis in een lijnrechte straat van de residentie te verwisselen;
openbare betrekkingen, familïe-relaties, liefde voor hun geboorteplaats en andere onnaspeurlijke redenen houden hen aan hun
moederaarde verbonden. Het eenige wat er dus voor hen opzit,
is in den Haag eenige apartementen te huren of gedurende
den zittingstijd een toevlucht in een ongezellige hotelkamer
te zoeken. Deze logeerleden komen van de uiterste hoeken van
Nederland, van de Provinciën die buiten het hart van het
oude Holland gelegen zijn, uit Groningen, Friesland, Drenthe,
Limburg en Brabant, waar lange reizen in omnibussen, treinen,
booten enz. hen naar de beschaafde waereld voeren.
i) Tot deze kategorie van „Spoorleden" behooren o. a.: de heeren
Hartogh, Lieftinck, Cremer, Bool, v. d. Kaay, Seret, Fabius, Mees, Hintzen
en Viruly Verbrugge.
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Men treft er natuurlijk de verschillende typen van den
Nederlandschen Provinciaal onder aan. In de eerste plaats de
deftige, behoudende edelman, met een dubbelen naam, zijn
afkomst aanduidend door den bijtitel van een kasteel, landhuis of gehucht, korrekt van uiterlijk, streng in het zwart, met
kraakhelder linnen. In den Haag heeft hij in een gesloten
huis, een geheele verdieping gehuurd, die hij zelfs aanhoudt
als zijne Parlementaire bezigheden hem niet in de residentie
roepen ; hij leeft op een grooten voet en bezoekt 's middags na
afloop der vergaderingen de Besogne-Kamer of de PlaceRoyal.
Dan ziet men ook de provinciale beroemdheid. Burgemeester van een onnoembare negerij, lid van de Staten en van
allerlei plaatselijke kommissies. De fiere trotschheid, die hem
zijn lokale reputatie gegeven heeft, brengt hij naar den Haag
meê, in zijn hooge boord, de rechtnekkigheid van zijn hoofd
en de wel eens vreemde uitmonstering of snit van kleeren,
waarmeê de artiest, die zijne vader en grootvader ook al in bediend heeft, hem thans nog tusschen de élégances van het Haagsche leven injaagt. Ook hij heeft apartementen in den Haag,
maar op minder grooten voet, in een kleine straat, die hij
met voorkeur opzoekt, omdat ze bij hem een flauwe herinnering
opwekt aan de door hem beminde straten zijner geboorteplaats;
overigens bezoekt hij vrij geregeld de Witte, waar de koeranten
en de leestafel hem den tijd helpen doorbrengen, daar hij er
weinig of geen vrienden telt.
En ten slotte kan men zich verlustigen in het gezicht
van de oer-provincialen, menschen die bijna naar den grond
ruiken die hen heeft zien opgroeyen, plomp op de voeten,
loopend met stampende passen, in grof gesneden kleeren van
een dorpstailleur, op hun meestal slecht geschoren hoofd een
hoed van een anti-diluviaanschen vorm dragend. Zij bekom-
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meren zich in het geheel niet om den indruk dien zij maken, leven en wandelen raakweg, bewonen een stil Hotel
(Het Keizershof of het Hotel de Twee Steden gewoonlijk),
waar zij aan de table d'hóte de attentie van de weinige
gasten trekken. Stil, alleen, gehebèteerd, maken zij wandelingetjes door de Spui- en Veenestraten, verblind door
het licht en de étallages der winkels, zich half denkend in
een wonderland. Zij gaan verloren, onopgemerkt in de dravende roesemoesende menigte, wel een beetje verbaasd dat
men hen niet schijnt te kennen en eerbiedig groet, zooals in
de straatjes van hun stedeke. In den regel komt het onovertroffen type van deze kategorie van het platte land van Groningen en Friesland, spreekt een potsierlijk akcent, is weinig
beschaafd, kan wel eens schrijven en soms nauwelijks lezen,
zooals onlangs nog gebleken is.
Maar al deze Provincialen te samen doen een aardig sommetje geld door de handen van kamerverhuurders en hotelhouders rollen; zij brengen bedrijvigheid en drukte aan; ze
vullen de anders leege tafeltjes op de societeiten, doen inkoopen van presentjes voor de familïe thuis, en bevorderen een
verkeer rond den eeuwenouden kern van het Gravelijk en
Stadhouderlijk Kwartier, dat bij ons een klein gedachtenbeeld
oproept aan de samenkomsten der Heeren Hoogmogenden of
van de Staten van Holland en West-Friesland i).
55

1) Tot deze kategorie behooren mannen als: A. baron van Dedem,
de Beaufort, v. d. Borch van. Verwolde, Oppedijk, de Ruyter Zijlker,
Baron van der Feltz, Straatmans, Schreinemacher, Ruland, ce Vries,
Okma e. a.
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Komt men na een urenlangen tocht door een rood-bronzen,
Drentsche hei, vlak, kaal, armoedig, hier en daar behobbeld
door stulpen van arme daglooners, molshoopachtig als Samojedenhutten, aan een koud, leeg, onbeweeglijk stationnetje,
dan bevindt men zich, na een buitenwegje gepasseerd te zijn,
bijna onmiddellijk in een opeenvolging van ouderwetsche straten, lang en brokkelig, met huizen, die hulpbehoevend en
verouderd tegen elkander leunen, met ineengeloopen kleuren,
terwijl nu en dan een nieuw opgetrokken woning er een sliert
van versche verven en roodbruine steenen tusschen werpt. Het
plaveisel der straten bestaat uit puntige keyen, als opgekocht
van een stad die opruiming hield en een oud rommeltje van
de hand 'deed. Overigens zijn de straten muf en duf, zonder
menschen, met hier en daar een mageren hond, die in een
aschbak snuffelt, of met een enkelen wandelaar, die haastig
voortloopt, met het hoofd gebogen, als bang voor het licht.
Aan den zijkant van een plein met jonge, pieterige boompjes
verrijst de breede, hooge gevel' van het mooye, nieuwe Provinciaal Gebouw.
En als een vreemdeling door dit muffe plaatsje passeert,
verschijnen achter horretjes, voor de vensters van bijna alle
huizen, de nieuwsgierige oogen van onzichtbare Assenaars, die
onmiddellijk kommentaren en vermoedens over den voorbijganger gaan samenstellen.
Als er ooit eenig Kamerlid geweest is, op wien den naam
van autochtoon toepasselijk zou zijn, dan is 't zeker wel op den
heer Van der Feltz. Stel u voor een lang, mager, beenig man,
die er uitziet als een hoog opgeschoten boompje in een stil
tuintje, uit zijn krachten gegroeid en doortrokken van een
lichtlooze, ijle atmosfeer. In de verlaten, ouderwetsche straten
van Assen, waar de gezonde winden van de Drentsche heide
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vrij doorheên kunnen blazen, schijnt deze Afgevaardigde een
scheut van groeying gekregen te hebben, die hem de lengte
heeft gegeven van een Delftschen diender. En bovenop dit
stakerige lichaam, met weeke spieren en slap klotsende botten,
waggelt een peervormig hoofd, bijna geheel onthaard door een
grijzig baardje en een kunstig opgelegd pruikje; maar alsof de
afmetingen van dit kolossale lijf nog te gering zijn om eenige
indruk te maken tegen de onmetelijke horizonten der Drentsche
vlakten, wordt er in de open lucht nog het verlengstuk van
een hoogen cylinderhoed op gezet.
Zoo wordt de oneindigheid van de plat neêrliggende heiden
vertegenwoordigd door de onmetelijkheid van de recht opgaande lijnen.
't Schijnt evenwel, dat de physieke krachten van den
heer Van der Feltz niet in evenredigheid zijn met hetgeen
van haar gevorderd wordt om dit samenstel van beenderen en knoken stevig in elkaêr te houden; 't komt mij
voor, dat dit lange lichaam herhaaldelijk een neiging vertoont
om neer te zakken, door te knappen en dubbel te slaan, en
dat daaraan is toe te schrijven de gewoonte van den Assenschen Afgevaardigde om zooveel mogelijk in zijn bankje te
blijven zitten. Hij vindt daar een steunsel in zijn rug, dien hij
er in een bolle zakking tegenaan laat leunen, een steunsel
voor zijn armen, die meestal op de leuning van de bank of
op den lessenaar vóór hem rusten, en een bergplaats voor zijn
boenen, die ergens onder het tafeltje gestoken worden en zelfs
in de onmiddellijke nabijheid van zijn voorman terecht komen.
Zóó zijn lichaam van alle zijden schragend, tegen doorzakking behoedend, met een steun hier en een versterking
daar, kan hij het urenlang op zijn plaats uithouden, luisterend naar de debatten, lezend, schrijvend, in de langzame
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werking van een kalmen reinen geest. En begint hem dit
zittende leven te vervelen, dan rijst hij op, rekt zich de ledematen, steekt de handen in de zakken en wandelt bedaard
van het amphitheater der bankjes naar de bloedroode open
vlakte, en gaat daar eens staan rondkijken. Een voorbijganger
spreekt hem aan, en hij laat uit de torenachtige hoogte van
zijn hoofd het antwoord op hem neêr druppelen; daarbij maakt
hij dan een zwaayend gebaar door de lucht met een zijner
slappe onhandige armen, als wilde hij den kop van zijn
ondervrager afmaayen ; en met een opheffing van zijn voorhoofd
eindigt het gesprek.
Weêr later ziet men hem met lange, stappende passen .de
zaal uitgaan, om na een paar minuten door een ander deurtje
weêr te voorschijn te komen; dan gaat hij op den spreker af,
draait zich in een makkelijke houding in een nabijzijnd bankje,
of gaat met zijn volle lengte tegen een der witgekalkte muren
leunen, en de rest van den dag merkt men niets meer van
hem. Hij is dan opgelost in het gedraai, geloop en geroesemoes
zijner medeleden, en niemand schijnt te weten of er zich voor
te interesseeren, waar hij zich ophoudt.
In de kringen, die onze Provinciale Afgevaardigden naar de
Tweede-Kamer sturen, wordt (in de kleinere plaatsen op de
Societeiten en in de Kiesvereenigingen) veel gediskussieerd over
het Parlementaire partijwezen, de partijstellingen en hare verdedigers. Het doktrinarisme bloeit daar in vollen rijkdom; men
zal u precies weten te vertellen wat een waarachtig Liberaal
behoort te denken en te doen; wat de banden zijn, die een
anti-revolutionnair door zijn Program van Actie zijn opgelegd;
hoe een Katholiek en een Konservatief tegenover de aktieve
politiek staan; men zal u ook weten te verhalen bij welke
gelegenheid deze of die Afgevaardigde tegen die Parlementaire
;
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wetten gezondigd heeft, waarom, en de lokale omstandigheden,
die zijne wederverkiezing hebben onmogelijk gemaakt. Men

hecht daar hooge waarde aan een geëerbiedigd partijschap,
een ongeschonden naam in de politiek, een staan of vallen
mét en dóór eenige stellingen ; hij, die eenmaal gezondigd
heeft tegen de inzichten zijner lokale kommittenten, en zich
niet gedragen heeft naar de opvattingen van de grootheden
der Kiesvereenigingen heeft het voor goed verbruid, en kan
er op rekenen, dat men hem bij een volgende gelegenheid laat
schieten. In de kiesdistrikten der groote steden, waar de Kiesvereenigingen en Societeitsredenaars niet zoo oppermachtig heerschen, bezit de Afgevaardigde meer vrijheid van handelen,
is gewoonlijk ook meer opportunistiesch, en loopt bij een
herkiezing niet zoo'n groot gevaar. Men ziet 't dan ook op
het liberale platteland van het Noorden en het katholieke
platteland van het Zuiden meermalen gebeuren, dat in éénzelfde distrikt twee kandidaten van dezelfde partij, maar van
een andere kleur, tegenover elkander gesteld worden, terwijl
men in de groote steden zooveel mogelijk alle krachten voor
één kandidaat inspant.
Uit die kringen is de heer Van der Feltz voortgekomen.
Het Liberalisme en zijne stellingen staat bij hem hoog in aanzien ; hij is een overtuigd Liberaal, met liefde voor zijn partij
bezield: een dier eerlijke, oprechte partijmenschen, die, zonder
bijbedoelingen, vuur vatten wanneer zij hunne stellingen en
handelwijze hooren aanvallen.
Ofschoon de heer Van der Feltz geen spraakzaam mensch
schijnt te wezen, evenmin als hij een welsprekend Kamerlid
is, moet niemand het echter wagen den naam of de eer der
Liberale partij aan te tasten, of hij vindt den Afgevaardigde
van Assen onmiddellijk tegenover zich.
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Heeft hij tot nu toe stil en zwijgend in zijn bankje gezeten,
met een bril op den neus, een koerant of een stuk nalezend, bij het
uitspreken van de beleedigende woorden heeft hij boos de ooren
gespitst. En zoodra er een beurt open komt, vraagt hij het woord.
Langzaam rijst zijne lengte uit het bankje op, één hand in
den zak, in de andere voor den vorm een stuk papier houdend.
Zijn bril wordt van den neus tegen het voorhoofd geschoven,
waar de glazen glimmende, paljasige ovaaltjes doen schijnen;
daarna wordt er een slok uit het glas water genomen. En dan
de redevoering!
Op een toon, die door zijn bedaarde langzaamheid ietwat
lijzig is, de woorden één voor één duidelijk en luid uitsprekend, met een zware, hardklinkende stem, begint hij zijn verontwaardiging lucht te geven. Boos, van een mannelijke geraaktheid getuigen zijne argumenten; hij wijst de beschuldigingen fier af, hoog houdend het eerlijk Liberalisme; hij maakt
tegenstellingen met de handelingen van de tegenpartij, toont
aan, bewijst, in steeds klimmende hoogheid van gemoed. En
als hij lang genoeg met de steenworpen van zijn gekwetst
partijgevoel den aanvaller gebombardeerd heeft, eindigt hij
met een zin als bij v. den volgende:
— Mijnheer de Voorzitter! Ik heb lang genoeg onder de
banier van het liberalisme gediend.... ikke.. heb in den tijd,
dat ik de eer had in deze vergadering zitting te hebben, gezien
dat het de waarachtige vrijheid van ieder Nederlander beoogt. .
zoodat ik durf verklaren., dat ... datte ... dergelijke beschuldigingen het liberalisme niet zullen schaden, maar daarentegen
geen gunstig licht zullen werpen op het gemoed van hem,
die ze zoo ten onrechte heeft uitgedacht !"
In den regel maken zijne redevoeringen weinig indruk op de
vergadering; daar hij slechts een derde-rij-figuur is, en nooit
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bepaald of stilzwijgend een opdracht ontvangen heeft om
namens zijne partijgenooten het woord te nemen, evenmin als
hij door voordracht of inhoud een groote attentie weet te
trekken, en dus door geen der partijen als een leidende figuur
wordt aangemerkt, bestaat zijn gehoor uit toevallige luisteraars
en uit eenige leden, die juist voorbijkomen en even blijven
staan; een evenement in het Parlementair debat zijn zij nooit.
En toch mocht de Liberale partij, voor haar kracht en inwendig behoud, wenschen, dat zij vele leden als de heer Van der
Feltz in hare gelederen telde. Het woord » Provinciaal", dat
zoo licht denken doet aan bekrompenheid, kleinzieligheid, afgunstig gekonkel en geïnfluenceerde oordeelvellingen, strekt den
Afgevaardigde van Assen tot een eerenaam — want op hem
toegepast, is het synoniem met degelijkheid, eerlijkheid en trouw
en gehechtheid aan de Staatkundige beginselen, welken hij
eenmaal gehoorzaamheid en steun gezworen heeft!

MR. J. P. R. TAK VAN POORTVLIET.

De naam van dezen Amsterdamschen Afgevaardigde is
verbonden aan een daad van kunstrestauratie, die hem bij de
komende geslachten van Hagenaars, welke zich voor de
geschiedenis van hun Binnenhof interesseeren, in langduriger
bekendheid zal doen voortleven, dan hem dit mogelijk met
een zijner redevoeringen gelukken zal.
Toen namelijk in 1878 bij Koninklijk Besluit een nieuw
Departement van Algemeen Bestuur werd ingesteld, (het Ministerie van Handel, Waterstaat en Nijverheid) en de heer Tak
van Poortvliet als de eerste Minister hierover optrad, diende
hij niet lang na zijn benoeming bij de Staten-Generaal een
kredietaanvrage in van f 8o,000, om de oude Hofgebouwen,
die het Binnenhof omgeven, in goeden staat te herstellen. De
oude verblijven van het Gravelijk en Stadhouderlijk Kwartier
verkeerden in een dusdanige n toestand van verval, dat zoo
men dezen historischen grond niet in sloopershanden wilde
zien overgaan, men een kapitaal moest beschikbaar stellen
voor een radikale herstelling.
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Dit geschiedde ; de oude Hof kapel, geheel bouwvallig, en
bij de Roomsch-Katholieken in gebruik, werd tegen een vergoeding overgenomen, waardoor alle gebouwen rond het Binnenhof gelegen ten gebruike van de Regeering en de Hooge
Staatskollegiën konden worden ingericht.
Ik wil hier, op deze plaats, niet de interessante geschiedenis ophalen van de historische voorvallen, welke in deze oudHollandsche gebouwen hebben plaats gegrepen 1 ) ; maar daar
ik durf te veronderstellen, dat het ontstaan en de levensgebeurtenissen van het paleis, waarin de tegenwoordige Tweede-Kamer
gehuisvest is, slechts aan een gering aantal Nederlanders
bekend zijn, en ook een duister geheim vormen voor vele
leden onzer Volksvertegenwoordiging, wil ik met een enkel
woord melding maken van de voornaamste metamorfosen , welke
dit geschiedkundig gebouw heeft doorgemaakt.
Tot aan de regeering van Prins Willem V (1766) bestond
het Binnenhof uit de Loterij zaal, de serie gebouwen langs den
Vijver (waarin de Hofkapel was gelegen) en uit het voormalige
Stadhouderlijk Kwartier, vis-à-vis de Loterijzaal en uitziende
op het Buitenhof; de vierde zijde langs het open plein, van
het Stadhouderlijk Kwartier tót de nog bestaande Zuidpoort,
werd door kleinere woningen ingenomen. De Prinsen uit het
Huis van Oranje hielden hun verblijf in dit oude Kwartier
van de Stadhouders — hunne familievoorgangers — en maakten af en toe, als er meer ruimte geëischt werd, gebruik van
een huis op het Buitenhof, waarin thans het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken is gevestigd. Want hun paleis had een
grooten vleugel verloren, toen in 1652 de Staten van Holland
besloten hadden een zaal voor hunne vergaderingen te bou1)

Zie hiervoor o. a. „Het Binnenhof" van A. Ising Sr.
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wen en daarvoor uitgekozen was het terrein gelegen tusschen
de Hoektoren en de Hofkapel, en palende aan den Vijver
(thans de vergaderzaal van de Eerste-Kamer).
Toen evenwel na het huwelijk van Prins Willem V met
Prinses Wilhelmina van Pruisen de vorstelijke familie vermeerderd werd met twee zonen en een dochter, en ook tengevolge
van de toenemende weelde in het publieke leven op het
einde der z 8e eeuw, de zalen van het besnoeide Stadhouderlijk
Kwartier geen genoegzame huisvesting aan des Prinsen hofhouding meer verleenen kon, ontstond er een steeds klimmender
eisch naar uitbreiding van het paleis der Oranjes. De Staten
beaamden dit ten volle, en aarzelden ook niet, om bij Resolutie van 27 Juli 1776 te besluiten tot den bouw van een
nieuwen vleugel, welke zou komen te staan aan de zuidzijde
van het Binnenhof, op de plaats van de tegenwoordige TweedeKamer. Door de troebelen van den oorlog met Engeland,
deels ook door de onrust die in Holland de Fransche
Revolutie voorafging, schoot men langzaam met den bouw
op, die eerst in 1792 afliep. Maar reeds in 1789, toen
de voorvertrekken van de eerste verdieping, gereed waren,
werden in dezen nieuwen vleugel de Erfprins van Oranje en
diens broeder gehuisvest. Het volgend jaar werd dit gedeelte van
het paleis ingewijd met een luisterrijk feest ter gelegenheid van
het huwelijk van Prinses Louise, dochter van Willem V, met
den Erfprins van Brunswijk, terwijl in 1791 er het huwelijk
gevierd werd van den Erfprins van Oranje (later koning Willem I) met de Duitsche Prinses Frederika Louisa Wilhelmina
van Pruisen.
Lang genoten de Oranjes echter niet van dit nieuwe paleis,
want nadat zij voor de beroeringen van de Fransche Revolutie
het land verlaten hadden, werd de groote of danszaal (waar
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thans de Tweede-Kamer hare vergaderingen in houdt) ingericht voor de leden van de Nationale Vergadering, bestaande
uit 124 Representanten. Dit gebeurde in 1796; maar toen in 18o6
koning Lodewijk naar Holland kwam, werd het Gebouw wederom
ontruimd en Hem als paleis afgestaan; het Wetgevend Lichaam
moest een onderkomen zoeken op het Plein, in het oude logement van de Stad Rotterdam, en waar thans het Ministerie
van Oorlog zich in bevindt. Deze veranderingen kwamen den
lande op meer dan acht ton gouds te staan.
Zooals men weet, hield koning Lodewijk 't niet lang in den
Haag uit en verlegde hij in 18o8 den zetel zijner regeering
naar Amsterdam. Maar voor zijn vertrek gaf hij orde, dat
alle » onnoodige» sieraden uit het Paleis en het vroegere Stadhouderlijk Kwartier verwijderd zouden worden. Een soort van
tweede vandalistische beeldenstorm had toen plaats, want de
gebouwen werden van al hunne kunstversieringen beroofd.
Alle spiegels, marmeren schoorsteenmantels, geschilderde paneelen, behangsels, boiserieën en ornamenten werden er uit
genomen en naar Amsterdam opgezonden om er het Stadhuis
aldaar, dat men voor Koninklijk Paleis wilde bestemmen, meê
op te sieren. Kale muren bleven achter, en de gebouwen werden aangewezen voor een Kadetten- of Pupillenschool; de
oude danszaal werd de eetzaal voor de jongelui.
De omwenteling van 1813 bracht wéër verandering in de
bestemming van deze oude Hofgebouwen. Toen Willem I als
Soevereine Vorst uit Engeland was teruggekomen, betrok hij
het hardsteenen gebouw niet meer, waarin hij zijn huwelijksfeest gevierd had. Op aandrang vooral van zijne vrouw, Prinses Wilhelmina, werd het oude Hof in het Noord-Eende (thans
ook nog het welbekende Witte Paleis) als verblijfplaats voor
de koninklijke familie aangewezen. Het oude paleis op het Bin6
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nenhof kwam tengevolge daarvan vrij en werd in 1814 bestemd
voor de vergaderingen van de nieuw benoemde Staten-Generaal.
Sinds dat jaar heeft het die bestemming gehouden. 't Spreekt
echter van zelf, dat de inwendige inrichting van het gebouw.
in den loop van een eeuw groote veranderingen heeft ondergaan; één zaal is evenwel bijna in zijn onveranderden toestand gebleven: het is het linksche, vooruitspringende paviljoen, waarin zich de vergaderzaal van den Ministerraad bevindt,
de kamer die de grootste Nederlandsche Staatslieden van
de konstitutioneele monarchie, er 's lands belangen met de
andere Ministers der Kroon besprekend, zoo herhaaldelijk
geherbergd heeft.
Er was zóó slecht de hand gehouden aan deze gebouwen,
waarin de Oranjes eeuwenlang met tusschenpoozen gehuisd
hadden, de muren, vloeren en daken verkeerden in zulk
een bouwvalligen staat, dat het hoog noodig werd ze door
een radikale restauratie op den been te houden. En, zooals
hierboven al gezegd is,' was het de Minister Tak van Poortvliet, die zich voor dit werk spande en, geholpen door kundige
adviseurs, wier namen genoeg bekend zijn dat ik ze hier niet
behoef te noemen, het tot een, over 't algemeen, uitstekend
einde bracht.
* %

't Zou echter een schrale verdienste voor een Staatsman en
een eersten Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
wezen, indien zijn politieke loopbaan zich door geen schitterender daad gekenmerkt had, dan door het herstellen van een
historisch gebouw, hetgeen meer eigenaardig in den werkkring
van een architekt thuis behoort. Maar 't is bekend, dat de
naam van den heer Tak van Poortvliet bovendien ook ver-

MR. J. P. R. TAK VAN POORTVLIET.

83

bonden is aan belangrijke waterstaatswerken en aan politieke
handelingen, welke in staatkundige gezelschappen en bij het
groote publiek meer de algemeene aandacht op hem gevestigd
hebben.
De heer Tak behoort tot die g uerriers combattants, welke
na een geleden nederlaag altijd weêr op een andere plaats van
ons politiek tooneel gelukkig op hunne beenen terechtkomen;

zij verdwijnen om weêr te verschijnen en omgekeerd. Het
grootste deel van het jaar en van hun leven slijten zij op of
in de nabijheid van het Binnenhof.
Na de eindiging van zijn Ministerschap vinden we hem, schuin
tegenover zijn vroeger Departement, als lid van de Tweede-Kamer
terug in de oude danszaal der Oranjes, die op zijn initiatief gerestaureerd was geworden ; en nadat door zijn schigmatiek optreden bij de behandeling van een belasting-ontwerp van het
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Ministerie Van Lijnden de verwijdering van eenige Takkianen uit
ons Lager-Huis noodzakelijk bleek, zegden de Amsterdamsche
kiezers hem het vertrouwen op ; de Provinciale Staten van NoordHolland, voor wier gewest hij getracht had zooveel goeds tot
stand te brengen, gaven hem echter onmiddellijk een vergoeding
voor deze bestraffing, door hem als een hunner Afgevaardigden
naar de overzijde van het Binnenhof te zenden, als lid der
Eerste-Kamer, in de zaal waar deze Staten vroeger ook hunne
samenkomsten gehouden hadden. Spoedig werd de heer Tak
van Poortvliet weêr in zijn oude eer hersteld, want toen na de
herziening der Grondwet van 1887 en onder de werkkring van
het voorloopige (!) kiesreglement, de Noord-Hoilandsche Staten
den grooten Kappeijne naar het Hooger-Huis kommitteerden,
trad zijn dubbelganger Tak — om welke reden is nog duister — weêr in de gunst zijner oude Amsterdamsche kiezers,
die hem thans tot lid van de Tweede-Kamer herkozen. En
er bestaat geen aanleiding om te twijfelen aan de mogelijkheid, dat de kommitenten voor deze beide hooge Staatskolleges
elkaêr den heer Tak nog niet enkele malen zullen toewerpen,
en dat men hem van links naar rechts en van rechts naar
links zal kaatsen.
Maar -de heer Tak van Poortvliet ziet er wel naar uit, om
in meer dan één beteekenis tegen deze veelvuldige politieke
klimaatveranderingen bestand te zijn. In de eerste plaats
»lichamelijk"!
Deze Amsterdamsche Afgevaardigde is iemand van een fermen, harden lichaamsbouw, welgedaan, dik in het vleesch,
met een uitstekend buikje van gezonde doorvoeding. Op een
romp met een dikken rug en uitgezette maag, die zich nogal
moeilijk voortbeweegt op twee korte beentjes, met korte, dansende stapjes traphielend over den grond, staat een kerngezond
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vollemaansgezicht. Oorspronkelijk schijnen de trekken van zijn
gezicht klein en goed geproportioneerd te zijn geweest, maar
door een gemakkelijke levenswijze, door een zittende karrière,
lekkere dineetjes, machtige soepeetjes, kortom door den goeden
sier van een man in bonis, die zich niet Leeft te ontzien
en van het lekkere der aarde geniet, zijn ze aangedikt, in het
vet gekomen, hebben hem tot een rond en gezellig waereldsch
priestertje gemaakt.
Hij is ook iemand, die, ofschoon geen pratebroer van het
eerste water, toch liever een aangenaam gezelschap opzoekt,
dan zich in een zwijgende afzondering opsluit ; de eenzaamheid is niet zijn vriend. Zeker is hij geen Van Kerkwijk, die
als een dolend politikus den ganschen dag van Jan naar Piet
draaft, ondeugende dingen zeggend, uitvorschend, speurhonderig. Maar hij is een Kamerlid, dat gaarne bij een verstandig
en kalm vriend in de vergadering zich eens neêrzet, er een
half uurtje voor over heeft, en dan aan het praten en redeneeren gaat, dat hij zelf verbaasd is over het snelle passeeren
van den tijd. De heeren Mees, Van der Loeff, Rutgers ontvangen dikwijls dergelijke bezoeken van dezen Amsterdamschen
Afgevaardigde. De stemming van de pratende heeren blijft dan
bedaard; geen drukke of driftige gebaren van hoofden en
armen verraden een opgewondenheid van woorden, die men
alleen van jeugdige politici zou kunnen verwachten, maar die
een ernstig Staatsman, die zelfs al Minister geweest is, zouden
misstaan. In rustige bedaardheid, in alledaagsche stemming, in
kalme beschouwing wordt het gesprek gehouden, totdat de heeren
hebben uitgepraat. Dan staat de heer Tak van Poortvliet op,
steekt de handen in de zakken van zijn wijden broek en vertrekt.
Hierdoor is het grootste gedeelte van den dag zijn zitplaats,
op de hooge rij van het amfitheater, in de nabijheid van de
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heeren Van Delden en Van Dedem, verlaten. En daar * hij
weinig spreekt, niet meedoet aan het geknoei in stukken en
papieren van andere leden, die óók wel niet spreken, maar
op die manier hun tijd zoek maken, is zijn lessenaar gewoonlijk een ongerept, groen vlak, waarop de eigenaar van tijd tot
tijd op de ellebogen leunend, komt zitten leunen.
En om zijn bizondere bekwaamheden, èn om zijn hooge
positie in de politiek, èn om de zeldzaamheid van het feit,
zijn de redevoeringen van dit Amsterdamschen Kamerlid
evenementen in het staatkundig debat. Een breede halfcirkel van belangstellende luisteraars komt zich in zijne nabijheid scharen ; er ontstaat een nieuwsgierige stilte in de zaal,
die zich schijnt af te vragen: »Wat zou hij te zeggen hebben?
Wacht eens, laat ik luisteren !"
Daar zien we alle populaire gezichten komen aanzetten:
de kop van verbaasde welgedaanheid van Schaepman, het
snuffelende frettengezichtje van Lohman, de strenge trekken van
Verniers v. d. Loeff, de begrijpende helderheid der oogen
van den heer Van Delden, Van Kempen's groenzepige vroomheid, en een groep van gespitst luisterende fisionomiën, die den
spreker de woorden uit den mond schijnen te kijken.
En met een leuke bedaardheid, een koelen ernst van gedachten, een ongezochte keus van woorden begint hij eenvoudig en helder zijn meening of standpunt uiteen te zetten.
Zijn stem met vettige neusgeluiden, als gehinderd door de
dicht groeyende welgedaanheid van zijn lichaam, draagt niet
ver, zoekt niet door galmen of luid akcentueeren de aandacht
der vergadering te trekken. Hij schijnt te denken, dat men
tóch wel naar hem luisteren zal, half onverschillig, kennend
zijn positie, zijn invloed, de antwoorden, die zijne gezegden
moeten uitlokken.
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Even bedaard als hij zijne speechen begint, zet hij ze voort
en eindigt hij ze. Zijn boosheid of verontwaardiging uit hij
nooit in een driftige luidruchtigheid, in nijdige gebaren, in een
wilden zinsbouw ; hij is geroetineerd in de kunst om debatteerend een uiterlijke kalmte te behouden, den schijn bewarend
van een onverstoorbaar zelfvertrouwen, en als 't ware denkend:
»Nu kan je antwoorden wat je wil, maar zóó is 't, mannetje!"
Zijn inwendige opgewondenheid verraadt zich alleen in een
grootere scherpte van woorden, een voller opeengedrongenheid
van argumenten een sneller uitstooting der volzinnen. Maar
na een oogenblik keert hij tot zijn air van halve onverschilligheid terug, spreekt langzamer, zet zijne argumenten leuker
uiteen.
Er gaat dan ook nooit een beweging van ongeduld, een lach
van vroolijke opgewondenheid, een onrust van anthoesiasme,
door de vergadering. Maar in stilte gaan de groepen van luisteraars uit elkaêr, met hoofden vol argumenten, die overtuigd
hebben of tegenspraak zullen verwekken; er is geen pleizierige verluchting in de zaal gekomen, als wanneer een redenaar met groote gaven aan 't woord is geweest, maar als
een argumenteerder, een scherp nadenker, een spitsvondig
debater een aanhangige kwestie van zijn geleerd en vernuftig
standpunt bekeken en uitgeplozen heeft. Men weet, dat er na
zoo'n redevoering denkerswerk geëischt wordt, om aanspraak
op een weinigje aandacht van de vergadering te mogen maken...
En met zoo iets moet men liever bij de meeste heeren niet
aankomen. Een improvisatie, nu ja, dat kunnen ze nog wel
eens op hun manier voor den dag brengen, maar denkerswerk,
dat zoo bij de hoogere politiek thuis behoort, nee, nee. .
Bereikt een Parlementair debat met een redevoering van
den heer Tak van Poortvliet gewoonlijk zijn hoogtepunt, de
)
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terugslag die volgt, werkt slechts meê, om de verdiensten van zijn
speech nog sterker te doen uitkomen. Vroeger toen dit Kamerlid over een kleine bende volgelingen beschikte, die naar hun aanvoerder de » Takkianen" genoemd werden, maar die heel gauw
op de slachtbank der verkiezingen om 't leven zijn gekomen,
golden zijne verklaringen gewoonlijk voor die van een vijf- of
zestal zijner medeleden, en vonden in die omstandigheid een
grooter gewicht en aandachtiger gehoor in ons Lager-Huis.
Nu evenwel de eigenlijke »Takkianen" zoowat tot de éénheid
zijn geslonken, zijn zijne redevoeringen niet alleen merkwaardig meer om de eigenschappen, die zijn buitengewone persoonlijkheid er bewust en onbewust in weet te leggen, maar
ook nog om de toepassing, die men er in vinden kan van
een konsekwent doktrinarisme in het Liberalisme, in de gewilde uitvoering van de stellingen, die een vrijzinnigheid zich
vroeger eenmaal gesteld heeft.
En toen eenige jaren geleden het praalhanzende Liberalisme
den heer Tak van Poortvliet als schismatiek uitstiet, dacht het
mogelijk niet dat het - thans, vernederd en zich zelf vernederend,
eenmaal zou moeten opzien tegen de inkarnatie der koude konsekwentie, die in de plooyen van het welgedaan gezicht moeilijk
een minachtend glimlachje verbergt over de in 't nauw gedreven lafhartigheid van een vrij Zinnigheid, die thans nog slechts
aanspraak maken kan op den verachtelijken naam van: o-pp -o-r-t-u-n-i-s-m-e !
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Gelukkig dat men het in 't buitenland weet, gelukkig dat
't bekend is: — nml. dat Holland geen kiesstelsel bezit, hetwelk
op den grondslag eener evenredige vertegenwoordiging der politieke partijen of maatschappelijke standen is gebaseerd. Want
hij die onze Volkskarner als de afspiegeling van de getalsterkte of belangrijkheid der verschillende sociale kringen zou
willen beschouwen, zou tot vreemde resultaten komen. Getoetst
aan de werkelijkheid zou zijn uitspraak luiden: wanverhoudingen en nog eens wanverhoudingen.
Wat ziet men? Holland, dat zich een waereldnaam verworven heeft door de glorie en de macht van zijne zeeënkruisende vlooten, en thans nog door zijn handel en scheepvaart voor een anders gewisse vergetelheid behoed wordt dat volk doet dezen gewichtigen, nationalen faktor door twee
half sprakeloóze leden in de vergadering van het volk vertegenwoordigen.
Een paar jaren geleden was dit traditioneele tweetal over
den linker en den rechterkant verdeeld, en vond men kolonel
Wicnei s onder de liberalen en luitenant Van der Hoop onder
de anti-liberalen. Achtereenvolgens vielen deze beide heeren
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als slachtoffers van de verkiezingen, en in 's lands vergaderzaal werd de Nederlandsche Marine eenigen tijd alléén door
den luit. ter zee Land gerepresenteerd, totdat hij eindelijk, bij
de laatste verkiezing in de residentie, een hulp en steun vond
in den overste Guyot. Thans zitten deze beide heeren aan den
zuiver liberalen kant, en is de katholieke- en anti-revolutionaire
Marine in 't geheel niet meer vertegenwoordigd!
En het leger nu ? 't Is toch ook van algemeene bekendheid,
dat Nederland in geene deele eene militaire natie is, dat wij
geen krijgsmansbloed bezitten, dat kruitdamp voor ons geen
geliefkoosde odeur is en dat trompetgeschal ons als onwelluidende muziek in de ooren klinkt. Ja, bovendien, dat volgens oordeel van vele deskundigen onze levende strijdkrachten
in een betreurenswaardigen toestand verkeeren, en zelfs onmiddellijk gevaar opleveren voor onze volksonafhankelijkheid.
Naar de oorzaken en gevolgen hiervan zoekende, zou een
leek al heel gauw tot de slotsom komen, dat de reden waarom
ons leger in zoo'n slechten staat verkeert, gelegen moet zijn
in een onvoldoende en gebrekkige representatie onzer strij dkrachten op de groene bankjes; dat de niet deskundige leden
in militaire aangelegenheden verstoken zijn van wèl deskundige voorlichting, en in een krijgskundig duister rondtastende
niet weten welke richting in te slaan om tot een beëindiging
dezer gevaarlijke toestanden te geraken. En de schakels eener
mogelijke logika verder aaneenknopend, zou men al licht als
oorzaak van deze onvoldoende, militaire vertegenwoordiging in
ons Lager-Huis onzen anti-militairen geest durven aannemen.
Tot déze stelling zou men dus kunnen komen: het Hollandsche volk is anti-militair; vandaar een afkeer om zich
door militairen in zijne vertegenwoordiging te doen representeeren; vandaar, vervolgens, de gebrekkige staat onzer
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levende strijdkrachten en het gevaar onzer onafhankelijkheid.
Ergo : stuur naar de Tweede-Kamer eenige krijgskundige
specialiteiten, alles zal dan in orde komen, en Holland zal
binnen kort in staat van tegenweer verkeeren.
Maar wat ziet men in realiteit gebeuren ? Welke zonderlinge logenstraffing geeft de praktijk aan deze op zuivere
grondslagen gebouwde theorie ? Men weet het!
Men treft in onze Tweede-Kamer een aantal militairen aan,
die den indruk zouden kunnen teweeg brengen alsof Holland
een der meest militair gezinde landen van Europa ware, en
waarbij Duitschland in het niet zou verzinken — een aantal
geheel onevenredig aan de verhouding der getalsterkte van het
leger tegenover de geheele bevolking, een aantal, groot genoeg om ons vaderland in een staat van tegenweer te brengen,
welke den machtigsten vijand weerstand zou kunnen bieden,
en uitgebreid genoeg om ons Parlement tot een der best
krijgskundig-fhige Volksvertegenwoordigingen van het gansche
vasteland te maken.
Vanwaar dit démenti der werkelijkheid ? 't Schijnt wel dat
de militaire stand als conditio sine qua non een zeker aantal
bekwaamheden met zich voert, die den officier bij uitnemendheid geschikt maken om de rol van Volksvertegenwoordiger
te spelen. Of heeft men hier mogelijk te denken aan hetzelfde verschijnsel, dat in Duitschland het leger zoo hoog in
aanzien heeft doen klimmen? Oefent de schittering van een
uniform zoo'n oogverblindenden invloed uit, of gaat er zoo'n
aantrekkenden en overheerschenden geest van uit, dat de traditioneel bedaarde Hollandsche kiezers, als in een hypnose, op
alle bestérde, beknoopte en gesabelde kandidaten hunne stem
uitbrengen ? 't Is zeker een raar en moeilijk naspeurbaar feit,
in welks verklaring ik mij ook liever niet verder zal verdiepen.
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Hoe 't ook zij, wij bezitten op 't oogenblik eene halve
kompagnie militaire specialiteiten, die ik met eenige vluchtige
trekjes, met kleine lichtglansjes en dunne schaduwtjes, even
op het papier wil trachten neêr te schetsen.
V66r alles zij 't echter opgemerkt, dat men niet naar een
bepaalden kant in de Tweede-Kamer behoeft te kijken om
deze politieke officieren in 't oog te krijgen. Ze zitten
door de geheele vergadering verspreid ; ze bloeyen en tieren
zoowel links als rechts. Het Katholicisme, zoowel als de
historische Christelijkheid, zoowel als ;de gepatenteerde Vrijzinnigheid, bieden voedsel genoeg voor hun staatkundig kasleven. De Paus, Kuijper en Gleichman vinden ze even
machtig onder hunne volgelingen; 's lands doode en levende
strijdkrachten gaan arm in arm met Schaepman's ultramontanisme, met Kuiper's schoolwet-eischen en reet Gleichman's
vrijhandelstelsel.
Het militarisme is de politieke parasiet, zich nestelend in
de langharige staatkunde van alle partijen, waarin het schuil
gaat als een lastig en kriebelend beestje; maar het militairisme
is ook een woekerplant, zich vasthechtend op de muren van
alle politieke gebouwen een geüniformde menschelijke
klimop, die de fraaye, zinnebeeldige spreuk van deze plant
op een meer oportunistiesche wijze heeft omgezet in: je
m'attache, mais je ne meurs pas! Snijdt haar af bij den
wortel, ruk haar neêr van de muren, die zij thans met hare
kleuren bedekt ze groeit toch weêr op, en bij haar neêrrukken moet ge voorzichtig zijn geen brokken steen naar
beneden te halen, tusschen welks voegen zij zich heeft vastgenesteld.
Zoo is het thans ook met het militarisme in de tegenwoordige Tweede-Kamer gesteld: het heeft zich evenals de
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klimop in de voegen der Staatkunde gehecht, en trekt ge er
te hard aan, dan loopt ge kans onder haar vallend puin
bedolven te worden. Dit weten de leiders van de rechterzij,
en vandaar ook hunne vrouwelijke teerhartigheid voor de
kwestie der dienstvervanging, die bij een te ruwe behandeling
wel eens het fraaye verband der beide anti-liberale partijen
uit elkaêr zou kunnen rukken!
Nu ik de tegenwoordige brandkwestie van de Katholieke
Staatkunde heb aangeroerd, komt mij van zelf de persoon
van wijlen generaal Reuther in de gedachten, wiens advies
over het vraagstuk van de dienstvervanging (nog na zijn
dood gepubliceerd) ongetwijfeld een grooten invloed zal uitoefenen op de aanstaande beslissing, die zijnen ultramontaa.nschen partijgenooten te wachten staat.
Niet licht zullen vele Kamerleden, die den Generaal en
oud-Minister nog als spreker hebben bijgewoond, de verveling
vergeten, welke van zijne redevoeringen uitging. Op een der
donkere, triestige achtermiddagen van de donkere dagen voor
Kerstmis, als in de Tweede-Kamer de Oorlogsbegrooting ter
tafel kwam, en er al héél weinig noodig was om de slaperige
aandacht van de vergadering in een zaligen dommel te doen
overslaan, stond met een saaye, loome rekking van het lichaam
deze Katholieke militair in zijn bankje op. En dan begon 't! In
een versuffende droogheid van uitdrukkingen, bewegingloos als
een pop met een stuk papier in de hand, het hoofd, met de
vette zakwangen en onverzorgde militaire sik en snor naar
voren, mummelde hij met een nauwelijks verstaanbare spogstem, als met de woorden zijn mond spoelend, zijne taaye
zeurende speechen uit. Hij maakte in zijn ongeoefendheid van
spreken zijne zinnen zóó lang, dat hij er in verdwaalde, verward als een vliegje in een spinneweb, en zooveel van zijne
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zwakke longen vergend, dat zijn adem . herhaaldelijk te kort
schoot en hij telkens benauwd een nieuwe hoeveelheid lucht
moest innemen. Dan kwebbelde hij voort in vochtige intonaties, zijne zakwangen vele malen uitblazend, evenals een visch
op 't drooge zijne kieuwen, prutsend, lijmerig, energieloos als
een lamme vlieg, een tot ongeduld drijvende verveling met
zijne spoegstem in de Kamer hijgend.
En niet alleen dat hij op een bizonder breeden grondslag
zijne denkbeelden in eerste instantie uiteenzette, maar hij
meende altijd uit de antwoorden zijner tegenstanders te mogen
opmaken dat men hem niet goed begrepen of dat hij zich
onduidelijk uitgedrukt had, en daarin aanleiding vindend om
twee- en driemaal over dezelfde kwestie het woord te vragen,
lang, saai, femelend, tot onuitsprekelijke pijniging van de
Kamer. Niemand zou een krijgsoverste in hem vermoed hebben, iemand wiens stem aan het bevelen gewend is, in dien
zeurigen man, wiens orgaan doorkwebbelende in denzelfden
toon, tegenover een onverschillige aandacht, als ware er een
in zichzelf mompelende voorlezer aan 't woord. Had de Ge neraal een fermer manier van spreken aangenomen, had hij
door zijn voordracht en mannelijk woord de vergadering gedwongen naar zijne redevoeringen te luisteren, zijn invloed ware
ongetwijfeld grooter geweest, want zijne medeleden respekteerden
hem als een eenvoudig, bedaard en geleerd man, loog opgeklommen door zijn ambitie, kennis en beginselvastheid.
Maar 't is bekend: de deugd alléén is wel eens een beetje
vervelend en moeilijk te verduren, wanneer zij zich niet een
weinig opsmukt met waereldsche vormen en innemende eigenschappen. Hoe gaarne men haar ook eert en hulde brengt,
alles kan niet van één kant komen!
In dit opzicht stelt de Generaal Van der Schrieck de ach-
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ting en vriendschap zijner medeleden niet in den waagschaal;
wat de een op het punt was door zijn geestdoodende welsprekendheid te verliezen, tracht de ander door zijn nooit vervelende stilzwijgendheid te bewaren.
Op twee momenten in den loop der Parlementaire gebeurtenissen is men slechts in staat een blijk van de aanwezigheid
van dezen Generaal in de vergaderingen van onze Tweede Kamer te ontvangen. De eerste door mij bedoelde gelegenheid
doet zich voor wanneer er een stemming plaats heeft.
Aan de linkerhand van den Voorzitter is onder den groenen
hemel van het bureau de jongste kommies-griffier opgestaan ; hij
houdt een presentielijst voor zijn oogen uitgestrekt. En duidelijk, hard klinkend tegen de steenen wanden van de zaal,
leest hij één voor één de namen der aanwezige leden op, ze
uitroepend in de richting waar het lid vermoed wordt zich te
bevinden, even wachtend op het antwoord, en dan weêr doorroepend, met een beleefd, vragend bevel in de stem om gauw
zich te doen hooren.
De uitroepen van »voor" en »tegen" komen aanzetten van
alle zijden der vergadering, op allerlei tonen, in allerlei karakters ; men hoort de gedecideerde stem van iemand die al lang
met zijn antwoord gereed zit, met luisterende ooren zijn beurt
afwachtend, haastig, zonder twijfel zijn »voor" of »tegen"
uitroepend; ook komt het woordje lui en langzaam aanslenteren door de lucht, als uitgestooten door een vermoeide,
binnensmondsche stem, zeker maar zonder haast; een andermaal klinkt er een » tegen" door de zaal, onduidelijk en vreemd,
zoodat niemand weet van welken kant, als gezegd door een
buikspreker, onderuit een tafeltje, pieperig en half geblazen;
of het antwoord laat lang op zich wachten, totdat de kommiesgriffier zoekend door de vergadering begint rond te kijken of
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het lid er soms niet is, den naam nog eens herhalend, waarna
met een zenuwachtigen stoot,, in een opgeschrikte haast, het
antwoord wordt uitgeschreeuwd, veel te luid, dwaas uitkomend,
zoodat er flauwe lachjes ontstaan : de Afgevaardigde had zitten praten of lezen, zijn naam niet gehoord, tot eindelijk een
vriend in de buurt hem met een duw opmerkzaam gemaakt
had, die zijn stem met een por uit zijn lichaam stootte.
Daar wordt de naam van den Generaal afgelezen ; en plots,
dadelijk er op, als een kogel die door de lucht schiet, klinkt
kort, bevelend, luid : Vórrr ! !, als een uitgegild kommando, een
aanvallende uitroep. Op de tribunes wordt gemeesmuild, men
zoekt den heer Van der Schrieck met de oogen : recht zit hij
in zijn bankje, geen spier heeft zich in zijn gezicht bewogen,
en niemand durft dus aan een aardigheid te denken.
En de andere door mij bedoelde gelegenheid vindt plaats
na de opening der Kamers, wanneer er een nieuwe Voorzitter
moet gekozen worden. Als oudste in jaren is hem dan volgens het Reglement van Orde het Presidium qq. tijdelijk opgedragen. Dan kan men zijn kranigen kop in de lichte valschaduw van het bureaugestoelte zien zitten, op den hoogleunigen stoel. Hij troont in een strakke, rechte houterigheid, als
werd hij op een pin vastgezet; als een helder witte vlek komt
zijn ferm militair profiel tegen den donkeren achtergrond uit:
de trekken van zijn gezicht zijn alle in de lengte gegroeid, een
ovale strakheid van lijnen oproepend, ferm, hard, en onderaan
het gezicht steken een grijze snor en imperiaal uit, die de
soldateske uitdrukking nog versterken.
In zijn verbeelding zou men op dat hoofd een Fransche
generaalskepi willen zetten, om de vierkante rechtschouderige
buste een uniformjas vol •nestels en sterretjes hangen, en de
oogen half sluitend zou men dan voor zich zien opdoemen een
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dier fraaye Generaalskoppen uit een Fransche illustratie, welke
den top van een momument op een slagveld versieren of wier
dood na een roemvol oorlogsleven aanleiding heeft gegeven
tot reproduktie van hun uiterlijk.
In tegenstelling van den heer Reuther, den »général parlant",
is Generaal Van der Schrieck de »taciturne", slechts bij
hooge uitzondering het woord nemend, bij v. naar aanleiding
van eene garnizoenskwestie te 's Hertogenbosch, of als hij genoodzaakt is bij de overgave van het Presidium den nieuwbenoemden titularis toe te spreken. En dan nog leest hij zijne speechjes
gewoonlijk voor, kort, kernachtig, gebruik makend van brokzinnen, en uitgesproken op den bevelenden, abrupten toon van
een kolonel, die een regimentsorde moet voorlezen.
Generaal Van der Schrieck is de eenige militaire specialiteit
in de Tweede-Kamer, in wiens uiterlijk men onmiddellijk den
soldaat herkent. Wanneer hij zich met zijn korte neêrplonsende stappen, hoog op zijn rechte lange beenen, stijf in het
bovenlijf, het hoofd spierig en ferm op den hals, door de zaal
rondbeweegt, ontdekt men bij den eersten oogopslag den officier in politiek, houterig, raide, met de vierkante striktheid van
een uniform in zijn burgerkleeren.
Maar aan de linkerzijde, midden tusschen de Liberalen, wordt
eensklaps een aanval geblazen. Er staat een groote man te
bulderen; hij maakt alleen een drukte en lawaai alsof er kanonnen donderen, trommen rommelen, granaten en kartetsen springen ; hij veroorzaakt leven genoeg voor een klein legertje. Het
is de stafmajoor Rooseboom, Afgevaardigde voor Arnhem.
Dit Kamerlid is een man van een ferme lengte, met een aangenaam gezond gezicht, waarin een bruine snor staat. Dit is alles
wat men van zijn uiterlijk zeggen kan. Hij ziet er uit als een gewoon burger, en verraadt in niets den militair op non-aktiviteit.
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Toen hij 't eerst in de Kamer kwam, mogelijk nog
eenigszins behebt met extra-parlementaire ideeën, viel 't hem
moeilijk dadelijk den juisten toon in zijne redevoeringen
aan te slaan. Hij trachtte ze militaire allures te geven, ze uit
te spreken met de barsche intonaties van een jongen snorbaard,
hinderlijk luid, schreeuwend in de ooren der toehoorders ; en
men was geneigd de oogen te sluiten en hem vriendelijk te
vragen : » Och, as-je-blieft zoo hard niet, Meneer Rooseboom;
je schreeuwt ons doof!" En daarbij kwam, dat hij de kracht
van het gesproken woord nog niet kende — een kennis slechts
door oefening en bedaardheid te verkrijgen — en dientengevolge
zijn toevlucht nam tot overdreven uitdrukkingen, tot luide
uitroepen, tot strenge verwijtingen, zich zelve onder het spreken
opwindend, geen meester meer over de hollende vaart zijner
woorden, die al spoedig begonnen door te draven in den bombast van een slechten rederijker.
Als man van het zwaard en niet van het woord, door zijn
neon-aktiviteit genoodzaakt zijn sabel aan den wand te hangen,
zocht hij de aan zijne ooren nu ontbrekende rinkelingen van
sporen en zijdgeweer goed te maken door luide rammelingen
aan onze Hollandsche taal te geven; hij toonde een neiging
tot ``mooi-spreken en litterarisch uitdrukken; en hij verviel in
schetterende schreeuwingen, in ongelukkige klimaxen, en verwarde taal-fraaiheden. In plaats van héél eenvoudig in alledaagsche woorden te zeggen wat hij op 't hart had, wilde hij
té mooi van wal steken, en verongelukte.
Maar deze fout van zijn optreden heeft zich gaandeweg
verbeterd; wat hem aan natuurlijken aanleg ontbrak, heeft een
degelijke oefening aangevuld. Doordien hij bij de diskussiën
over de troonsopvolging, ter gelegenheid van de Grondwetsherziening van 1887, een voorname rol speelde, en daarna nog
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meerdere malen over belangrijke defensie-kwesties het woord
kon voeren, geraakte hij langzamerhand beter met onze taal
vertrouwd; de bombast maakte plaats voor een bedaarder
manier van uitdrukken, het gewilde snorbaardachtige van den
officier veranderde in de eenvoudigheid van een burger-redenaar,
en thans is hij een der sprekers van de linkerzijde geworden,
die, ofschoon hij de attentie van de Kamer niet door zijne
schitterende welsprekendheid weet te boeyen, toch altijd een_
gewillig en belangstellend gehoor trekt. Men weet, dat hij een
kundige specialiteit is, een man die zijne zaakkennis *op bescheiden en niet hinderlijke wijze publiek tracht te maken, en
een militair, dien men thans ongaarne als voorlichter in krijgsaangelegenheden in de Kamer missen zou. En dat zich deze
reputatie ook buiten het Binnenhof verspreid heeft, bewijst de
onderscheiding welke hem van de Rotterdamsche kiezers te
beurt viel, die hem onmiddellijk kandidaat stelden toen zijn
zetel te Arnhem gevaar liep.
Dicht bij hem bevindt zich een ander militair, de majoor
Seyffardt, die er erg boos uitziet, met zijn kleine gestalte,
kale kruin, puntig afgeknipte baard en lange snor. Over
zijn geheele uiterlijk ligt het kachet van een gefronste brommerigheid, van een man die zijn kleinheid van gestalte door
een ferme parmantigheid zoekt goed te maken, een lorgnet
zettend om zijn vorschenden blik te verscherpen, degelijke
stappen nemend. En hij ziet er uit als een salon- of Parlements-snorbaard, die zich niet gauw zal laten afschrikken, met
een lichaampje vol bewegingen en gebaren, een hoog opgaanden schedel, vol plans-de-campagne en wetsbedoelingen; hij
wil zich uiten, vermenigvuldigen, bezig zijn.
In den korten tijd, dat hij zitting heeft in onze TweedeKamer, heeft hij blijken gegeven van een werkzame ambitie,
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gebruik makend van zijn recht van initiatief, om een middel
voor te stellen, dat in afwachting van de groote krijgsmaatregelen, welke nog in de lucht zweven, de weerbaarheid van
ons leger zou veráterken, en zoodoende meer reëel werkzaam
zijnde in het belang van ons leger dan vele zijner kollegaas,
die een langeren zittingstijd achter den rug hebben dan hij.
Maar opent hij den mond om een redevoering te houden, dan
wordt men in één opzicht deerlijk in hem teleur gesteld. Verwacht men van hem de stem van een jeugdigen krijgsoverste
te houten, van een duodecimo uitgave van Generaal Van der
Schrieck, een stem gehard en gesterkt door bevelen en kommandeeren in de open lucht, kort, luid, barsch -- tot zijn
verwondering hoort men uit dien gewilden snorbaard een
hoog, zwak, bijna pieperig stemmetje komen, een orgaan voor
een kij fend kempha an tj e, een kribbebijterig onderofficiertje. En
wist men 't niet, dan zou men dien Meneer i.n burgerkleeren
eerder aanzien voor een Griffier bij een kantongerecht of een
Wethouder van een tweede-rangsstad, dan voor een specialiteit,
die in 's lands vergadering een leiding moet komen geven aan
de maatregelen van krijgskundigen aard, welke Nederland tot
een onneembaar plekje gronds op den aardbodem moeten
maken.
Op een dergelijke wijze zou men zich ook in den heer A. van
Dedem kunnen vergissen. Wie zou vermoeden, dat die kleine
nonchalante slingerende man eenmaal een kranig kavalerieofficier is geweest? En wie zou durven veronderstellen, wanneer hij dezen Afgevaardigde in allerlei huiselijke houdingen op
stoelen en bankjes heên en weer ziet rijden of springen, dat
hij eenmaal als een fier ruiter den rug van een echt paard
heeft beklommen!
Maar deze krijgsmanstijd liort zóó ver achter zijn politieke
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loopbaan, dat zijn wijze van optreden er alle kenmerken van
verloren heeft ; de oude Adam komt evenwel in bizondere
gelegenheden nog wel eens héél eventjes om de deur gluren;
het is, wanneer bij v. bij de Oorlogsbegrooting de kwestie van
een depot voor remonte-paarden van het leger aan de orde
komt. Overigens is hij echter gansch-en-al getransformeerd in
een landbouw-specialiteit, zijne niet heel heldere denkbeelden
in niet heel helder Hollandsch uiteenzettend, met een vrij
waterige en slobberige stem wauwelend te midden van een
onoplettend rumoer van de vergadering, en verder zich verliezend in een weinig aandacht-trekkende roezemoesigheid.
Eveneens aan de zijde van de anti-revolutionaire partij gezeten, schuin achter hem, een weinig hooger op het amfitheater
der bankjes, komt het baardhoofd van kapitein Seret te
voorschijn. In Olympische kalmte tegen den rug van zijn
bankje geleund, de armen op de borst gekruist, gelijkt hij met
zijn lange baard op de moderne imitatie van een Mozes-kop;
zijn dun hoofdhaar is met zuinige vlijt boven-over zijn bijna
kalen schedel geplakt, waar het een groenzepige streep vormt.
Of kapitein Seret zijn mandaat als Kamerlid aan zijne bekwaamheden als militaire specialiteit, dan wel alleen aan zijn
gehechtheid aan de Christelijk-historische beginselen te danken
heeft, valt moeilijk te beoordeelen. Daar hij zich gewoonlijk retireert tot de zwijgende achterhoede van ons Parlementaire leger,
heeft hij slechts zelden gelegenheid zijne bekwaamheden als Volksvertegenwoordiger ten toon te spreiden, terwijl hij door zijn
getrouw meêstemmen met zijne anti-revolutionaire partijgenooten wél blijk heeft gegeven van zijn geschiktheid als christelijk
volgeling, zoodat het voor de hand ligt, dat zijne herkiezingen
hoofdzakelijk aan deze laatste eigenschap te danken moeten wezen.
Mogelijk is 't ook wel, dat zijn rustige werkeloosheid in
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de Kamer vergoed wordt door een rustelooze werkzaamheid
buiiten de Kamer, en wel speciaal in een klein Haagsch straatje,
waar een hooge schoorsteen boven de huisjes uitsteekt en waar
men een onafgebroken gerommel van stoommachines kan hooren, die stroomen mineraalhoudend water en blokken ijs als
rentegevenden arbeid produceeren. Misschien dat de artilleriekennis van dezen landsofficier daar een beter terrein van nuttige
bezigheden gevonden heeft, dan te midden van wel eens vloekende kanonniers en kibbelende Kamerleden. Ja, zwakke
menschjes hebben soms zwakke ooren ! i).
Als redenaars en Kamerleden valt van onze beide marinespecialiteiten weinig te zeggen ; de heeren Land en Guyot hebben
nog te kort op het Binnenhof hun intrek genomen, om eenige
juiste impressie van hun optreden achter te laten. Alleen hebben
zij bij de behandeling van de laatste Marine-Begrooting getoond
het e in gezelschap van den Minister Dyserink, ver te hebben
gebracht in het vermoorden en toetakelen hunner moedertaal.
In hakkelzinnen, met verwarde argumenten, onduidelijke uitdrukkingen, stamelend, struikelend over hunne eigen woorden,
hebben zij een kakografisch debat gehouden, dat geen hoogen
dunk gegeven heeft van hunne kunst om hunne gedachten in
woorden uit te drukken. En 't is te hopen in het belang van
de Nederlandsche Vloot, dat deze drie heeren een ander middel
zullen bedenken, om de verbeteringen en wijzigingen, die zij
in onze Marine aangebracht willen hebben, in ons Parlement
in te leiden en te verdedigen; want blijft onze Marine op hunne
welsprekendheid en overredingskracht rekenen, dan zou 't wel
eens kunnen gebeuren, dat zij hakkeldebatten in plaats van schepen, en verwarde gebaren in plaats van schepelingen ontvingen!
1) voor Kapitein Fabius en Kolonel Schimmelpenninck zie: „In en om
de "Tweede-Kamer", Warendorf, Amsterdam 1859.
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't Valt mij moeilijk van deze kategorie van Kamerleden af
te stappen zonder met een enkel woord te hebben melding
gemaakt van haren grootsten vijand in ons Parlement. Ik bedoel
hare antagonisten, de zoogenaamde anti-militaristen, levend
van en met een voortdurende poging om af te breken en te
beknibbelen wat de anderen met zooveel moeite trachten tot
stand te brengen. Zij voeren een immer nihileerende kritiek,
afstemmend, bedisselend met zuinige hand, schraapzuchtig met
de Hollandsche Guldens, maar rijk aan woorden als : vaderlandsliefde, onafhankelijkheid, enz.
Hiertoe behooren de leden Viruly Verbrugge, Lieftinck,
Schepel en De Ruyter Zijlker, allen leeken op krijgskundig
gebied, maar optredend met de autoriteit van deskundigen,
aanmatigend, schreeuwerig, alles af keurend. Maar hoe weinig
hunne adviezen te vertrouwen moeten zijn, als afkomstig van
geheel oningewijden, en hoe verstandig men op het Binnenhof
doet niet te veel waarde aan hunne af brekende betoogen te
hechten, kan ons een ware gebeurtenis leeren, waarin een
dezer negatieve specialiteiten verplicht was de rol van een
clowntje > malgré lui" te spelen.
Toen wederom de tijd naderde, dat een Marine-Begrooting
in de Tweede-Kamer onderzocht zou worden, en bij hem,
zooals ieder jaar tegen de Novembermaand, de chronische
kwaal zich zou gaan uiten, om het Ministerieel beleid af te
keuren en op noodzakelijke bezuiningen aan te dringen, achtte
hij zich toch verplicht om een der marine-werven en de zich
daar ter plaatse bevindende magazijnen in oogenschouw te
gaan nemen. Hij meldde zich als Volksvertegenwoordiger bij de
marine-autoriteit aan, maakte zijn verlangen kenbaar, en met
de meeste bereidwilligheid werd hem een officier medegegeven,
die hem alles zou laten zien en alle inlichtingen zou verstrek-.
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ken. Maar deze jeugdige zeeman was bekend met de reputatie
van den hoogen bezoeker, en zocht in zijn ondeugenden geest
naar een middel om deze specialiteit er eens »in te laten
loopen", en aan de kaak te stellen.
En deze gelegenheid bood zich spoedig aan. Komend in een
groote zaal vol krijgsbenoodigdheden, waar alles keurig op zijn
plaats stond, zonder stof, glimmend en blinkend als in de
keuken van een Hollandsche huismoeder, en die den indruk
gaf alsof er honderde menschenhanden noodig waren om dit
zoo prachtig in orde te houden, vroeg de jeugdige officier aan
het inspekteerend Kamerlid hoeveel personen hij dacht, dat
er gebruikt werden om al dien arbeid te verrichten. Na zich
wijsgeerig bedacht te hebben, antwoordde onze Afgevaardigde
»Wel, een vijftien man !" Hierop keek de officier hem ondeugend aan, en antwoordde met een beleefd lachje, maar dat zéér
veel in zich sloot: » Pardon, hiervoor gebruiken wij maar twee
man. Neen, nu kan ik wel zien, dat u nooit officier geweest is'. ^'
Zoo ging het door, van zaal tot zaal, onze marine-officier
vragend, en ons Kamerlid gissend, bokken makend, blijken
gevend van zijn volslagen onwetendheid, kregelig door het fijne
glimlachje van zijn hoffelijken geleider, die telkens herhaalde
bij iederen nieuwen misstap van den Hoogmogende: :>Neen,
nu kan ik wel zien, dat u nooit officier geweest is !"
Toch had de Afgevaardigde naderhand den Minister veel
opmerkingen en verwijten te maken over den slechten en
gebrekkigen toestand van 's lands magazijnen!
Maar de kollegaas van den jeugdigen officier hebben zich
nog lang vroolijk gemaakt over dit bezoek en over de redevoeringen van het Kamerlid, dat nooit is teruggekomen om
nieuwe inlichtingen te ontvangen!
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Wanneer men de oude platen
bekijkt, waarop de bouw en de
wijzigingen der omgeving van
het Haagsche Binnenhof 1 in
den loop der tijden zijn afgebeeld, dan vindt men de teekeningen van de verschillende
kwartieren gestoffeerd met figuren, die natuurlijk in de nationale kleederdracht van hun
eeuw en hun land zijn voorgesteld. Men kan er de geschiedenis van het kostuum der
Nederlanders, die het Binnenhof
bezochten, zender veel moeite
op nagaan.
)

t) 0. a. in het verdienstelijke werk van den heer Arnold Ising Sr.
,,Het Binnenhof."
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Zoo treft men er op aan de stoere krijgshaftige gestalten
van de i 6e eeuwers — dragende hun breedgeranden flambard,
die een slagschaduw over het gelaat werpt ; de precieus geplooide stolpkragen, nauw aan den hals, en waarboven het
hoofd uitkomt, als liggende op een ronden witten schotel:
de korte schoermantel, de schouders verbreedend, het bovenlijf
omgevend, en waaronder de beenen komen uitstappen in
hunne hooge rijlaarzen, wier sporen zilveren klankjes doen
hooren als zij met hunne ferme neêrbonkende stappen het
stille plein oversteken.
Dan, op het einde der i Se eeuw, vindt men er de eenigszins gemanieereerde figuurtjes in den Louis XV stijl ; ze
hebben de bekende witte rolpruik op, die door een driekanten steek gedekt wordt; verder dragen zij een korten
kuitbroek, lage schoentjes, een degen, een openhangende jas
met groote knoopen en naar achteren weggesneden, een uitpoffende sjabot. Ze doen denken aan de fijn gepenceelde
kraaknette poppetjes, die op Sèvres vaasjes zijn geschilderd.
De staalgravuretjes, die men in de oude uitgaven van
Bilderdijk of Da Costa ziet, doen daarentegen denken aan de
figuurtjes, die het Binnenhof in het begin der 19e eeuw stoffeeren. Het zijn slanke lange gestalten, strak in een rok met
puntige panden gesloten, dragende een hoogen hoed met uit
staanden bol, een hoogen jaskraag, die hen tot de ooren
reikt, een lichtkleurigen spanbroek en lage kaplaarzen met
kwastjes van voren; ze wandelen aan den arm van dames met
heel korte bovenlijven en een onderkleed met rechte lange
plooven, terwijl het hoofd met uitgekapt haar in een kolenbakvormigen hoed schuil gaat; in de hand houden ze altijd
een langen wandelstok met gouden knop.
Dit is het costuur geweest, overgenomen naar de Fran-
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sche modes van den dag, waarmede de Burgers-Representanten
in de vergaderingen verschenen. Er lag iets plechtigs, stijfs
over hun geheele voorkomen; men zou denken, dat zij een
korset aanhadden, hetwelk al hunne bewegingen houterig en
moeilijk maakte; het geeft den indruk alsof zij hun hoofd
niet op zij konden draayen, belemmerd door den dikken rol
van hun enormen jaskraag. Als men de redevoeringen, toespraken en geschreven stukken uit dien tijd leest, treft men
er dezelfde deftige voornaamheid, ingepènde benauwdheid en
voorname wijdloopigheid in aan ; ze zaten even hoog en stijf
en houterig in hunne volzinnen als in hun kleederdracht.
Langzame overgangen, moeilijk te bepalen moderniseeringen,
hebben de Afgevaardigden des volks in hun uitwendig voork omen tot het kostuum van het jaar 1890 gevoerd. Ieder
geslacht heeft een kleinigheid aangebracht, uitgaande van het
kenmerk: deftigheid en stijfheid, en belandende in de hedendaagsche nonchalance en leelijke gemèleerdheid. Al vindt men
op het Binnenhof de kleederdracht der Burgers-Representanten
niet meer, weinige jaren geleden trof men er nog eenige leden aan
in het kostuum, dat kort daarop'de algeieene mode geworden
is. In mijn herinnering is de heer Corver Hoofd de laatste
vertegenwoordiger van dit geslacht van 1820 geweest.
Personen van mijn leeftijd hebben zeker de oude miniatuurtjes en naïf handige silhoeëtjes nog niet vergeten, die men
tegen de wanden van vele huiskamers of opkamertjes heeft
kunnen zien hangen, en die familiebetrekkingen voorstelden
uit den tijd onzer grootvaders. Het waren altijd héél deftige
heeren met hoog opgenomen hoofdhaar, weggeschoren op de
slapen, en met kleine haarborsteltjes bij de ooien, zooals men
dat op de oude portretten van Koning Willem I nog ziet.
Verder droegen zij een formidabel hoog halsboord, dat ver-
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scheiden malen door een witte of zwarte stropdas was omwonden en het hoofd met een soort van dik walletje omgaf.,
dat zijne bewegingen erg bemoeilijkte ; dan verder een lange
jas met lange panden, breede omslagen en hoogen kraag ! Men
zou zeggen een kleederdracht voor Pieter Stastoks oom —
voor een deftigen gezeten burger uit den tijd van de Camera
Obscura, van de Goudsche pijpen, de diligences en den Oprechten Haarlemmer , en toen de dames mutsen droegen,
en krinolines en snuifden.
Er lag over het Hollandsche geslacht van dien tijd een
air van gezellige binnenkamersche huiselijkheid, van witlinnige
helderheid, van degelijke Kalvinistische omslachtigheid, van
erentfeste braafheid en oprechte kalmhoofdige vroomheid des
harten. Kwam men buiten den eigenlijk gezegden burgerstand
en hield men 't oog op de stedelijke aristokratie (op de magistraats-families en op de geslachten der voorname staatsambtenaren — de leden der eerste kolleges van Staat) dan zetten
deze eigenschappen aan hun persoon en optreden een toon
van vertrouwen opwekkende degelijkheid en gemoedelijke deftigheid bij, welke zoo uitmuntend in harmonie was met den
aard hunner antecedenten en het wezen hunner betrekking.
Konservatief — maar niet in de benauwde beteekenis, die
de tegenstanders er in de politiek aan willen hechten, en het
eensluidend zouden wenschen te maken met »bekrompen" -was in dit opzicht de heer Corver Hooft gebleven. En 't was
ook om deze reden dat zijne eerbiedwaardige verschijning in
ons Parlemant een zoo prachtig gehéél vormde met den
mensch uit het maatschappelijke leven.
Hem ziende en hoorende, kreeg men als 't ware een ouderwetsch geurtje in den neus en in de gedachten een flauwe
en zachte reminiscentie aan den tijd onzer grootpapaas. Zijn
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kalme ongepassioneerde wijze van spreken, met een rustige
nooit driftige maar toch wel eens booze stem, zijne ernstige
houdingen, zijne waarschuwende intonaties en voorzichtige
vingerschuddingen in de lucht, waren in een heerlijke overeenstemming met zijn deftig zwarte kleeding, zijn stropdas, zijn
slappen hoed met breede randen, zijn weinige grijze haren
en holle loeistem : in hem heb ik den geest van het voorgeslacht gezien, van een uitstervende echt Hollandsche erentfestheid, die in het geslacht van den dag door geen dergelijke
eigenschap wordt opgewogen.
Met den heer Corver Hooft is het láátste type van de
stropdas dragende Hollanders -- als symbool van hun geheele
maatschappelijke leven — uit ons Parlement verdwenen. Wel
heeft nog eenigen tijd op een der bankjes van de linkerzijde
de heer Buma gehuisd, die zijn perkamentachtigen mageren
hals met een zwarten lap omwond, maar hij was slechts de
vertegenwoordiger van een landelijke ongegèneerdheid en
rustieke nonchalance, plomp, verschrompeld, muf, en het zou
tegenover de heldere, gezonde, witlinnige en grijsharige Afgevaardigden een schande wezen hen op één lijn te stellen met
een dergelijk Jantje-slordig.
Twee andere typen van echt Hollandsche helderheid, degelijkheid van geest en sjovialiteit van omgang heeft de TweedeKamer verloren in de witlokkige hoofden der heeren Van der
Linden en Blussé. Al droegen zij niet meer het verouderwetschte kostuum van hun vriend en tijdgenoot Corver Hooft,
toch hadden zijn een eerbied voor de deftigheid van hun uiterlijk bewaard, altijd streng in 't zwart; vooral de Dordtsche
Afgevaardigde was nog een onvervalschte representant van het
Nederlandsche volk, zonder wilden hartstocht, zonder opvliegendheid, zonder valsche boosheden. Maar als een Koning
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Nobel onder de Kamerleden was hij rein in zijn toorn, hoog
in zijn verontwaardiging, grootmoedig en nauwgezet-bedaard
in zijne aanvallen en bestrijdingen — edel van gelaat , majestueus van plechtige omslachtigheid, grootsch van edelzielige
menschelijkheid.
En ook na het verdwijnen van al deze mooy e Parlementaire
figuren, van deze, men zou bijna zeggen, historische verschijningen, zijn er in de Tweede-Kamer nog wel een paar Kamerleden overgebleven, die den deftigen toon in eere helpen
houden ; maar het suggestieve van de Nederlandsche traditiën
wordt voortaan op het Binnenhof gemist. De uitwendige deftigheid der door mij bedoelde leden bepaalt zich over 't algemeen tot een salon-etikette : de gestrengheid van gekleede jas.
zwarte das en hoogen hoed!
Maar voor 't overige raakt er bij de nieuwe en jonge leden
de klad in. Wat zou een onzer grootpapaas opkijken wanneer
hij plotseling op een tribune verschijnen kon en een blik
in de zaal werpen! Ik stel mij zoo voor, dat als de Afgevaardigden van den ouden stempel naar de vergaderingen van de
Eerste- of Tweede-Kamer gingen, zij hun vrouw of dochter toeriepen: » Och geef me mijn nieuwe zwarte jas en nieuwe stropdas.
kind. Er is zitting van daag !'' En dan volgde een zorgvuldig
aankleeden, een afstoffen van alle pluisjes, een laatste schuyer
over den hoed, en met den dikken deftigen stok met enormen
knop, ging het over Voorhout, Kneuterdijk en Buitenhof naar
de Vergaderzaal.
Zie nu eens aan! Men loopt zoo maar van de straat naar
binnen, alsof men naar de sociëteit ging, zonder dekorum.
Huisjasjes, wandelpakken, kleurige dassen en strikjes, lange
manchetten, fantaisie hoedjes, lichtbruine glacé handschoenen,
dunne badinetjes, bloote handen, ongeschoren gezichten —
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alles loopt het Gebouw in. Binnen ziet men een Meneer in
een licht zomerkompleet met één been onder het lijf over een
stoel hangen — het is Godin de Beaufort ; daar een jongmensch met een gekosmetiseerd snorretje, geplakte haren, en
een hoog halsboord als een Engelsche koetsier ; en dáár een
luidruchtigen Meneer met een lustre kantoorjasje, de handen
in de zakken, slenterend in zijn verveling; of iemand met een
kort pandjasje, Engelsche puntschoenen en wijden pantalon,
als weggeloopen van een modeplaat ; en ook een slordigen
man uit de provincie, met slobberige kleeren en uitgetrapte
schoenen; of een eenvoudigen wandelaar met zijn ochtendjasje
van de ontbijttafel nog aan ... .
En dat loopt en krioelt en praat en sjouwt door elkaêr
dat men er bijna niet wijs uit kan worden; de Voorzitter
moet herhaaldelijk boos met den hamer om stilte kloppen; luide
lachen, koffiehuis handdrukken, een ploerterig en roesemoesig
straatrumoer stijgt uit deze verzameling menschen op — de
nonchalante drukte van een jongensschool die aangaat, de
samenkomst van een troep rumoerige aandeelhouders die boos
zijn, de van de straat binnengeloopen prettige gezelligheid
van een bende heeren tegen het bitteruurtje op de sociëteit
de Afgevaardigde van den ouden stempel zou hieraan zijn
gogen kunnen uitkijken, en mogelijk aan de werkelijkheid
van dit schouwspel twijfelen.
Te midden van al deze nonchalante zorgelooze heeren bekleedt de heer Farncombe Sanders eene eigenaardige positie.
Hij is als iemand van den ouden tijd, een man-van-stijl
gebleven; er is over zijn uiterlijk een kachet, dat hem reeds
op 't éérste gezicht van zijne kollegaas onderscheidt. Terwijl
het gros der Kamerleden, zooals blijkt, niet de minste waarde
aan een karaktervolle verzorging van hun voorkomen schijnt
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te hechten, ontdekt men daarentegen bij den Haarlenlschen
Afgevaardigde een zorg voor zijn uiterlijk, in een type dat
hem onmiddellijk als een man van »stijl," in den uitgebreidsten zin van het woord, doet kennen.
Ware er een benaming, die hem meer speciaal kon doen
karakteriseeren, dan zou het zijn die van »petit maître." Onwillekeurig maakt hij op mij de impressie van een gerafineerden
geest, die nog iets hecht aan de tradities van den gemaniëereerden
stijl van Louis XV. Niet dat hij een steek of een korten
kuitbroek draagt ; in een dergelijke konsekwentie voert hij zijn
penchant niet door ; maar toch wijst zijn kleeding op een
groote zorg voor zijn uiterlijk er is iets gerafineerds,
modern-achtigs, jeugdigs, kleurigs in. Soms draagt hij een
complet van marine-blauw, zeer wijd en ruim naar alle zijden;
daarbij lage schoentjes en nette gestreepte sokjes; verder een
overhemd erg en-coeur uitgesneden, of een staand halsboord
met wijd uitloopende punten (een verfijnd model vadermoorder)
en een strikdas, waarin een losse loopende marineknoop is
gelegd. Deze ampele losheid van plooyen en lijnen, zijne gezochte kleurrijkheid, geven hem een beschaafde zwierige
sans-gène.
Stel u verder voor een vrij forsch lichaam, dat netjes met
kleine schuinsch-uite pasjes dribbelt, een beetje geffekteerd
keurigjes, als bang om zich te stooten. En dit gevoegd bij
een gewilde zachte rondheid van gebaren, alles bol en klam,
zonder hoekige bewegingen, zonder harde scherpte of ruwe pittigheid en ge zoudt hem gemakkelijk fantaiseeren als een
>petit manre" in een Louis XV salon van het einde der
vorige eeuw: een kamer waarin men met kleine, fijne dribbellingetjes moet loopen tusschen popperige vergulde stoeltjes,
onder geschilderde plafonds, te midden vati een teere breek8
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bare chic van dunne meubeltjes, scherpe kleurtjes en geaffekteerde schilderingen heeren met witte pruikjes en dames
met pli-Watteau-japonnen.
En op dezen romp staat een tamelijk groot hoofd, geheel
kaal geschoren, glad en met zachte trekken : een sterk ontwikkeld benedengezicht, met hangwangen, die vroeger gevuld zijn
en waaruit de dikte thans verdwenen is. Op zij van
een neus, die van onderen een beetje guitig opwipt, staan
twee oogen in diepe kassen, waarvan er één met een schelen
trek op-zij-uit ondeugend en schalksch-knippend loert. Een
soort van duw naar één kant geeft aan de geheele zijde van
zijn gezicht een scheeve uitdrukking, als wilde hij met iemand
spreken en aan zijn anderen buurman een knipoogje
geven.
Dit maakt, dat hij lachende pratend, de impressie geeft van
een vroolijken geest vol guitige opgewektheid, van iets voor
den gek houderigs. Hij is wat men in Engeland zou noemen
een » sharp fellow ," gevat, bij de pinken, vol van een naïve
schalkschheid. Op mij maakt hij altijd den indruk van te
zijn een geestelijk nakind uit den tijd van Wolff en Deken,
vol goed gehumeurde opgewektheid, éven ondeugende geestigheid, vermakelijke geleerdheid en aangename gevatheid voor
de essence van anekdoten; terwijl de blijkbare opgeruimdheid
van karakter, de snaaksche guitigheid zijner gezichtsvertrekkingen, zijn menigmaal humoristische wijze van voordragen,
doen denken aan de rumoerige, leven genietende, dikbuikige
snaken, met welgedane kaalgeschoren en gekscheerende gegezichten, die wij op de pastelteekengen van Cornelis Troost
zien, en bijv. voorstellen : een troepje heeren met hunne pruiken
en driekanten steken, die van een goed besproeid partijtjee
komen en de dienstmaagd nog eens in de kin knijpen.
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't Valt moeilijk hem altijd geheel in ernst op te nemen.
't Lijkt zoo wel eens of hij in de Kamer rondloopt om zich
zelven en anderen te amuseeren, of hij zooveel komische
menschelijkheid in de gedragingen zijner medeleden ontdekt,
dat hij zich niet kan inhouden er een fijne -guitigheid of een
schalksche ondeugendheid over te verkoopen. Soms staat hij
op zijn doode gemak tegen een muur geleund, de handen
op den rug, het hoofd in de zaal gericht. En zijn ééne schuinsche loerende oog, met de beweegel"ke rimpels er rond, geraakt dan voortdurend in een zenuwachtige trilling, als had
s t moeite een gezelligen lach te verbergen. Ziet hij zulke
dwaze dingen van zijne kollegaas, of zulke menschelijke zwakheidjes, die zich nog geen masker hebben kunnen maken, of
zulke komische voorvalletjes, als alleen een zeer scherp oog
en een héél fijn devinatie-vermogen kunnen ontdekken? 't Is
of telkens zijn geest volschiet, de guitigheid hem tot barstens
vult en zijn mond tot spreken dringt en zijn oog van schalkschheid doet tintelen
intelen..
......
Ik vraag mij dikwijls af, wanneer ik de nerveuse rimpeltjes
rond de oogkas zie trekken en kriewelen, wat er wel in hem
om zou gaan, welk Kamerlid het zou moeten betreuren als
hij eens lucht gaf aan zijn guitige geestigheid. En ware ik
zelf Kamerlid, ik zou hem op zoo'n oogenblik graag eens
meenemen achter een der groene tochtschermen, eens smakelijk luisteren naar hetgeen hem met • lachlust kittelde, om
likkebaardend te genieten, en lekker met het heele lichaam
schurkend, die fijne, vaporeuse genietingjes op te slurpen.
Zoo iets zou een luchtig, teer, pikant genot wezen van even
gemaniëereerde ondeugendheid, van naïve schalkschheid vieuxstyle en van, scherpe gevatheid fin-de-siècle !
Maar ik heb mij altijd moeten tevreden stellen met hetgeen
.
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deze Afgevaardigde van Haarlem goedvindt ons in zijne openbare redevoeringen te geven. Doch behalve de man wiens uiterlijk en pikante ondeugendheid-van-voorkomen het bizonder
stempel van petit-maître op hem drukken — hetgeen hem
slechts tot een amusant en onwaardeerbaar gezelschap en een
geciviliseerden causeur in een salon gemaakt zou hebben —
vindt men in hem eigenschappen en degelijke kwaliteiten, die
hem tot een first-rate Kamerlid verheffen . Hij deed zich als
een woordvoerder kennen met groote fondskennis der
Parlementaire kwesties, een wijden en veelomvattenden blik
in sociale verhoudingen, en een open oog en oor voor wij zi
gingen en verbeteringen, die door het verstand en het hart
worden voorgeschreven.
Als redenaar staat hij rustig en op zijn gemak te praten,
in de houding van iemand die gewoon is in het openbaar het
woord te voeren, niet naar zijne gedachten en zinnen behoeft
te zoeken, maar in het bezit van een aangenaam en verdienstelijk improvisatie-vermogen, op onderhoudende en aangename
wijze zijne politieke denkbeelden aan een vergadering weet
voor te zetten. Hij behoort niet tot die uitmuntende redenaars, die over een opwindend en anthoesiast woord beschikken, volksmenigten in beroering weten te brengen, die galmen.
en donderen en theatrale effekten met hunne speechen trachten
voort te brengen. Maar men moet hem rekenen tot de meer
artistieke verschijningen in ons Lager-Huis, tot de causeurs,
die bovendien in hooge mate gewaardeerd worden om hun
wetenschap, hun zakenkennis, hun juistheid en scherpte van
kritiek, hunne hooge historische edukatie.
Tijdens de behandeling van de voorstellen tot herziening
van de Grondwet in 1887 leverde de heer Farncombe Sanders
een beslist meesterstuk in het genre van Parlementaire wel-
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sprekendheid : het was bij de diskussiën over de moeilijke en
ingewikkelde kwestie van de Erfopvolging. In de houding
van een spreker , die zich in 't geheel niet voor zijn onderwerp inspant en, bij wijze van spreken, zijne argumenten en
beschouwingen uit zijn mouw schudt, van tijd tot tijd met
een opschrijfboekje een droogen hak in de lucht gevend, hield
hij de vergadering van de Tweede-Kamer eenige uren bezig.
Men luisterde met gespannen aandacht, in een prettige aanhooring zijner woorden , in een zwarte dikke massa om hem
heên gezeten.
En in 't midden van dezen belangstellenden kring zijner kollegaas stond hij met zijn Cornelis Troost-gezicht, het ééne
oog schalksch op zij-uit loerend, het dorre drooge en komplexe vraagstuk der Erfopvolging op zoo'n diep geleerde en
grondige, maar tevens amusante onderhoudende en historischanekdotische manier te behandelen, dat zijn auditorium
ieder oogenblik vermeerderde en men met klimmende aandacht zijne wetenschappelijke causerie bleef volgen.
Om een dergelijk Parlementair wonder te kunnen verrichten
moet men een mensch van buitengewone en eigenaardige
bekwaamheden wezen. En ware in den laatsten tijd een zoodanige vergelijking niet een weinig in diskrediet gebracht, dan
zou ik den heer Sanders, om zijn scherpte van oordeel, zijn
puntigheid van zeggingskracht en uitgebreidheid van kennis,
een soort van Hollandscllen Voltaire willen noemen. Hij is
en dit is ongetwijfeld een lof van onverdacht allooi — een
der uitzonderingsmenschen in ons Parlement: iemand die in
zijn geestelijke eigenaardigheden en uiterlijk voorkomen, in
dezen ongelukkigen tijd van banale karakterlooze egalisatie.
een man van Stijl" is gebleven!
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In de vergadering heerscht de plechtige stilte als van een
Gerechtshof.
Bijna alle leden zitten op hunne plaatsen; er wordt weinig
gewandeld.
Alleen Lieftinck ziet men telkens heên en weêr dwalen,
met booze ongeduldige halingen zijner vingers door zijn uitstaanden haarkrans.
Een groote dommel van bedaarde luistering is in de zaal
neêrgeregend ; zelfs de President, steunend op zijn elleboog,
kijkt naar den mond van den spreker, dien hij ziet openen
en sluiten als een donker holletje.
De Afgevaardigde die aan 't woord is, behoort tot de oude
garde der Kamer; het is een grijs heer, met een embonpoint
van zacht vleesch, en twee eerlijke stille oogen, die met een
vertrouwelijke oprechtheid uit zijne placiede trekken kijken.
Voortdurend zien zij in de rondte, naar de leden in de buurt
gezeten.
Zijn taal is eenvoudig, vol van Parlementaire gemeenplaatsigheid uit de oude school, wijdloopig, met kringen draayend
rond zijn onderwerp.
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Na een slok water genomen te hebben, zich daarna de
lippen afvegend met een enormen krijtwitten zakdoek, gaat hij
te midden van het gezeten gehoor dezer leuke zitting deftig voort.
— Ik veroorloofde mij te beweren, dat de indiening van
een dergelijk voorstel onder die omstandigheden mij niet
gelukkig voorkwam ; dat het mij toescheen niet te zijn ingegeven door eene juiste waardeering der politieke behoeften
van het oogenblik, -- niet te behooren tot die verzoenende
staatkunde, die wij meenden te mogen verwachten. Men dacht
bij dit nieuwe Bewind een geest te vinden van bevrediging,
tot bevordering van zekere toenadering tusschen de partijen;
men hoopte, dat het zijne voorstellen zou voordragen in een
nationale richting, waarbij zoo min mogelijk verschil, zoo veel
mogelijk algemeene goedkeuring kan verwacht worden !"
ZTche ! Uche! kucht de spreker even, veegt zich de lippen
weer af, en met een kleine verboozing van zijn stem, gaat hij
eenigszins luider en sneller voort:
— Daar verscheen dit voorstel; en ik veroorloofde mij
toen dit ontwerp te vergelijken bij een twistappel , te
kwader uur door de Regeering in deze vergadering geworpen.
Ik betoogde, dat zulks mocht strekken tot verlevendiging der
partijpolitiek ......
De heer Van Kerkwijk heeft met ingehouden beweeglijkheid zitten luisteren, dwars in zijn bankje, half met den rug
naar den spreker toegekeerd. Maar met de intuitieve voeling
van een speurhond, die de nadering van iets buitengewoons
ruikt, verandert hij eensklaps van houding.
Zonder dat iemand nog iets gehoord of gezien heeft, zonder dat
één der leden weet wat er gebeuren zal, of dat er iets gebeuren
móet, heeft de Afgevaardigde van Zierikzee als een schok
gekregen : het is een waarschuwing van zijn detectives-natuur.
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En hij keert zich naar de zijde van den spreker, doorsnuffelt met zijne speurende blikken de bankjes achter hem,
waar verscheidene jonge leden dei anti-liberale partij dicht
bijeen zitten.
Andere Afgevaardigden hebben de onwillekeurige beweging
van den heer Van Kerkwijk opgemerkt ; ze kennen hem, en
volgen de richting zijner oogen.
Waarlijk heeft zich bij de laatste woorden van den spreker
onder deze leden iets bewogen. Maar 't geschiedde zonder
gedruisch, zonder een woord : een arm, die druk door de lucht
zwaaide, een hoofd, dat zich omwendde, een onderdrukte
agitatie ..... .
Een paar jeugdige Afgevaardigden schijnen, terwijl de
grijsaard aan 't woord was, een fluisterend gesprek gevoerd
te hebben, waarin een oneenigheid is ontstaan; men heeft
zich boos gemaakt, opgewonden, is onwillekeurig luider gaan
spreken. Het is een kwestie, die met de debatten niets uitstaande heeft, een persoonlijk verschil tusschen hen.
Men ziet eensklaps de spitse, vies opgetrokken snuifneus van
den heer Van Asch van Wijk een nijdigen tik in de lucht
geven; daarna volgt een wilde armzwaai van iemand die men
niet zien kan; de blonde kop met slordig haar van Heemskerk,
met zijne trekken die nog in een soort van slaap staan, knikt
op en neêr, snauwt met gauwe woorden iets terug; een luid
gezegde, kort, afgebeten, van iemand anders, spat knallend
in de stilte uiteen. En met verrassende snelheid ontstaat er
plotseling in dat hoekje een druk weêrsprekend twistgepraat
van korte woordjes.
Van Kerkwijk wordt door een nieuwsgierigheid in zijn bank
opgetild; steunend op zijne handen, in half staande houding,
loert hij niet genietende oogen vooruit; ook andere leden
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rekken den hals; een kleine agitatie van verrassing doet een
geruisch van bewegende menschen in de doode atmosfeer
der ingesufte zaal oprijzen.
De deftige spreker, gehinderd, ineens in de war, is midden
in een langen zin blijven steken en heeft zich met een geïrriteerde fronsing der wenkbrauwen naar de twisters omgekeerd,
Maar op hetzelfde oogenblik geeft de hamer van den Voorzitter een boozen klop op het bureau, gevolgd door een ris
kleinere en bevelende, terwijl het hoofd aan den uitgerekter
hals dreigend met de oogen straft, als wilde hij zeggen: Wie
maakt dat lawaai daar in de gelederen!
Sssssst! klinkt het van links. Ssssst! ook ineens uit eer
andere richting.
En het twistgesprek
eindigt in een nijdige op-eenvolging van verontwaardigde gebaartjes.
terugzinkingen in vroegere posities, terwijl de
monden nog vol woonden zijn gebleven, gesloten achter de dicht gekakelde lippen. De discipline is hersteld.
De spreker neemt weêr
een teugje water, veegt
zich opnieuw den mond
met zijn krijtwitten zakdoek af, en gaat met onverstoorde kalmte voort:
Ik zei dus, Meneer
dePresident, dat.... enz ."
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En uit de tot stilte gekomen groep aan de rechterzijde staat
nu een boos uitziende man op. Hij is niet groot, maar tamelijk
breed geschouderd, stevig op de beenen, van een korte zware
muskulatuur. Zijn hoofd van een uitgezet ovaal is gedekt
door reeds grijzend haar, en staat in een nog zwart baardje,
waarmeê de trekken zijn dicht overgroeid en zijn gezicht weinig
beweeglijkheid heeft behouden. Maar twee donkere oogen,
van een glimmend zwartbruin, levendig, onophoudelijk moeveerend, geven een levendige uitdrukking aan zijn eenigszins
geëmpateerd voorkomen.
Ze vormen twee brandpunten, zwarte inkijken in een stijf
bleek gelaat, waarin zich zijn gansche geestesleven koncentreert: zijn eenige middel van expressie, de eenige kommunikatie tusschen de daarachter gelegen hersens en de waereld
er omheên ; de rest van zijn uiterlijk zwijgt.
Als iemand wiens boos geworden humeur nog niet in de
oude plooi is teruggekomen, zwijgen móet en zich moeilijk kan
inhouden, heeft hij een onweerstaanbare behoefte aan beweging, aan plaatsverandering. Met een nijdigen duw steekt hij
zijn handen in de zakken, maakt een knorrige schudding met
het hoofd, als wilde hij zeggen: »Och kom, zanik niet !", en
wandelt van zijn plaats weg.
De oogen rond hem volgen met nieuwsgierigheid zijne bewegingen, en halverwege de middenvlakte komt Van Kerkwijk
hem tegemoet loopen.
Deze neemt hem bij den arm, seult hem meê naar een
vrij bankje; ze gaan zitten; hunne figuren verliezen zich
tusschen de andere leden; en de vroegere halfdommeling van
de vergadering koncentreert zich weêr naar den representant
van de oude-garde, het booze Kamerlid en zijn van nieuwsgierigheid brandenden intervieuwer aan hun lot overlatend.
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't Is dan ook al héél onaangenaam ter wille van eene autoritaire partij-discipline zijn onafhankelijkheid te moeten op-

offeren ! Niet eens meer te mogen stemmen zooals men zelf
wil en slechts de kommandoos van den generalen staf te
moeten opvolgen ! En dát terwijl men van nature een onafhankelijk karakter heeft, een wilskrachtig en energiek mensch
is, als Protestant de leer van den vrijen wil aanhangt, maar als
antirevolutionair bevolen wordt van zijn vrijheid afstand te doen.
Een heel onschuldig zaakje, een artikeltje van een nieuw
Reglement-van-Orde, waar niemand een partijkwestie in kon
zien, wordt aan de stemming van de Kamer onderworpen;
men veroorlooft zich van de opinie der officieele leiders af te
wijken, en, denkende niets boos te doen, stemt met dezen keer
eens zooals men dit zélf goed vindt.
Maar, o jee!, wat heeft men er gauw berouw over! Wat
heeft men ondernomen? Och, was men 't naar nooit begonnen ! Want nauwelijks is 't bekend geworden, dat men zich
met een ander zijner partijgenooten op een onafhankelijk standpunt heeft durven plaatsen, of een politieke orkaan breekt
over uw hoofd los.
Neen maar, daar begint de pers te schelden! Men trekt
hem aan de ooren, stompt hem in den rug, gooit hem met
kiezelsteentjes in den nek en de leelijkste scheldwoorden
vliegen door de lucht: Jou gemeene verrader, jou beroerde
.afvallige, wat verbeeldt jij je wel, hé! Zoo, zoo, mannetje
houdt jij er een eigen willetje op na? Wacht, dan zullen we
je wel eens leeren .... Ja, kijk maar zoo brutaal niet! Waag
't nog eens! We dragen je de Kamer uit, hoor! Zulke menschen
als jij kunnen we niet gebruiken, er zijn er nog genoeg die
't graag willen zijn, gehoorzamer, op wie we béter. kunnen
rekenen.
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Toch is dit 't érgste nog niet , want iemand die zich hoog
en sterk gevoelt, behoeft op zulk kranten-geschrijf niet te
antwoorden om zijn positie te bewaren ; het gift van een
journalist doodt niet. Maar 't begint er benauwder uit te zien
als de jonge kollegaas in de Kamer den mond open doen,
en zijdelings zinspelen of rechtstreeks beschuldigen gaan.
Dán moet je wel antwoorden ! Je kunt toch tegen hén niet
minachtend de schouders ophalen evenals over een nijdig
entrefilletje in » De Standaard !" En als men een volbloedig
mensch is, vol kracht en beweeglijkheid, vol wil en verlangen
om vrij te zijn en te blijven, dan kan men 't ook niet altijd
helpen als men boos wordt, en er links en rechts eens duchtig
tegen-in praat.
En zoo iets bederft je humeur, geeft je een walging van een
politiek en een partij, die naar de pijpen moeten dansen van
een paar aanmatigende heeren, welke zich verbeelden almachtig
te zijn en de wijsheid in pacht te hebben. Waarachtig, daar
is men niet een man op leeftijd voor geworden, voor zoo iets
heeft men niet jaren lang hard gewerkt en zich een onaf hankelijke positie in de maatschappij veroverd, om wanneer zijn
haren beginnen te grijzen, behandeld te worden als een ondeugenden schooljongen.
Hoort men bij een andere gelegenheid de heer Hüber het
woord voeren, dan geeft zijn optreden onmiddellijk den indruk, dat men bij hem, met zóó iets, aan het verkeerde kantoor is.
Zijn stem is luid en ferm, en wordt door de krachtige
stooten van een paar gezonde longen door de gansche zaal
geblazen; hij akcentueert met gedecideerde overtuiging, legt
energieke klemtonen in zijne zinnen, spreekt rondweg met
een scherpe afronding zijner argumenten, als een redenaar
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die zeker van zijn zaak is, zijn oordeel durft te laten hoorerg
en het dapper, met muskuleuze kracht als een wapen
lb anteert.
Voeg daarbij kort afgehakte gebaren, van een ingehouden
spierigheid, van een bevelende zekerheid, terwijl het hoofd
rechtop met strakken nek op de schouders staat, de donkere
oogen stout en angstloos open, wijd kijkend met durvende
blikken, naar alle zijden, zijne argumenten zoowel verdedigend
met de tong als met het oog — en ge zult den indruk krijgen
van een sterk krachtig dapper man , met de geprononceerde
eigenschappen van een durvende en willende individualiteit,
openhartig, met echt- Hollandschen vrijheidszin, vastberaden
in de scherpte van zijn oordeel, de helderheid van zijn blik,
en met een hoofd vol studie, overdenking en decisie.
Er is tusschen deze eigenschappen, die een individu naar
onafhankelijkheid drijven, en zijne onderworpenheid aan een
antirevolutionair Program een schijnbare tegenstrijdigheid:
aan de eene zijde fermte, karakter, mannelijkheid, en aan de
andere een kerkschheid, die gewoonlijk als de antagonist van
individualiteit en vrijheid beschouwd wordt, en zich meestal
kenmerkt door bekrompenheid, femelarij en verwijfde meêgaandheid.
Maar behalve de heer Hüber vindt men, in en buiten de
Kamer, meerdere Hollanders in het bezit dezer individueele
eigenschappen, en die zich in de politiek tóch aan de zijde
der autoritaire Godsleer geschaard hebben. De oppervlakkige
beoordeelaar vraagt zich af, of hier volkomen oprechtheid in 't
spel is, dan wel een kansberekening van een eerzuchtigen
:Staatsman.
De kennis echter van de realiteit der politieke toestanden
en verhoudingen in ons land, geeft ons een oplossing van dit
,

,
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of van een als zoodanig aangezien
psychologisch raadsel
verschij n_sel !
Het heeft mij altijd verbazend verwonderd, dat, hetzij opzettelijk, hetzij uit onwetendheid, eene fraktie van de antirevolutionaire partij verzwegen of ontkend is geworden, die
bij de verkiezingen en bij de geheele samenstelling der antiliberale Staatkunde een belangrijk en menigmaal overwegend
gewicht in de schaal heeft gelegd.
Want men moet niet uit 't oog verliezen, dat de antirevolutionaire partij uit twee deelen bestaat, nml.: uit de
kerksch-antirevolutionairen, en de juridisch-antirevolutionairen.
Tot de eerste fraktie behooren de rechtgezinde Kalvinisten,
de aanhangers van de onvervalschte leer Van Dordt, (oud of
nieuw) de bijgeloovig geloovigen, de mannen van het Program,
en die voor zoover ik beoordeelen kan met eerlijke
overtuiging de leer van de Godsregeering op aarde (en dus
ook in de politiek) verkondigen.
Het zijn Kersche dweepers, de fanatisten van den godsdienst,
en zij vormen de linkerzijde van de antirevolutionaire partij;
hun leider is Kuyper, en in de Kamer worden zij vertegenwoordigd door mannen als: Keuchenius, Lohman, Fabius,
Seret, e. a.
De tweede fraktie is eigenlijk een politieke misgeboorte -het zijn de antirevolutionairen uit wanhoop, uit gebrek, uit
pis-aller; ze is niets meer dan een overblijfsel van de oudkonservatieve partij, dat thans onder een kerkelijke vlag vaart.
Haar voornaamste kenmerk is: anti-liberalisme.
Daar deze antirevolutionairen zich niet met de stellingen
en de handelingen van de vrij zinnige partij vereenigen kunnen,
daar de konservatieven door gebrek aan leiding en energie
uit elkaêr zijn gespat, en daar zij tóch aan de Staatkunde-&
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van-den-dag willen deelnemen, blijft hun niets anders over
dan meê te doen met de Kalvinistische politiek.

In de échte beteekenis dus : een pis-aller, een berekening.,
een daad van politieke-noodzakelijkheid — een juridische spitsvondigheid en zelfverschooning.
Zij schamen zich echter niet voor den naam, dien zij zich
zelf gegeven hebben en welken zij met een soort konscientieuse bijbedoeling stellen naast, en soms zelfs tegenover
de kerksch-antirevolutionairen. Van Kuyper, Keuchenius en
hunne geestdrijverij willen zij weinig weten ; zij halen er de
schouders voor op, en met een veelzeggende akcentuatie antwoorden zij op verwijten van dien aard met : Wij zijn j ti r id i s c h -antirevolutionairen
De aanhangers van deze fraktie zijn zelfs niet eens altijd
»vrome" menschen; ik ken er zelfs onder, die nooit in de Kerk
komen, ja, ook die zoogenaamd vrijdenker zijn, maar die
D meê moeten", omdat zij in de politiek geen keuze hebben
tusschen een andere staatkundige anti-liberale partij — bij voor
beeld een centrum- of middenpartij — bij welke zij zich uit
overtuiging kunnen aansluitenMaar ofschoon zij in den lande — vooral in de Oostelijke
Provincies — een eigen individualiteit bezitten, zijn de
Kamerleden, die hen in het Parlement representeeren, niet
van de Kalvinisten te onderscheiden; zij stemmen met hen
meê , gaan in hen op, en worden voortgedreven door den
grooten motor, die haar drijfkracht uit Amsterdam ontvangt.
En toch, in hun innigste binnenste, zijn zij geheel andere
menschen, in hun maatschappelijk leven zoowel als in hun
politieke denkbeelden; doordat zij 't met de Liberalen niet
ééns kunnen zijn, te zwak en te verspreid om zelf een afzonderlijke partij te vormen — ofschoon er gelukkig in den
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laatsten tijd pogingen voor in 't werk worden gesteld — zijn
zij in het slechte gezelschap der Kalvinisten verzeild, en worden
uit een staatkundig oogpunt door de Standaard-partij gedemoraliseerd.
Tot deze fraktie moeten gerekend worden: Mackay, Schimmelpenninck v. d.: Oye, Beelaerts, Brantsen van de Zijp....
En ook de heer Hüber — de man van het gezonde verstand, het helder doorzicht, het scherpe oordeel: het Kamerlid met de groote juridiesche kennis, de geleerde rapporteur
van de Herziening van het Strafwetboek — de mensch vol
gemuskelde kracht en energie, even ferm op zijn beenen als
op zijn argumenten.
Rechts, op het midden van de amfitheaterachtige bankjes,
.zit hij tusschen eenige zijner jeugdige kollegaas — tusschen
een bedilzuchtige en miezige vroomheid, jaloersch en vecht.lustig, en die met schriele en laag-menschelijke gebaartjes zin
Hollandschen onafhankelijkheidszin en gezonde kracht tusschen
de verschoten en mottige bladen van een ouden Staten-Bijbel
-tracht plat te drukken!

UIT DE EERSTE-KAMER.

I.
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Wanneer men
met het soezelende en zacht
brommende lawaai in de ooren,
dat in de drukke
en talrijk bezochte vergaderingen
van de TweedeKamer ons hoofd
binnen loopt, zich
naar buiten begeeft, op de open
vlakte van het
Binnenhof, dan
wordt men ineens
getroffen door de
groote ruime stilte van de stad, met haar bedaard en pantoffelend leven.
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Slechts weinige voorbijgangers bewegen zich op het plein,
zooveel mogelijk de schaduwranden houdend, met den geinakkelijken gang, die door geen zakenhaast wordt voortgedreven.
Stil, met een murmelende oudheid, klimmen de muren der
gebouwen rond het Binnenhof naar boven, naar een vierkant
raam van lichtblauwe zomerlucht, dat door de dakranden op
den hemel wordt afgesneden. De Gothische bouworde van
de muf grijze, schimmelkleurige muren der Loterijzaal rankt
met hare spitse bogen en punten, geflankeerd door de scherpdakige torentjes, stijl en piekend omhoog. Aan de overzij
kaskadeeren de breede, leyen daken van de eeuwenoude paleisoverblijfselen over eenige ministerie-brokken en over het gebouw van het Heerenhuis.
Onder-in dit gebouw, aan zijn voet, is een kolonnade uitgewelfd, rustend op eenvoudige pilaartjes, en waaronder altijd
een grijzige schaduwmist hangt. Deze kolonnade loopt dóór
onder het andere gebouw, dat rechthoekig op de Eerste-Kamer
staat, en de vis-à-vis van de Loterijzaal vormt. Dáár sleepen
eenige boekenstalletjes sinds jaren een stoffig en kwijnend
bestaan voort, slechts door eenige eenzame wandelaars bezocht, die even een boek opnemen, het weêr neêrwerpen en
voortslenteren.
De vierde zijde van het ingesloten plein wordt door den
enormen grijzen klomp van de Tweede-Kamer ingenomen,
die met zijn melancholieke treurige eentonigheid, als droop
er voortdurend weenende regen langs, uit het verleden der
eeuwen staat te klaagzuchten, met vochtigen ademtocht en
een kelderachtige rillerigheid.
En recht over het Binnenhof glijden de bruinglimmende strepen van een stel tramrails, schieten uit de
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Stadhouderspoort, wegijlend achter den zijkant der Loterijzaal.
De kleurig geverfde karkasjes van tramwagens komen er
rommelend over aanrollen. Schelfluitend, als angstige roofvogels,
draaiwielen ze er haastig over heên, verdwijnen achter den
muurhoek, een laatsten nijdigen fluitkreet achterna zendend.
Dan volgt de stilte van de oude Hofstad weêr, neêrregenend
uit de zomerlucht.
Maar midden-op het plein slingeren en schitteren de kronkelende lijntjes van een fontein : een frutsig metaalgeraamte,
waardoor men van alle kanten heênkijkt, bestreken met gouden floddertjes, met den voet verdwijnend in een uitgeholden
kom van arduinsteen, en op haar top een groote pop dragend, die denken doet aan een reusachtigen Sinterklaas-vrijer:
een mooyen man met een kroon op zijn kop, stijf in een
hangmantel, en volbestreken met goud, klaterend, baroque,
kinderspeelgoed- achti g .
Het is het zinnebeeld van de Parlementaire welsprekendheid,
die links en rechts in deze holle gebouwen gekazerneerd is:
doorzichtig, à-jour gewerkt, van een oververfde substantie,
licht en door een reder kersgeest mooitjes en schitterend gemaakt door fladdertjes van een redenaars-verguldsel!
-

Is men zoo het Binnenhof overgestoken, en aan de andere
zij, in het gebouw van de Eerste-Kamer, een monumentale
eikenhouten trap opgeklommen, die breed en lang hare treden
voor u naar boven stapelt ; een stukje gang over ; een groene
tochtdeur door — dan staat men ineens op een groote platte
galerij, - die met breede borst in de zaal vooruitsteekt.
En vóór u rijzen de getinte muren van de vergaderzaal.
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omhoog, gedekt door de zachte welving van een houten boogdak, dat volgeschilderd is met ornamenten in ovale openingen,
waaruit zwarte en witte menschengroepen in gearrangeerde
bedoelingen naar beneden kijken ; terwijl in de toppen der
gemetselde muurbogen de koppen van oude raadpensionarissen,
met hunne gekrulde nekpruiken en stijf geplooide ringkragen,
in doode staring naar een vaag punt in de lucht loeren.
Onmiddellijk ontvangt men in deze zaal den indruk van
een deftiger, . eerwaardiger en kerkachtiger plechtigheid dan
in de samenkomsten van ons Lager-Huis. Alles is hier stiller
gedempter, eentoniger.
Ook hier ziet men op den vloer de oploopende rijen der
groene bankjes — maar zij schitteren niet met grotesk gouden
strepen en op de lessenaars heerscht ook niet die wanorde
van stukken en witte papieren, als nagelaten door een wilde
bende van kladschrijvende klerken. Ja, het groen is zelfs tegen
de zijwanden opgeklommen, en hangt in lange eerwaardige
plooyen als muurbekleedsel in eenige vakken, waar zij de
impressie geven van gordijnen, die over kerkramen zijn dicht
geschoven.
Er hangt bovendien een enorm portret van Koning Willem
I in de zaal, vlak boven het hoofd van den Voorzitter, en
geschilderd door Pieneman -- een stijve, houtige man, als
weggehaald uit een muffe museum-galerij. En daartegenóver,
in den overmuur, zijn langwerpige hooge ramen gehakt, die
een gezellig uitzicht geven op den Hofvijver, met zijn glimmend en rimpelend vlak, en op de stille deftige huizingen
van den Vij verberg, in wier sombere rij van oudkleurig
steen het bekende huis van Schuijlenburg scherp en wit komt

uitbarsten.
Wanneer het binnen stil is, kan men tusschenbeide het
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gekwèkwè van de eendjes hooren, die over het watervlak, hetwelk den muurvoet bespoelt, dartel voorbij komen snateren.
Buigt men zich over den rand van den tribunebak, kijkend
in de zaalkuil beneden zich, dan ontvangt het oog 't eerst
den indruk van een hoop roze gezichtjes, in de kleur van
lichte wijn-en-water, en gedekt door de uitstaande kransjes
van witte haren, waartusschen de glimmende bollen van de
ivoorkleurige kale kruintjes voor den dag komen. 't Zijn
voor het meerendeel bedaarde grijsaards, die een gelaatstint
van doorvoede gezondheid hebben, een beetje opgezet door
het gebruik van lekkere wijntjes en indigeste dineetjes — rijke
goedlevens, die liet vette der aarde genieten, met de reine
rust van een kommerloos bestaan in de oogen, en wier gezellige buikjes sjoviaal naar voren ronden.
Ofschoon de laatste verkiezingen onder de nieuwe Grondwet eenige jeugdiger mannen en donkerder gezichten in deze
vergadering gebracht hebben, is de algemeene toon, welke
deze samenkomsten uitwasemen, die eener ouderwetsche
Regenten-vergadering. Er wordt heel weinig rondgeloopen, en
de heeren zijn bizonder bankvast. Als doordrongen van een
plechtigen ernst, als bewust een werk van diep ingrijpend
belang te verrichten, zijn hunne bewegingen mat en half dood,
is hun woord fluisterend, hun stap gedempt, zijn de hoofden
gebogen, de blikken luisterend, de houdingen aandachtig —
er gaat door de vergadering de geest eener diakenen- of kerkvoogden-bijeenkomst !
Somwijlen is het lange minuten muisstil, totdat de woorden
van den bedaarden spreker inééns doorsneden worden door
het getrompet van een zacht neusgesnuit, of door een achter
de handen gesmoorde kuch.
Deze vergaderingen dragen een huiselijk karakter: onze
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Nederlandsche Pairs bevinden zich daar A en petit comité";
men zou zeggen, dat aan deze zijde van het Binnenhof een
Parlementair salonleven geleden wordt.
Terwijl men zich in de Tweede-Kamer in een hemelhooge
witgekalkte gevangenis bevindt, die zijn licht uit een glazen
koekoek ontvangt, zonder uitkijk, alleen omgeven door de eentonigheid der muurvlakken, koud, krijtwit, als een korridor,
een kathedraal-vestibule -- kan men zich in de zaal der
Eerste-Kamer verbeelden in het ruime rustig gemeubileerde
salon van een provinciaal kasteel te zijn: wandbekleedingen, schilderingen, groene meubeleering, hooge vensters, die een heerlijk
uitkijkje op den kasteelvijver geven, waar eendjes en zwanen
in rondzwemmen.
En ook het meerendeel der aanwezige leden schijnen oude
edellieden uit den omtrek te zijn, alle gasten die elkander de
hand drukken met de wellevendheid van wel-opgevoede lieden,
die den tijd hebben elkaêr de beleefdheden van het salonleven
te bewijzen.
Ze stuiven mekaêr niet in de zenuwachtige drukte van
zakenmenschen voorbij, beladen met papieren, in korte jacketjes en lichte zomerpakjes als de Tweede-Kamer-heeren.
Maar ze wandelen in eenvoudige deftigheid naar hunne zitplaatsen, of komen in een gereserveerd nette houding in den
omtrek van een spreker staan luisteren, zooals men dat doet
op een partij achter een whisttafeltje.
Deze vormelijke deftigheid, deze bedaarde plechtigheid, deze
oud-Hollandsche degelijkheid in debatteeren en konverseeren,
vindt voor het grootste deel haar oorsprong in de samenstelling van ons Hooger-Huis. Alle kringen, waarvan men in ons
vaderland beleefdheid, ingetogenheid, kalm overleg en hoofschheid
van vormen verwachten kan, worden er in vertegenwoordigd.
-
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In de eerste plaats treft men er aan de pur-sang politici -- de mannen van de daadwerkelijke politiek in haar
meest uitgebreide beteekenis. Het zijn personen, die in werkelijkheid in en om het Binnenhof hun leven slijten ; huizen zij
niet in een der groote gebouwen, links of rechts van het centrumplein van ons staatkundig geharrewar, dan blijven zij toch
héél dicht in de buurt zwerven. Het Gebouw van den Raadvan-State of een der Departementen van Algemeen Bestuur
bieden hun tijdelijk gastvrijheid aan. De journalistieke roofvogels of de bloot nieuwsgierige tribunemenschen zouden
hen zeker in het duister herkennen. Eerst vindt men ze in de
zaal van de Tweede-Kamer ; dan verhuizen ze als Minister
naar een der Departementen rond het Plein ; duikelen bij een
krisis; komen herboren als lid van de Eerste-Kamer weer
voor den dag en voeren dan mogelijk nog eenige » chassezcroissez's" langs het fonteinskelet uit. En ze worden ouder in
dien tijd, en grijzer, en bedaarder en invloedrijker; beginnend
als jeugdige oppositie-menschen, veranderen zij in de peperen-zout politici van het Hooger-Huis. Ik wil slechts eenige
namen noemen, als die van de heeren: Fransen v. d. Putte,
Kappeyne v. d. Copello, Six, Van Gennep, alle beroeps-Kamer.
leden, omdat zij aan hunne kwaliteit van ex-Minister of exTweede-Kamerlid hunne tegenwoordige positie te danken hebben, en de faktor van hoogstaangeslagene buiten rekening is
gebleven; ze zijn dan ook de haantjes-de-voorste in het eigenlijke
gezegd politiek-debat.
De tweede kategorie bestaat uit den oud-Hollandschen adel,
uit mannen wier namen klinken als een klok, waarvan de
klank misschien door het verloop der eeuwen is meêgeschald,
en die achter hun familië-naam het woordje » van" voeren,
dat de samenkoppeling vormt met den titel eener bezitting.
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eener heerlijkheid of van een kasteel — hunne namen zijn zóó
lang, doen zich zóó groot en onnatuurlijk voor, dat men ze
gelooft genomen uit een roman van Cornélie Huygens
of van Catherine Alberdingk Thijm. En men ontmoet
personen die : Alberda van Ekenstein, of Van Pallandt van
Waardenburg en Neerijnen, of Huijdecoper van Maarsseveen
of Van Nagel van Ampsen heeten. Onwillekeurig denkt men
er om hoe zij in den Haag zijn aangeland — en in zijn vereelding ziet men een langen open landweg, waarop een
tweespan met het Kamerlid, dat ter vergadering gaat, komt
aandraven ; vervolgens een wit klein stationnetje in een provincialen achterhoek, waar alleen de boemeltreinen stoppen, terwijl de chef diep en eerbiedig zijn pet voor »Meneer den
Baron" afneemt; en dan een vermoeyend gehots in een treincoupée, de vlakten van eenige provinciën over, stoppend aan
alle gehuchten, om eindelijk, na uren, in de residentie te arriveeren, waar onze Hollandsche Pair zijn intrek neemt bij
Paulez, of in de Oude Doelen, of waar hij, in de nabijheid
van Plaats of Plein, eenige gemeubileerde apartementen in een
stil gesloten huis aanhoudt.
De derde Kategorie is die van het groote landbezit en van
de voorname industrie, waartoe leden behooren als de heeren:
Regout, Stork of Van der Breggen. Aan hen behooren fabrieken, die groote beroemdheid bezitten, en waar honderde menschen op werken; of ze zijn eigenaars van uitgestrekte eigendommen in de Nederlandsche polders, en de ziel van waterschap- of polderbestuur.
En de vierde Kategorie is de vertegenwoordiging van het
reusachtige kapitaal, van de ziel van vrede en oorlog: ze
zijn de Koningen van de »allmighty dollar"!
Tot deze rubriek behoort de heer A. C. Wertheim!
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Kan Frankrijk zich beroemen op het bezit van den »grrrrand Francais", op zijn De Lesseps ; is Engeland trotsch op
>the great, old man", op zijn Gladstone; Holland kan bogen
op zijn »grooten A. C.", op zijn Wertheim!
Het beschrijven van zijn uiterlijk kan bijna tot de vervelende overtolligheden gerekend worden ; iedere Amsterdammer,
vele Nederlanders, kennen zijn scherp profiel. Voor hen echter,
die hem nog nooit in zijn maatschappelijk of staatkundig
leven ontmoet hebben, zij gezegd, dat hij is : een kleine man,
van een ineengedrongen gestalte en met een hoogen rug, die
zich naar zijn hals oprondt. Het profiel van zijn gelaat is scherp,
met een grooten gebogen neus, die duidelijk zijn semietische
afkomst verraadt; een geprononceerde kin met karakter, en
twee heldere open oogen, met een intelligenten eerlijken
opslag.
Door al zijne bewegingen loopt een gezellige gemoedelijkheid,
het gemak van een rijk man, die 'er is", zich veel in het
openbaar vertoont, met vele menschen uit allerlei kringen in
aanraking komt: een gedecideerdheid van standen, een fermte
van oogopslag, en een korte zekerheid var gebaren, zooals
men dat bij Beursmannen ziet, die honderde zaken aan hun
hoofd hebben, en in den kórst mogelijken tijd het méést willen
afdoen ..... een opmerking, een doorhaling of toevoeging, een
handteekening, en klaar is 't!
De Eerste-Kamer telt onder haar ledental verscheiden Afgevaardigden, die alleen gedurende de samenkomsten van dit
Hooger-Huis een teeken van bestaan geven. Zijn de vergade
ringen afgeloopen, dan verdwijnen zij uit den Haag, en evenals
mollen, die hun winterslaap gaan doen, hoort men niets meer
van hen, totdat een volgende vergadering hen weêr voor
eenige dagen naar de Hofstad roept.
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Zoo echter de heer Wertheim niet ! Is met het reces der
Kamer zijn - politieke rust ingetreden, dan wachten hem te
Amsterdam en elders allerhande bezigheden. Onophoudelijk
vindt men zijn naam in de koeranten vermeld ter gelegenheid
van vergaderingen van Maatschappijen, Vereenigingen en Genootschappen ; hier is hij Kommissaris, daar lid eener
Kommissie tot het nazien van rekeningen ; hier is hij oprichter
van een nieuwe finantieele kombinatie, en daar de krachtige
steun van een artistieke onderneming. 't Is of zijn geest in
voortdurende werking is, als eene machine dat altijd stoom
op heeft, klaar om immer arbeid te verrichten een werkkracht die verbazing wekt, een nooit vermoeide ambitie, een
kop vol plannen, een leven vol daden.
't Is niet onaardig om een oogenblik een parallel te trekken tusschen dit Kamerlid en een zijner kollegaas van de
overzijde van het Binnenhof; er zijn vele punten van overeenkomst, welke gelukkig voor den heer Wertheim tevens
punten van verschil zijn.
Ziehier: beiden zijn politici en kunstbeschermers.
Maar terwijl het Tweede-Kamerlid is: sluw, geslepen, grofeerzuchtig, leep, de kunst patroneerend en zelf beoefenend
tot eigen glorie en verheerlijking — is het Eerste-Kamerlid
de Staatsman, die met helder oog durft te spreken, met
vaste stem, open, recht, onomwonden zeggende wat hij wil
en bedoelt, zonder gluiperige omwegen en leepe sous-entendus,
en... de Mecaenas, die onbaatzuchtig geld geeft voor goede
doeleinden, of zijn naam leent tot rekommandatie, niet zelf
fratsen makend en monologen in slecht Fransch reciteerend.
In het Hooger-Huis: de persoon van het naakte doel, en dát
alleen; en in het Lager-Huis : de persoon, dieniets doet zonder
nevenbedoeling, met beide oogen een anderen kant opkijkend,
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en voor wien de Staatkunde en de Kunst uitsluitend zijn
>- des naovens de parvenir", zooals hij 't zelf noemen zou.
En luister ook eens naar beider wijze van spreken. In de
Tweede-Kamer : de »beau parleur", de » causeur," de omslachtige
rederijker, die amuseeren en aardigheden vertellen wil, zonder
zeggingskracht, zonder overtuigingsmiddelen — en inde EersteKamer : de redenaar, in wiens wijze-van-spreken men hooren
kan dat hij een zakenman is, die wat anders aan zijn hoofd
heeft dan praatjes te verkoopen, uitleggend, helder, gevat,
zaakrijk, recht door zee en geestig.
Velen, die de debatten in de Eerste-Kamer over de Onderwijswet hebben bijgewoond, zullen zich zeker nog langen tijd den
gunstigen indruk herinneren, welken Wertheims redevoering op
zijne toehoorders gemaakt heeft. Daar stond hij: klein, het
hoofd omhoog, den blik helder, een zekere stoutheid van
houding, een gemoedelijke dapperheid in het woord! Met zijn
hooge, eenigszins nazale stem zei hij onomwonden, dapper,
hoe hij dacht; de , wet was niet voor hem: » de o 1 ij f t a k ,
die men ons biedt, maar dien wij geven''; en »wij
geven, wat wij, hoewel dan ook noode, missen
kunnen om te behouden en te handhaven wat er
o v e r b 1 ij f t". Maar verdere eischen van de tegenpartij wees
hij openlijk van de hand: de spijslijst is afgesloten, het dinee
begint; en onder opwekking van: » Verhef uw hart", voegde
hij er het woord van Cromwell aan toe: » Bidt (in dit
geval verzoent), maar houdt uw kruit droog"•
Nu eens vouwde hij zijne handen in een gemoedelijke rust
op zijn uitpuilend buikje, dan weêr schudde hij in een
ernstige waarschuwing met den vinger, sterk akcentueerend,
voor ieder verstaanbaar, met gewilde kortheid en energieke zekerheid van argumenten. Hij stond daar als een
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klein dapper mannetje, een eerlijk liberaal, die als iemand van
karakter tot verzoenen geneigd is, maar niet verder voor overmatige eischen zwichten zal. En er ging van dien ineengedrongen persoon, met zijn hooge stem en drukke vaste gebaren,
een overtuigingskracht, een geest van eerlijke, recht-door-zeegaande politiek uit, dat zijne redevoering diepen indruk maakte,
en door laar helderheid en klem van argumenten waarschijnlijk
vele weifelaars naar zijne zijde heeft overgehaald.
Ofschoon overdreven ingenomenheid en kinderlijk bijgeloof
kleine legendetjes en verhaaltjes aan den naam van den heer
Wertheim hebben vastgeknoopt, en hij in de grove volksachting een man is, die met zijn geld en invloed een soort van
deus-ex-machina zou zijn, welke alle rampen van den kleimen
man en den geldnood van den jongen artiest zonder afnemers
zou kunnen verhelpen — een Nederlandsche Graaf de MonteCristo, die tusschen duim en wijsvinger millioenen uit zijn
vestjeszak kan halen — b°kleedt hij in werkelijkheid toch
een voorname en merkwaardige rol.
De lieer A. C. Wertheim is op kleiner schaal en voor een
kleiner volk, als kunstliefhebber en beschermer, een Hollandsche Rothschild, en als Beurs- en Geldman een Hollandsche
Bleichröder behoorende tot een ras van menschen, dat in
de verbeelding van onze polderbewoners alleen in de wonderbaarlijke streken van Luilekkerland wordt aangetroffen!

II.

MR. S. A. V E NING MEINESZ.

In de duistere spelonk, opgetrokken in een verwaterd klassiek knoeisel, die men de Rotterdamsche Raadszaal noemt,
met den rug tegen het licht, schuil gaande achter de hooge
leuning van zijn presidentalen stoel -- zoodat zijn geheele figuur
een zwarte silhoeët tegen het achterstaande venster wordt.
waarbuiten alleen twee bakkebaartjes á la oberkellner uitsteken — zit Rotte's Burgervader de beraadslagingen der vroede
mannen te leiden.
Ik wil even naar de Hoogstraat te Rotterdam overloopen.
omdat men in staat is daar een beteren indruk van de individualiteit des Heeren Vening Meinesz te krijgen, dan op het
Haagsche Binnenhof. Daar heeft hij de gelegenheid en de
macht zich in zijn ware gedaante te ontwikkelen; daar handelt, spreekt en beweegt hij; terwijl in 's Landsraadzaal te
's Gravenhage de Burgemeester der Maasstad zich gewoonlijk
in een leunende onbeweeueliikheid verstijft, zich opsluit in
een stoicijnsche stilzwijgendheid, zelden het woord voerend.
luisterend, bezig in zich zelven mogelijk, maar weinig vat
op zijn persoonlijkheid gevend.
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En hem dus waarnemend in den Rotterdarrschen Raad,
wanneer - hij voor de Hollandsche Pairs geen vreemd masker
heeft opgezet, komt men tot de volgende konklusie.
De heer Vening Meinesz is een persoon die gaarne autokratisch optreedt. Luister bijvoorbeeld eens als hij .voorlezing
doet van een voordracht van B. en W. Met een luide dringende stem noemt hij den naam van den eerst-voorgedragene,
pauzeert dan even, als wilde hij den Raadsleden zeggen : » Dit
is de man, die gekozen moet worden, en schrijf zijn naam
dus maar op de briefjes !", en leest dan sneller, op zachteren
toon, de namen der overige voorgedragenen op.
Wanneer hij aan een debat deelneemt, dwingt hij zijn orgaan in een vriendelijke gedecideerdheid, in een toon die alle
tegenspraak terugdringt, als willende zeggen: » Z66 is 't Meneer,
en anders niet! Ik zeg 't u !" Hij imponeert daardoor, doet
zijn wil als een macht gevoelen, houdt vast aan de eenmaal
ingeslagen richting, een groote energie ontwikkelend om het
luye logge lichaam, dat men een Vergadering noemt, voor een
bepaald doel in beweging te brengen. En waagt men het hem
na zijn eerste antwoord op de gestelde vraag nóg tegen te
spreken, zijn ongeloof te herhalen, dan gaat de vriendelijke
gedecideerdheid van zijn stem in een stroeve kregeligheid over,
die wel altijd uiterst beleefd blijft, maar kort koud sarkatisch-duidelijk zijn eerste bewering in koppige zinnetjes
herhaalt.
De raadsleden weten tegenover een man te staan, die niet
dan hoog noodig van het woord gebruik maakt en met een
soort van voorname minachting neêrziet op die praterijen
van menschen, die zich gaarne hooren spreken en met een
koopmansachtige bedilzucht van de meest onbeduidende zaakjes beginselkwesties en haarkloverijtjes willen maken.
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Geen wonder dus, dat deze Burgemeester in de stad der slikkige
parvenus — in een vergadering, die vol is van de Janus Tulpachtige koppen van kantoorheeren, die op hun graan- of
krenten- of jeneverbureaus alleenheerschers zijn, en waar hunne

willetjes voor wetjes gelden — veel vijanden en afgunstigen heeft
gemaakt; men kan nauwelijks verdragen zich geplaatst te zien
tegenover een aristokraat van Amsterdamsche afkomst, wiens
wil versterkt wordt door machthebberij , en in wien men
niet alleen een hun half opgedrongen aanvoerder ziet, maar
ook een modern absolutist, die niet in goddelijke aanbidding
voor hunne gevulde buidels en gelukkige spekulaties neêrzinkt,
maar ook hecht aan nog iets ronders dan aan een materieel
welvaren en eene somtijds plotseling wankelende Beursachting.
Maar zóó iemand is juist een Burgemeester naar mijn
hart, een man die belast met de leiding en uitvoering van
10
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vele machtstitels, zijn autoriteit doet gevoelen en in den werkelijken zin van 't woord tracht te > regeeren." Van zulke
personen kan men de verwachting koesteren, dat zij — in
een tijd waarin het geleerde proletariaat en de boffende spekuleerende plutokratie zich al gaan verbeelden de werkelijke
regeerkrachten in de maatschappij te zijn, zich wentelend in
het slijk van half begrepen vrijheden en misbruik makend van
een afgedwongen recht van meespreken door hun starren
wil, hun onbuigzaamheid van karakter, huis kort aangebonden
autokratisme , er toe zullen medewerken om den eerbied voor
het gezag en de achting voor de regeering te herstellen. En
't is te hopen, dat meerdere houders van het burgemeesterlijk
gezag in die richting werkzaam zullen zijn, en dat, nu wij
een regeering bezitten, die vijandig is" aan een liberalisme

zonder beginsel en zonder karakter, men in de keuze van de
bekleeders van het Burgemeestersambt letten zal op personen, die evenals de heer Vening Meinesz trachten zullen
onder de burgerij gevoelens te doen herleven, die er door
een politieke vrijzinnigheid al uit geliberaliseerd waren.
Zeker is de Burgemeester van Rotterdam méér de geschikte
persoon, om het gezag hoog in eerbied te doen houden, dan
een zijner vroegere kollegaas uit de Eerste-Kamer, ook hoofd
der burgerij van een van Neêrlands grootste steden. In
vele opzichten was deze het omgekeerde van den heer
Meinesz.
Waar deze rond voor zijn aristokratische heerschzucht uitkwam, gehoorzaamheid aan zijn wil durvende eischen en daardoor mogelijk een twijfelachtige volksgunst verspelend, trachtte
de ander zijn wil langs slinksche wegen binnen te smokkelen,

zich vriendschap en populariteit te verwerven door een slibberige beleefdheid tegen den eersten den besten bezoeker, zich
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affaceerend -niet een hoofsch grijnsje, aan iedereen gelijk gevend, instemmend en dan tóch anders handelend. Waar
Meinesz zich deed kennen als een stuggen onafhankelijken
aristokraat, deed de ander zich meer en meer haten als de
sluipende hoveling , wiens woord geen waarde, wiens verzekeringen geen waarheid en wiens optreden geen waardigheid
had, totdat de burgerij, zijn valschheid moede, hem het vertrouwen op zei en dwong zijn ambt neêr te leggen.
En even bedaard, terughoudend en in zich zelven gekeerd
als de heer Meinesz zich in den Rotterdamschen Raad toont,
kan men hem op het Haagsche Binnenhof terugvinden.
Daar zit hij op een der voorste bankjes, naast het
grijsbeplekte hoofd van den oud-voorzitter, den heer Van
Eysinga. Daar geen der beide heeren tot de spraakzame Kamerleden behooren, kan men ze gansche ochtenden en middagen
in leunende rust op hun plaats aantreffen. Thans echter, nu hij
dwars tegen een raamvak zit, als gevat in een achtergrond
van licht, komen zijne trekken beter dan in de gemeenteraads.
zaal uit.
Ze zijn nog al grof, droog en hard ; zijn vel heeft een stugge
tanigheid; zijn neus steekt plomp vooruit tusschen de peperen zoutkleurige bakkebaardjes, die aan zijn geheele voorkomen
geen erg gesoigneerden toon geven. En zijne houdingen van
booze onverschilligheid, van stille reflektie, van 't kan-me-al
heel-weinig-scheelen , houden hem nogal op den achtergrond.
Maar ofschoon er meerdere leden in de Eerste-Kamer zitting
hebben, die slechts bij hooge uitzondering het woord voeren,
en dus evenals de heer Meinesz weinig in 't oog moesten
vallen, verheugen zij zich toch somtijds in een zekere mate van
bekendheid, hetzij dat hun vreemd uiterlijk (een hoog-roze
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gezicht, gedekt door spierwitte haren, als een aardbei met suiker)
hetzij dat hun woeligheid van rondloopen, de aandacht van de
bezoekers der tribunes op hen koncentreert — de heer Burgemeester van Rotterdam behoort tot de weinig bekende en
geziene persoonlijkheden.
Gewoonlijk op zijn bankje gezeten, in leunende houding
of met den neus op een stapel papieren, waar de donkere
kleuren zijner stemmige zwarte kleeding wegvlekken tegen
het diepgroen bekleedsel van lessenaar en bankje, springt
zijn gestalte niet met reliëf naar voren. Hij vormt meestal
één met zijn zitplaats, en wanneer van tijd tot tijd een kleine
beweging van armen en hoofd zijn stille stijfheid niet kwam
verbreken, zou men kunnen gelooven met een dood opgezet
Kamerlid te doen te hebben. Ook ziet men hem zoo goed als
nooit rondwandelen; terwijl andere Afgevaardigden, in de ver_
veling die uit sommige redevoeringen op de vergadering neêrregent , 't op hunne bankjes niet meer kunnen uithouden,
opstaan, de handen in de zakken steken, en eene kleine promenade gaan maken, om eindelijk op Lhun eigen plaats of
op een stoel terecht te komen, schijnt de heer Meinesz de
kunst der zelfbeheersching zóó ver te kunnen drijven, dat hij
met stoïcijnsche leukheid de meest ongelooflijke saaiheid en
droogheid in het debat verdragen kan; nooit vertrekt er een
spier op zijn gezicht, nooit schuift hij ongeduldig op zijn zitplaats heên en weêr.
Droog en hard van trekken, stijf en vast van houdingen,
blijft hij halve middagen naast den even stoelvasten heer Van
Eysinga gezeten. En langzaam in dat onbewegelijke gezicht,
tusschen de flets neêrhangende baardkolletjes, dwalen zijne
oogen door de vergadering, zonder bepaald doel, glijdend
van het eene voorwerp op het andere, als van een man die
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niet meer luistert, zonder gedachten in zijn tijdelijk leeg hoofd,
en nu een kleine bezigheid zoekt, waar hij echter noch pleizier, noch afleiding in vindt.
En als hij eindelijk het woord vraagt, de weinige keeren
dat hij aan het debat deelneemt, bewaart hij dezelfde oudHollandsche bedaardheid als waarmede hij in den Rotterdamschen Gemeenteraad den vroeden mannen met gedecideerde
autoriteit heel gauw het zwijger oplegt. In eene rechte opzetting van het lichaam, zonder gebaren of kuchen, die de
aandacht der vergadering trekken moeten, met het uitsluitend
doel om te zeggen wat hij op de tong heeft, bekijkt hij even
zijn papiertje met aanteekeningen en begint dan, met weglating van zwierige aanloopjes of geornamenteerde kunstgrepen,
maar ineens te zeggen, wat hij bedoelt; als o. a.:
» Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het woord gevraagd tot het
doen van een paar vragen aan den Minister. Ik zal daarbij
echter heel kort zijn! Mag ik uit het antwoord van Z. E.
opmaken, dat hij voornemens is, enz. ?"
Dan spreekt hij zijne woorden één voor één uit, als stonden
ze allen afzonderlijk, zonder klankineenvloeyingen; zijn stem
is rustig, luid verstaanbaar; hij skandeert zijne zinnen met
een harde zekerheid van bedoeling, ze door de lucht heêndringend, ze zettend als duidelijk zichtbaar voor de oogen der
leden. Er gaat uit zijn redevoeringen geen anthoesiasme, geen
medesleependen geest van opwinding, maar zij getuigen van
een ijzeren overtuiging, een willende zeggingskracht, kalm
ontledend, zuiver argumenteerend, als van een Volksvertegenwoordiger zonder passies , zonder partij-ijdelheid, maar
die weet waaraan hij zich te houden heeft, en waar hij
heên wil.
Zijn w oord is open, helder, gezuiverd van slinksheden en
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politieke draayerijen. En hij maakt den indruk van een beginselvast mensch, die staat en valt met zijne meeningen,
verantwoordelijk wil gesteld worden voor alles wat hij zegt,
die fier, en met het hoofd in de hoogte en met reinen blik,
het heldenwoord durft gebruiken: »Hier ben ik, Meinesz, en
zóó denk ik er over, en om die reden !"

III.

J. D. FRANSEN VAN DE PUTTE.

Er werd feest gevierd in den Haag!
En toch was 't geen geboortedag van een lid der Koninklijke familie, en toch herdacht men in Nederland geen historische gebeurtenis. Maar bet karillon der Groote Kerk had
in den ochtend zijn heldere metalen toontjes hoog uit de
lucht laten neêrregenen ; de Hollandsche driekleur, in groote
lappen aan Oranjestokken gebonden, had door de lucht gewapperd, was tegen de huizengevels aangekwakt ; er hadden
menschen met rozetjes en lintjes over de straten geloopen ; op
sociëteiten en in koffiehuizen had men elkander geluk gewenscht, onder de impulsie van een gevoel van nationaal
geluk. Overal hadden de oogen zich kunnen ergeren aan de
banale uitingen van een grotesk triviaal pleizier van opgewonden en zich aanstellende burgers.
Voor de ramen van cigarenwinkels en voor de bureels der
koerantenredakties waren voortdurend samenscholingen ontstaan, om de met groote vette letters gedrukte bulletins te lezen.
En 's avonds was 't er al niet beter op geworden. Door de
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straten bewoog zich een drukke menigte ; troepen opgeschoten
jongens trokken zingende heên en weêr; de koffiehuizen zaten
propvol. Dames en heeren flaneerden door het Voorhout, langs
den Vijverberg, over den Kneuterdijk, over Binnenhof en Plein,
waar zich de meeste Rijksgebouwen bevinden, om de in allerhaast aangebrachte gasilluminaties voor de zooveelste maal te
bekijken en zich vroolijk te maken over de versieringen door
vetpotjes verlicht, in een dolle mengelmoes van allerlei initialen
der leden van het vorstelijk Huis : zenuwachtig van den zolder
gesleepte overblijfselen van den laatsten nationalen feestdag,
door huisknechts en timmerlieden tegen de gevels gehamerd.
Van alle zijden kwam later op den avond het gezang van
een met jenever doortrokken proletariaat, van blèrende bekken, die zich onmiddellijk tot het bulken van bekende deunen
openspalken, als er een vlaggetje of een vetpotje wordt buiten
gestoken; half dronken militairen met sletten van meiden aan
den arm; de gansche gemeene lol van het » volk", dat in een
stomme onbewustheid van wat het eigenlijk doet of waaraan
het medewerkt, blijft doorhossen en zich moeschreeuwen tot
het laatste lichtje is uitgebluscht.
Verliet men de kern van de hoofdstraten der residentie
en begaf men zich in Noordelijke richting, naar het buitenwijk
dat aan de zuidgrens van het Bosch gebouwd is, dan zag men,
op het midden van het Bezuidenhout, een groot dubbel huis
van veel verdiepingen, waarvan alle vensters van onderen tot
boven hel en vroolijk waren verlicht; boven de voordeur
prijkte een toepasselijke illimunatie. Aan het groote aantal
eigen-rijtuigen, die links en rechts in lange files stonden te
wachten, kon men zien, dat in dit huis zich een groot gezelschap hooge gasten verzameld had.
Inééns schrokken de wachtende paarden met een zenuw-
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achtige rilling over hun geheele lijf en begonnen te trappelen
van schichtig ongeduld. Er siste en knetterde iets door de
lucht, gevolgd door hoeraas en andere kreten van vele menschen; toen slierde er een sissende vuurslang hoog langs den
hemel, boven de daken der huizen uit. En nu kon men de oorzaak
van dit luchtgeweld ontdekken ... Men stak vuurwerk af
In dit huis op het Bezuidenhout woonde de toenmalige
Minister van Koloniën, de heer Fransen van de Putte, die
een toevallig in de residentie vertoevend Japansch Gezantschap,
ten zijnent had uitgenoodigd, om tegenwoordig te zijn bij de feestelijke viering van ...... de inneming van den Kraton op Atchin!
De gansche residentie, héél Nederland, deelde in deze vreugde.
Men kent de treurige komedie, die toen de eerste Staatslieden
en de aanzienlijkste Hollanders het voorbeeld gaven te spelen.
en men weet hoe de groote massa met haar domme imitatieneiging meêjuichte in de gehuichelde opgewondenheid van de
meester-verlokkers. Nederland leverde in die dagen het ignobele
schouwspel van een stomme vreugd overeen opgeschroefd en melodramatisch voorgesteld krijgsbedrijf van onbeteekenende waarde.
De berichten in de koeranten, vol emfase en bombast, klapten
in de handjes over de inneming van een door den vijand verlaten Kraton; men blafte en bulkte over de ' nederlaag der
Atjehers`; de vreeselijke zwarte vijand van de bergen„ de
ravijnen en het kreupelhout was »verslagen"! Hoera! Atchin
overwonnen! Leve de Koning! De Missigit in onze handen;
een dankgebed aan God! Het bloed der dapperen was niet
om niet vergoten.
Daarop volgden lofredenen op de militaire bevelhebbers, op
het Hollandsche leger in het algemeen, op het Indische Opperbestuur, op den Minister van Koloniën. En de post had honderden naamkaartjes ter gelukwensching te bezorgen aan de
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huizen der hooge personen, die een direkt of indirekt aandeel
in dit heldenfeit gehad hadden. Men behoefde nu slechts gemakkelijk en zelftevreden de oogjes te sluiten, een lekker dutje
te doen en dan zou men na een paar dagen met groote letters
de pacifikatie van Atchin wel in de kranten lezen!
Het intrigeert mij echter wel een beetje of de toenmaals
zoo humbuggende Minister van Koloniën, de heer Fransen
van de Putte, tot op den huidigen dag de banale vroolijkheid
van gemoed bewaard heeft, die hem indertijd de sissertjes en
zwermpotjes in zijn tuintje ter glorie van Atjeh's Kraton deed
afsteken ? Of hij, nu wij reeds 1890 schrijven, nóg lust zou gevoelen zich met een grijnzenden lach te verkneukelen over
-deze zwartjes, die wij met de blauwe boonen van onze achterladers wel klein zouden krijgen, Potsdonnerwetter ! Of hij nu,
in 1890, nog met pathetiesche bombasterij zou durven gewagen van het » bloed onzer dappere soldaten", dat niet om
niet heeft gevloeid? Of het alléén een dichterlijke fantaisie van
Shakespeare is ' geweest, om te veronderstellen, dat hooge regeeringspersonen en vorsten, als Richard III en Macbeth, wel
-eens akelige droomen hebben, waarin zich schrikbeelden vooroen van bloedige slachtingen en verwijtende geesten? En of
de zoete overpeinzingen van een Hollandsch Staatsman, op
wiens bestuur voor een deel de verantwoordelijkheid rust van
een ondankbaren en bloedigen oorlog, waarvan het aantal
dooden, gewonden en voor altijd mismaakten niet meer te tellen
is, zich alleen bepalen tot het komfort van een vroolijk gelegen
huis, met een prachtig uitzicht op het Haagsche Bosch, en of
ze tegen zijn wil mogelijk niet eens afdwalen naar een
akelig slagveld in onze overzeesche bezittingen, waar zwarte
en blanke dooden broederlijk dooreen liggen, en waar zijn naam
naast dien van God zeker wel niet zal worden aangeroepen?
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Ware de heer Fransen van de Putte een openhartiger mensch,
mededeelzamer en meer literarisch ontwikkeld, zoodat hij in
staat ware de pen te voeren ter samenstelling van een zelfanalyze, loopende van 26 Maart 1874. tot i januari 1890, hij
zou waarschijnlijk het Hollandsche drama een grooten dienst
bewijzen; hij zou ongetwijfeld de stof leveren voor een moderne tragedie van zielenonrust, wroeging en zelfverwijt eenshedendaagschen Staatsmans, dat even belangrijk zou wezen voor het
einde der stervende negentiende eeuw, als Shakespeares wroegings-treurspelen het voor de historische Engelsche vorsten
zijn. En bezat ik de gave van het tooneel, het zou mijn innig
welbehagen wezen dit prachtige onderwerp alle dramatische
aanschouwelijkheid te geven, waarop een dergelijke tragedie
met een Minister van Koloniën tot hoofdpersoon aanspraak heeft.
Nu wij echter van 's heeren Fransen van de Puttes diplomatische geslotenheid een dergelijke eerlijke zelf-analyze niet
te wachten hebben, is 't mogelijk voor hem het beste, van
tijd tot tijd, om te voorkomen dat zijn geweten insluimere,
'Shakespeares beide tragedies eens op te slaan, en er bijv. de
volgende regels uit te lezen en te herlezen:

-

Men fluistert gruw'len. Onnatuurlijk doen
Baart onnatuurlijk wee; bevlekte zielen
"Bekennen 't doove kussen haar geheimen.
MAC :ET H.

Of:
• . . • . . . . • . . mijn levensweg
Loopt nu door 't gelend, door het dorrend loof;
En op wat de ouderdom mocht vergezellen,
Als liefde, ontzag en eer, veel trouwe vrienden,
Moet ik niet hopen.
(MAC8E T1I';1.
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Of:
Geweten, lafaard, wat beangst gij mij!
Angstdropp'len staan mij, koud, op 't rillend lijf.
Wat! angstig voor mijzelf ? Geen ander is hier.
Is hier een moord'naar ? Neen; — ja, ik ben hier;
Zoo vlucht, — wat, voor mijzelf? Zeer wijs, waarom?
Licht name ik wraak. — Wie, wat! ik op mijzelf?
Ach, ik bemin mijzelf. Om wat? iets goeds,
Wat ik, ikzelf mijzelven heb gedaan?
Ach, neen, helaas! ik haat veeleer mijzelf
Om haat- en vloekbre daden, die ik deed.
0, mijn geweten heeft veel duizend tongen,
En ied're tong vertelt een ander stuk
En ieder ander stuk veroordeelt mij.
(RICHARD III).

Of:
'k Wil narren om mij heen met ijz'ren brein,
.......
niemand past mij,
Die met behoedzaam oog mijn hart doorgrondt.
0..0.........;

RICHARD III.)

Leefde Fransen van de Putte in Frankrijk, zeker zouden
zijne zelfgenoeglijke overpeinzingen en burgerlijk banale
droomen van een minder rustigen aard wezen. En ziehier
waarom!
In 1888 bevond ik mij in Parijs tijdens de verkiezingen;
's avonds was ik door de rue Montmartre3 gaan wandelen,
om in dit middenpunt van den Franschen journalistieken arbeid de beweging van dichterbij te beschouwen. Deze straat
bevat huizen, die men zonder overdrijving koeranten-paleizen
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Lou kunnen noemen ; drie, vier en soms meerdere redaktiebureels zijn over de verschillende verdiepingen verspreid, met
al de annexen van zetterijen, drukkerijen enz. Duizenden
menschen bewogen zich op-en-neêr, zwart opeengedrongen,
joelend, tierend, gevaarlijk opgewonden : een verkiezingsmenigte
die vrees aanjoeg, een enorme getalmassa, waarbij de weinige
tientallen kiezers, die men rond ónze stembureaus ziet dwalen,
een kinderachtige imitatie schenen. Voortdurend vestigde men
de oogen op de verlichte vensters van de redaktie-kamers,
welke aan den straatkant gelegen waren.
Ineens, plots !, steeg uit deze gevaarlijke menigte een wild
woest vertoornd gegil op ! Aan een der vensters had men een
transparant aangebracht, en er door middel van een soort
tooverlantaarn de beeldtenis van Ferry op geprojekteerd: dáár
stond de kop, hoog in de lucht, buiten bereik van de menschen, met zijn geprononceerden neus, zijn hangbaardjes à la
oberkellner, zijne slappe uitgerekte hangtrekken — het meest
gehate gezicht van alle Fransche Staatslieden, met dezelfde
macht om de woede der menschen op te wekken, als de roode
lap om een stier tot razernij te brengen.
Toen raasde, en tierde en bulkte het, in een stormgeloei
door de lucht:
— A bas Ferry! A bas le Tonkinois! A bas le Tonkinois
Er ontstond een woest gedrang in de menigte, men maakte
wilde gebaren, en ik kon waarnemen hoe 't hier en daar geen
,dwaze ve rkiezingsopgewondenheid alléén was, die tot deze
uitbarsting van door mij nooit geziene volksverontwaardiging
leidde, maar dat bij velen een persoonlijke vijandschap en
eene explotie van opgekropt gemoedsverdriet de heftigheid
der uitingen kwam versterken. Z66 zagen zij dien verfoeiden
kop van den verachten Minister, aan wien de publieke opinie
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de schuld weet van den oorlog met Tonkin, van een verschrikkelijken krijg tegen een dapper en gevaarlijk volk, welke
het leven kostte aan honderden Fransche soldaten, gesneuveld
op het slagveld, gestorven aan vreeselijke ziekten in een ongezond en moerassig land — een dier bloedige slachtpartijen
zonder eer, zonder uitkomst, sleepend, en waaruit de volkseer
gewoonlijk slechts gehavend te voorschijn komt.
En onder die menigte bevonden zich de bloedverwanten en
vrienden van de in Tonkin opgekomen Franschen ; en ik ben
zeker, dat wanneer de Tonkinees zich in hun midden had
gewaagd, men hem in stukken gescheurd terug zou hebben gegevonden. Een toeval slechts redde indertijd zijn leven,
toen een overprikkelde geest liet plan ten uitvoer wilde
brengen, om hem in 't belang van Frankrijk te vermoorden.
Overdreef ik, toen ik beweerde, dat Fransen van de Putte,
de Atchinees, den hemel mag danken in Holland te zijn ge
boren ? Ook bij ons leven de bloedverwanten en vrienden nog
van de brave en dappere Hollanders, die, zelfs na de inneming van den Kraton, bij honderden gesneuveld, gestorven of
verminkt zijn geworden in het Rijk van de Sultannen van Atchin.
Ik wil niet gissen naar het aantal huisgezinnen, waarin zijn
naam met de diepste verachting genoemd wordt, en waar
plaatsen zijn opengebleven van vaders of broers, wier graf
thans niet meer te vinden is in het hooge alang-alang van
een . Indisch slagveld. Maar ik durf wèl te veronderstellen.
dat ;als de Atchinees met opgeheven hoofd, en met den buik
vooruit van opgezwollen zelfingenomenheid door de hooge
witte gang van het Haagsche Stadhuis gewandeld heeft, om
in gezelschap van zijne medekiezers zijn burgerschapsplicht
waar te nemen en niemand een vinger naar hem uitsteekt,
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hij thuis gekomen zich gelukkig mag achten met Hollandsche en riet met Fransche kiezers te doen te hebben; dat hij
verder de lankmoedigheid en indolente onverschilligheid van de
Nederlandsche bloedverwanten van Indische militairen zegenen
mag; dat hij blij zal zijn over de vrees van den Hollander
om met moordwapenen te spelen; en dat hij zich verheugen
mag over de weinige expansiviteit van den Nederlandschen
geest, die nog nooit bij de stembus in het openbaar geroepen:
heeft:
— Weg met Fransen van de Putte ! Weg met den Atchinees ! Weg met den Atchinees!
Het is ook zeker, dat de Franschman een andere opvatting
heeft van de verantwoordelijkheid eens Ministers voor de gewichtige politieke daden, welke onder diens bestuur gepleegd
worden, voor de besluiten, waartoe zijn handteekening vereischt
wordt, voor de verdediging, toelating of verontschuldiging van
gebeurtenissen, op wier ontstaan en gang hij een grooten invloed kan uitoefenen. De Hollander schijnt bij dergelijke zaken
meer natuur-filosofisch te zijn; hij spreekt gaarne over den
onvermijdelijken loop der zaken, over het noodlot der waereld.gebeurtenissen, en meer dergelijke dillantistische beschouwingen
over de individueele verantwoordelijkheid van een Staatsman
voor zijne politieke daden, waarbij de wisselwerking van het
individu en den natuurloop uit 't oog verloren, en de láátste
voor álles aansprakelijk gesteld wordt.
Ware dit niet het geval, dan zou ik mij de houding van
de Hollandsche natie tegenover den oud-Minister Fransen van
de Putte niet kunnen verklaren; dan zou ik mij niet kunnen
begrijpen hoe een geheel volk zóó onverschillig wezen kan
over de kwestie aan wien het een der meest immoreele en
schandelijke politieke gebeurtenissen uit de geschiedenis van
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de Nederlandsche konstitutioneele Monarchie met verantwoordelijke Ministers te denken heeft; dan zou het voor mij een
raadsel wezen, dat wij na veertien jaren van schande, ellende
en vernedering nog geen beslist antwoord hebben op de vraag,
in 1874 door het Kamerlid van Lijnden van Sandenburg, in
een openbare vergadering van ons Parlement gedaan : »Wie
kan geacht worden voor liet feit der oorlogsverklaring aan
:7 Atchin verantwoordelijk te zijn ? Berust die op het Opper
»bestuur, op de Regeering hier te lande, dan wel op
het Indische Bestuur, op den Indischen Landvoogd met
name ?''
Op een theatralen pathetischen toon riep de heer Cremers
toen bij de beraadslagingen over de » Nota, houdende een geschiedkundig overzicht van de verhouding van Nederland tot
Atchin" zijne medeleden toe:
»Mijn gemoed is met droefheid vervuld !"
En sedert het jaar. 1874 hebben alle Nederlandsche Kamerleden, die zich over de treurige geschiedenis van den Atchinoorlog hebben uitgelaten, op verschillende wijze, en met een
oneindig aantal varianten, deze droefheid des gemoeds in gebrekkig Hollandsch uitgelamenteerd. Mogelijk is het dan ook
aan déze verteedering des harten toe te schrijven , dat de
geesten der Staatslieden door tranen bevloersd waren, en zij
de helderheid en nuchterheid van verstand misten om de
immoreele omstandigheden in het licht te stellen, waaronder
deze oorlog verklaard en begonnen is tijdens het Ministerschap van den heer Fransen van de Putte!
Wil men weten, hoe deze schanddaad voor een Koloniale
mogendheid in het Hollandsche Parlement ter sprake is ge
bracht? Ziehier in een paar regels een paar feiten!
Op den 27 en Februari 1873 richtte in de Tweede-Kamer de
-
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heer Blussé van Oud-Alblas tot de Regeering een Interpellatie
over gebeurtenissen op Sumatra, en begon zijne redevoering
aldus: »M. de V! Wij zijn gisteren voorzeker allen aller» onaangenaamst verrast geworden door een tijding in sommige
dagbladen ten aanzien van gebeurtenissen, die zouden hebben
» plaats gehad op Sumatra, en aanleiding hebben gegeven tot
»groote krijgstoerustingen."
En hij eindigde zijne interpellatie met het stellen van eenige
vragen aan den Minister van Koloniën. De heer Fransen
van de Putte antwoordde o. a., dat
er in Atchin bestond — zeeroof,
menschenroof en
strandroof, en:
» Na telegraphische gedach» tenwisseling van
» hier met het
» Indisch Bestuur
»werd den 22en
Februari een
tweede telegram
» uit Indië ont
vangen, waarbij
»de Gouverneur» Generaal kennis
>gaf, dat in den
>> Raad van Neder» landsch-Indië,
1^ voorgezeten door
-
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>den Goeverneur-Generaal en aangevuld door den Commandant
»van het leger en den Bevelhebber der Marine, eenstemmig
» was besloten tot het zenden van den Vice-President van den
» Raad van Nederlandsch Indië, als Commissaris naar Atchin
met de noodige troepenmacht om ontzag in te boezemen en
»onze eischen klem bij te zetten."
Verder verklaarde hij : »Bij mij is de hoop nog levendig, dat 't
i aan het beleid van den Vice-president van den Raad van
»Nederlandsch Indië zal mogen gelukken om bij het ontzag,
»dat het machtsvertoon in Atchin zal verwekken, tot een
» schikking te komen, waarbij, zonder onze bestuurstaak uit
» te breiden, wat evenmin nu als vroeger ons verlangen is
» die waarborgen voor het uitoefenen door ons van machtigen
» Europeeschen invloed te verkrijgen zijn, zonder welke —
» gelijk thans weer evenals in 1824 gebleken is --- geen veiligheid voor handel en scheepvaart in 't Noorden van Sumatra
» kan bestaan, en die voor ons in den Indischen Archipel en
» op Sumatra in 't bizonder onmisbaar is !"
Maar deze hoop op een vreedzame oplossing der aanhandoor welke oorzaken laat ik
gige kwestie bleek spoedig
hier in 't midden geheel ijdel te zijn geweest, want op 24
Maart 1874 brak de oorlog uit ....... een oorlog, waarvan
het Kamerlid Haffmanns moest verklaren: » Wij weten n i e t s;
immers niet eens hoe wij aan dezen oorlog komen; en wij
weten a 11 e s, want wij weten, dat de oorlog uit is, en dat wij
deerlijk zijn geslagen."
Wat het begripsvermogen en de moreele zin van een Minister
van Koloniën moeten zijn, die stilzwijgend een oorlogsverklaring durft goed te keuren, welke onder zulke vreemde
en bijna geheimzinnige omstandigheden uitbrak, zóó dat zelfs
een der meest scherpzinnige en spitsvondige leden van de
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Tweede-Kamer moest bekennen n i e t s te weten, zelfs niet
hoe wij aan den oorlog gekomen waren, wil ik liefst onuitgesproken laten. Dit is echter zeker, dat wij thans méér, ja
álles weten. Het is ons helaas maar al te zeer bekend, dat
wij na de meest bespottelijke regeeringsberichten over onderwerpingen, pacifikaties en overwinningen, nog na zestien jaren
in een der schandelijkste immoreelste en ellendigste oorlogen
gewikkeld zijn, die ooit door Nederland om zijn » eer" gevoerd zijn en waarbij het al lang die leer' heeft ingeschoten ; dat wij zestien jaren lang een reeks van bloedige scherrnutselingen zonder eer, zonder overwinning, zonder uitkomst,
gevoerd hebben, welke het moederland niet alleen jaar op
jaar millioenen gekost hebben, maar die ons ook te staan zijn
gekomen op het verlies van honderden dappere jonge officieren
en soldaten, op rouw, ellende en armoede in vele huisgezinnen —
een oorlog met evenveel varianten als er Goeverneurs-Generaal te
Buitenzorg of militaire Bevelhebbers in Atchin zijn geweest, maar

waarvan het onveranderlijke refrein was: het verlies van ons
prestige in den Indischen Archipel.
En niet alleen ons, maar ook aan Fransen van de Putte
is 't overbekend, dat het Nederlandsche Volk voor een gedeelte de opeenvolgende regeeringen en de omstandigheden
voor dit oorlogsdrama aansprakelijk stelt, maar voor het gróótste
deel toch den Goeverneur-Generaal en den Minister van Koloniën van 1874, die in meerdere mate dan hunne opvolgers op
het kritieke moment de macht in handen hadden een loop
of een draai aan een politieke gebeurtenis te geven, welke
naderhand niet meer uit hare historie te wringen was, en die
thans, niettegenstaande het marktgeschreeuw van Ministers en
Kamerleden, zich nog laat aanzien als van langen duur te
zullen zijn en dagelijks de levens komt vergen van mannen,
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die bij hun indiensttreding zeker gedroomd en gehoopt hadden op een eervoller slagveld den dood te vinden.
Deze onaangename waarheden voor de betrokken personen
heeft men hen reeds jarenlang in scherper en pijnlijker woorden
verweten ; men heeft hun in het publiek ter verantwoording
geroepen en hen zelfs gekwetst op de zwakste en teerste plaats
van hun mensch-zijn. Maar zij hebben het zwijgen bewaard,
en zooals het gewoonlijk in dergelijke staatkundige aangelegenheden gaat, »les morts se portent assez bien."
En hoe worden diensten, aan het Vaderland bewezen, beloond?
De heer Loudon, Goeverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië tijdens het uitbreken van den Atjeh-oorlog, werd weinige
jaren geleden met al zijn mannelijke en vrouwelijke afstammelingen in den adelstand verheven! En de heer Fransen van
de Putte, Minister van Koloniën in denzelfden tijd, nam, na
zijn aftreden als hoofd van genoemd Departement, als hoogstaangeslagene zitting in ons Huis der Lords!
Dáár kan men hem, in den zittingstijd, dagelijks gaan bekijken. En de karakteristiek van zijn uiterlijk is door satirische
spotprenten genoegzaam van algemeene bekendheid, om hem
onmiddellijk, vroeger onder de negen-en-dertig, en thans onder
de vijftig leden te herkennen.
In zijn wijze van bewegen door de vergaderingen van het
Hoogerhuis heeft hij nog eenigszins de onrustigheid van een
Tweede-Kamerlid behouden. Zelden, bijna nooit, zit hij op zijn
plaats, en de weinige keeren, dat men er hem op aantreft, is
hij altijd verdiept in de lektuur van een Fransche of Hollandsche koerant; maar gewoonlijk vindt men hem op de middenvlakte tusschen het bureau van den Voorzitter en de Ministerstafel.- Zijne hooge breedgeschouderde gestalte staat, áltijd
met de handen in de broekszakken, zoodat zijn zwarte gekleede
,
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jas openhangt, grof plomp-wijdbeens massief op zijn voeten,
met de vierkante ruwheid van een varensgezel men zou
zeggen van iemand, die vroeger lang op zee geweest is ! Zijn
kaalgeschoren bloot gezicht, zijn kale schedel, een rand van
grijzige haren er om hêen, met een imperatieve samentrekking
der gezichtsplooyen, doen héél even aan een loozen bevelenden
priesterskop denken.
Maar er is nog meer in zijn gelaatsvorming en uitdrukking,
dat aan een priester-renegaat doet denken : hij heeft een mond
met dunne smalle lippen, grof geteekend, ruw van lijn, brutaal
en snauwend; ook zijn kin is grof gesneden, de en-face buitenlijn van het hoofd energiek verlengend; en zijne oogen zijn
onrustig, sluw, zenuwachtig bewegend, voortdurend de omgeving doorsnuffelend, beloerend, onoprecht van opslag. Zij
geven aan zijn gezicht soms eene seminarie-achtige expressie,
nn'il.: van sluwe berekening, van grof geestelijke heerschzucht,
en van ruwen hartstocht, die moeilijk wordt teruggedrongen.
Overigens duiden zijne houdingen van onverschillige beveling, nonchalante brutaalheid, het hoofd meestal met een soort
van kranige soldateskheid naar één schouder gedraaid, hem
aan als een Staatsman, die niet met bedaarde omzichtigheid,
poesachtige geduldigheid en fijne sluiping zich in de Staatkunde naar boven en vooruit weet te dringen, maar brutaalweg
met de ellebogen duwend, de anderen van hun plaats weet te
stooten, zich vóbr hen te plaatsen, vol grofinannelijke heerschzucht, vol snauwende betweterij: een eerzuchtige, sluwe, energieke man, die zich op de politiek geworpen heeft om karrière
te maken, maar die met deze eigenschappen, vermeerderd
met een kwantiteit lokale feitenkennis, ook in den handel, of
in den militairen stand even goed terecht zou zijn gekomen.
Hij behoort tot een kategorie van menschen, welke in de
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maatschappij altijd boven komen drijven, de bescheiden verdiensten van anderen door den omvang van hun eerzuchtige
gestalte in de schaduw stellend, met het hoofd in den nek, de
borst naar voren, om met een schreeuwerigen mond vooraan in
de politiek van den dag te komen praten. Zij vinden in de Staatkunde een onmiddellijke bevrediging hunner hebzucht, hunner.
behoefte aan grootheid, van hun drang om in hetzelfde gelid als
hunne voornaamste tijdgenooten te staan. Maar zijn zij eenmaal
uit de politiek verdwenen, dan blijft hun naam niet als 'groot
Staatsman voortleven ; zij hebben het tijdens hun leven héél
ver gebracht; ze zijn lid van de Tweede-Kamer, van de
Eerste - Kamer, ja zelfs Minister geweest, maar hun persoonlijkheid is spoedig in de roezemoes van andere namen vergeten. Ze blijven niet tot het nageslacht voortleven door een
grootsche eminente daad van Staatkunde, noch door eenige
individueele talenten, die men zelden bij een Staatsman
aantreft.

Onder de vele eigenschappen, die den heer Fransen van de
Putte zeker géén aanspraak op onsterfelijkheid zullen geven,
behoort ongetwijfeld zijn redenaarsgave. Wanneer men ooit in
eene Parlementaire vergadering bij 'n Afgevaardigde een volslagen gebrek aan uiterlijke welsprekendheid ontmoet heeft,
dan is dit in de állerhoogste mate bij dezen Gekommitteerde
van de Staten van Zuid-Holland. Men zou bijna geneigd zijn
te zeggen, dat hij niet eens praten kan als een gewoon mensch,
laat staan als een publiek speecher.
Ik overdrijf hier niet, want zijn gebrek komt niet aan den
dag door een ongelukkigen zinsbouw, een wijze van zich zwak
uit te drukken, een dwaze beeldspraak, een onbeholpen manier
om zijne volzinnen voor te dragen dan zou men hem
slechts hetzélfde verwijt kunnen maken, dat ook van kracht
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is voor het meerendeel zijner medeleden ; de Eerste-Kamer telt
in den ei genlijken zin van het woord geen A redenaars".
De heer Alberda van Ekenstein is een wijdloopige spreker
uit de oude klassieke school, met een Kalvinistische zalving
en preekstoelgebaren; de heer Wertheim is een guitige schalksche causeur, geanimeerd van voordracht, aangenaam om naar
te luisteren, pittig, geestig, met een niet onverdienstelijken
improvisatiestijl ; de heer Six, oud-Minister van Binnenlandsche
Z aken, spreekt een vloeyend gelijkmatig Hollandsch, rad van
tong, zonder zich in de taal te verwarren, maar met een gemis
aan kracht en gloed, die zich in de luistering der vergadering
opdringen ; de heer Kappeijne van de Coppello bezit een analyseerende argumenteerende spreekwijze als van een scherpzinnigen altijd pleitenden rechtsgeleerde, en hij boeit de EersteKamer voornamelijk door den roep van zijn naam, den inhoud zijne r redevoeringen, de positie die hij inneemt, en slechts
in geringe mate door de uitwendige bekoringen zijner voordracht.
En zoo zou men haast van ieder der Nederlandsche Pairs
eenige kwaliteiten van redenaar kunnen opsommen, die echter
met een eigenlijk gezegden stijl voor een Parlementair debat
niets uitstaande hebben.
Maar de heer Fransen van de Putte staat in de rij van de
middelmatige sprekers van ons Hooger-Huis nog geheel ónderop het lijstje. Slordig, zonder overdenking, flapt hij de zinnen
er maar uit; zijn natuurlijk gebrek aan een vloeyende woordvoeging tracht hij nog niet eens door een nauwkeurigheid van
vorm of een bedaarde korrektheid van uitdrukking te vergoeden.
Onverschillig, met een hooghartige gewichtigheid, in een
soort van voornaam-nonchalante houding, staat hij er heel
leelijk bij, met zijn jas wijd openwapperend rond zijne ge-
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stalte, breed geplant op zijne zeebeenen, stevig en massief,
met een hand in een broekszak — men zou zeggen een brutale
schreeuwerige redenaar in een volksvergadering. Maar ook daarvoor zou hij zelfs de gave missen, want hij heeft geen orgaan,
dat duidelijk helder en imponeerend door eene groote menigte
gehoord zou kunnen worden. Hij heeft eene schorre doffe
stem, zonder klank, als achter uit het strottenhoofd : een stem,
die niet boos kan worden, met toonrijke galmen van een verontwaardigd anthoesiasme, maar die alleen met een schor gefluister zou kunnen sissen van nijd, zou kunnen schreeuwbekken van gewoon-menschelijke boosheid, zich zou verwarren
in driftige gedachten-verontwaardigingen.
Wanneer hij aan een zin begint, weet hij nog niet wat hij
zeggen wil; hij spreekt zijne woorden op goed geluk uit, in
de hoop onder het praten wel 't een of ander te zullen vinden.
Maar als hij een tiental woorden heeft samengelij md, schiet hem
plotseling iets anders te binnen; zijn eersten zin laat hij onmiddellijk los, en doet een slag in de lucht naar een anderen, die
er al even geradbraakt als de eerste afkomt. Zonder behoorlijk begin, zonder zeggingskern, zonder slot, dat hij inslikt en
soms in 't geheel niet tracht te maken, holder-de-boldert hij
door zijn Hollandschje heên, soms onbegrijpelijk om te volgen,
soms een pijniging om aan te hooren.
Maar Fransen van de Putte schijnt zich om deze hebbelijkheid en meer dergelijken al heel weinig te bekommeren; hij
voelt er zich héél hoog boven verheven, hij weet dat hij »er
is", dat men toch naar hem komt luisteren, dat zijn reputatie,
zijn persoonlijk optreden, zijne antecedenten voldoende zijn
om hem een gehoor te bezorgen. En dat schijnt hem genoeg
te wezen. Verder trekt hij zich de aardsche en staatkundige
zaken niet al te erg aan, als een sterk gezond man, die zich
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een » kracht" gevoelt. Mogelijk is voor een eer- en heerschzuchtige, die in de politiek-van-den-dag vooruit wil, en betrekkingen en posten zoekt, een der voorwaarden van sukces
het bezit var, een akkomodeerend geweten, een weinig ruwmenschelijke forschheid van handelwijze, en een tikje gepaste
luchthartigheid tegenover gebeurde zaken en onvermijdelijke
teleurstellingen.
En waarschijnlijk doet het publiek, dat alleen uit toeschouwers van de handelingen van dergelijke personen bestaat.,
't best om het niet ál te nauw met hen te nemen. Hoe zouden
wij, ongeinteresseerde toekijkers, het op 't laatst met onze gemoedsrust stellen, indien wij uit de politieke daden van de.
Atchinmannen alleen ergernis en boosheid zogen ? Evenals in
andere gebeurtenissen van 't leven, vind ik dat wij het verstandigste doen, om wanneer wij onze verontwaardiging hebben
lucht gegeven, en indien wij onze gal niet bederven willen, ook
een oog en een oor open te houden voor de komische zijde
dergelijke treurige gebeurtenissen. We dienen het eenmaal.
onvermijdelijke een weinig ' filosofisch op te nemen, en van
tijd tot tijd de lever eens ferm van lachen te doen schudden,
als wij te midden van veel ellende en verdriet een vroolijk.
evenementje aantreffen. Volgen wij in deze het voorbeeld van
eenige luitenants der Haagsche Hoofdwacht, dan komen we
zeker 't beste thuis!
Deze Hoofdwacht is op het Buitenhof gelegen, op een der
zijden van de open vlakte, waar vroeger wijlen de Haagschekermis gehouden werd. In de maand Mei van een der jaren, na het
feest voor de 25-jarige troonsbestijging van Koning Willem III,
en toen men overal het druk had over de daden van moed en
beleid door het Indische leger in Atchin bedreven, had de
baas van een kijkkraampje den inval gehad een der helden,
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feiten van onze Hollanders achter een kijkglaasje te vereeuwigen. Toevallig had de eigenaar van het spelletje zich een
standplaats vlak tegenover die Hoofdwacht aangewezen gezien.
En om een der aantrekkelijke bekoorlijkheden van zijn etablissement beter te doen uitkomen, had hij zich een reklame-plaat
laten verven, waarop een gevecht tusschen Hollanders en Atchineezen was afgebeeld: hemelsblauwe fantastische soldaten,
die gele en oranjevlammen uit hun geweren schieten, met
stijve beentjes, houten armpjes, en kapperssnorretjes in roze
gezichten ; zij stormen in woeste vaart vooruit, vooroverloopend, dat men bang is ze op hun neus te zien tuimelen,
aangevoerd door wilde officieren, die met een sabel in de lucht
zwaayen; en op den achtergrond, tusschen bespottelijk en gedrochtelijk gras en struikgewas, chokolade-kleurige Atchineezen
overdekt met zuiver ronde wonden, waar watervalachtige bloedstroomen uit neêrgulpen, over den grond gespreid als neêrgeschoten hazen, terwijl de overgebleven levenden op de vlucht
zijn geslagen en bruine ruggen en zitdeelen laten zien .....
Onder dit tableau stonden de volgende versregels:
Wij vieren het vijf-en-twintig jarig fees,
En hier heb ik een Atchinees.
Ze hebben de Kraton genomen,
Maar ze hebben geen Atchineezen vernomen.

De luitenants, die achtereenvolgens de Hoofdwacht betrokken en urenlang het gezicht op deze slachtingsplaat gehad hadden, amuseerden zich z66 met dit gekleurde heldenfeit hunner Indische kollegaas, dat zij besloten het na afloop
der Kermis van den spullebaas te koopen. Deze liet zich zijn
schilderij af handig maken, hetwelk nu op een houten raam
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gespijkerd en in de kamer van den Kommandant als vuurscherm in dienst gesteld werd.
Lang heeft het den Haagschen luitenants in die kwaliteit
diensten bewezen, totdat op een ongelukkigen avond een
booze kregelige kapitein van het piket, die de Hoofdwacht
binnenliep, het te zien kreeg, in deze grap de Hemel weet
welke beleediging van het Indische Leger zag en de onmiddellijke verwijdering van dit militaire vuurscherm beval!
Mogelijk gaf hij, tot opwekking van den krijgshaftigen geest
zijner inferieuren, er een beschrijving van de inneming van
den Kraton voor in de plaats .

IV.

W. G. VAN TIENHOVEN.

Er is een tijd geweest, onder vigueur van de oude Grondwet,
dat ons Hooger-Huis van negen en dertig leden ons een flauweherinnering gaf aan de vroegere samenstelling van de Staten
van Holland
Deze bestonden uit twee scherp afgescheiden deelen, zoowel
in zitplaats als in rechten, nml: uit de Ridderschap en de
Steden. De Afgevaardigden van de Edelen waren midden-in
de zaal gezeten, rond een groene tafel, in gemakkelijke met
kussens voorziene fauteuils; bij de stemmingen mocht de oudsteaanwezige edelman het eerst van zijn oordeel doen blijken,
daarna de overige Edelen, en eindelijk de Afgevaardigden der
Steden, die in de rondte der zaal gezeten waren, op bankjes
en achter lessenaars, welke zeer veel overeenkomst hadden
met het tegenwoordig nog in gebruik zijnde model.
Ofschoon dit onderscheid tusschen, en de privilegiën van
de Afgevaardigden der twee konstitueerende onderdeelen in
de Eerste-Kamer nooit feitelijk of officieus bestaan heeft, was
door een samenloop van toevallige omstandigheden een toestand in 't leven geroepen, welke flauwtjes aan deze historische
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:afscheiding denken deed. Men trof in ons Hooger-Huis eenige
representanten aan van den ouden Nederlandschen adel, leden
van familiën uit Friesland, Overijssel, Gelderland — uit de
zoogenaamde provincies, die èn door de tradities van hun
naam en hun invloed, èn door hun enorm grondbezit, tot de
kleine Landkoninkjes gerekend konden worden. De Pallandts,
de Eysingaas, de De Vossen van Steenwijk en meerdere ge-slachten van die belangrijkheid behoorden tot deze kategorie.
En evenals aan den overkant van het Binnenhof, in de
Tweede-Kamer, zich een groot aantal Burgemeesters bevindt,
die door hun lokalen invloed, hun relaties, hun bekendheid
met plaatselijke toestanden een ras van magistraten vormen,
dat veelal meer voor de behartiging van distrikts- dan van
algemeene belangen geschikt is, zoo zaten ook in de EersteKamer eenige plattelands-Burgemeesters, welke als 't ware de
traditie aan de vroegere Afgevaardigden der Steden in de
negentiende eeuw deden voortleven.
Deze waren echter van minder bekendheid; slechts door een
toeval kwam men te weten, dat zij behalve Pair van Nederland ook nog de onderscheiding genoten van ergens in de
Provincie aan het hoofd eener Gemeente te staan; de plaats
hunner inwoning van weinig belang zijnde, en door de Staten
der Provincie gekozen en afgevaardigd, was hun Burgemeesterschap een omstandigheid in hunne politieke karrière van té
weinig invloed, om op den diensttaat van hun Staatsmanschap
te mogen meêtellen. Men kende hen slechts als lid van de
Eerste-Kamer, en daarmee^ uit!
Van drie der leden kon dit evenwel niet gezegd worden,
ja, indien het hun niet te onaangenaam in de ooren had geklonken, had men zelfs kunnen beweren, dat bij hen zich juist
het omgekeerde geval voordeed: zij waren in de politieke en
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kiezerswaereld inéér bekend als Hoofd eener Gemeente, dan
als Staatsman in het Hoogerhuis.
Ik heb hier het oog op de Burgemeesters van de drie
grootste en voornaamste steden van Nederland, van : Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage — de heeren Van Tienhoven,
Vening Meinesz en Patijn.
De maatschappelijke en staatkundige figuur van den laatstgenoemde is bij de Hofstadbewoners in zulk een treurige en
groteske herinnering gebleven, dat ik mij ontslagen zie van de
verplichting om over zijn optreden als Hagenaar in bizonderheden te treden. Voor het groote publiek zij echter uit zijn
politieke karrière gememoreerd, dat hij als liberaal Afgevaardigde voor Gouda zijn benoeming tot Burgemeester van deresidentie met beide handen aangreep, omdat in de naaste
toekomst der periodieke verkiezingen hem een nederlaag te
wachten stond, die zich openbaarde in een schitterende overwinning van den anti-liberalen kandidaat. Daarna wist hij 't in
een paar jaar zóóver te brengen als Burgervader van den Haag,
dat de burgerij, hem hatend en zijn huichelende liefheid
moede, bij de gemeenteraadsverkiezingen een votum van wantrouwen tegen hem uitbracht, éénig in Nederland, en dat hem
noodzaakte af te treden. Toen kwam hij voor korten tijd in
de Eerste-Kamer terecht, totdat bij de laatste verkiezingen de
Schiedammers hem met enorm veel moeite en tromgeroer weêr
in het Lager-Huis wisten te brengen, voor welke onderscheiding hij zich zóó dankbaar toonde, dat, zich tot de eerzuchtige
speelbal van een slim Minister leenend, hij de benoeming tot
een betrekking in de hooge Magistratuur aannam, door welke
manoeuvre het distrikt Schiedam weêr in handen der anti-liberale
partij gespeeld werd. Door dezen zet van het Ministerie Mackay
is mogelijk de oud-Burgemeester der Hofstad voorgoed uit
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de aktieve politiek verdwenen. En van de dooden wil ik geen
kwaad spreken!
De zeer markante eigenschappen van den heer Vening Meinesz.
Burgemeester van de tweede (of eerste ?) koopstad des rijks,
heb ik reeds op een andere plaats nader omschreven i). Zoodat
mij van dit triumviraat thans alleen de Burgemeester van
Nederlands hoofdstad overblijft.
De heer Van Tienhoven heeft als magistraat van Amsterdam
een onafzienbare lijst van treurige antecedenten zijner ambtsvoorgangers achter zich, die hem oogenschijnlijk in de lààtste
plaats voor lid van een Kollege in aanmerking zouden doen
komen, hetwelk in de wandeling » het bolwerk van den Troont
genoemd wordt. Te minder zou men hem »qualitate qua t
als verdediger van een dusdanig bolwerk willen zien optreden.
wanneer men weet dat een afstammeling uit het doorluchtige
Huis der Oranje-Nassaus thans op dien troon gezeten is.
Bekwamer pen dan de mijne heeft een scherpe en doodend e
analyze geleverd van den eeuwenlangen strijd van Nederlands
Hoofdstad tegen de opeenvolgende Prinsen en Stadhouders,
van Oranje, een strijd en een drama, waarin de Hoofdstad
altijd de partij van verrader en »marqué gespeeld heeft.
Behoeft het nog in herinnering gebracht te worden, hoe
Amsterdam de eerste onruststoker was toen de Republiek der
Vereenigde Gewesten na een uitputtenden oorlog tegen Spanje
in 1609 eindelijk een rust van twaalf jaar verkregen had?
En hoe de Prins van Oranje zich genoodzaakt zag een burgerkrijg aan te vangen, om de onwillige en revolutionaire Hoofdstad tot rede en onderwerping te brengen? En waarom heeft

i) Zie pagina: 143 en volg:
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ze in de volgende eeuw dezen tegenstand op de meest ellendige en immoreels wijze voortgezet ? Alleen uit haat tegen de
Oranjes, uit afgunst op hun macht en invloed, uit ijverzucht
tom in de Republiek de eerste viool te spelen ! Nooit heeft
Amsterdam het onder stoelen of banken gestoken, dat het de
Oranjes als de vijanden van Hollands welzijn beschouwde,
hunne benoeming tot hooge staatsambten openlijk tegenwerkte,
hunne verjaging een eisch van staatsbelang achtte -- en dit
alleen uit jaloezie, om de handen vrij te hebben!
Onzedelijk en schandelijk in hooge mate is die strijd geweest, door Amsterdam, op het einde der vorige eeuw volgehouden en aangewakkerd ; de gemeenste schotschriften tegen
Willem IV, Anna van Hannover, en Willem V werden door
Amsterdammers geschreven en in Amsterdam gedrukt; ttit een
staatkundig oogpunt begingen de Amsterdamsche magistraten
de meest ignobele laagheid door de partij der patriotten niet
alleen in de hand te werken, maar zelfs straffeloos de ellendigste
vervolgingen en mishandelingen tegen Oranje-gezinden te doen
plegen. Er werd in 1751 te Amsterdam een winkelier, Daniel
Raap, begraven, die in 1747 een ijverig aandeel onder het
volk genomen had aan de restauratie van de Oranjes. Hij
zou, volgens gewoonte, 's avonds worden bijgezet in het familïegraf in de Nieuwe Kerk, hetgeen onder een gevaarlijk op.stootje van het gepeupel plaats greep. Met moeite slechts werd
de doodkist, die verscheiden malen ten onderste-boven was.
gegooid en aan eene zijde geheel was gebarsten, aan het plebs
,ontnomen, dat zich op het lijk wreken wilde van dezen
warmen Oranjeklant. En de Amsterdamsche regeering liet de
belhamels van dit schandaal ongestraft!
Maar de magistraat aldaar deed nog lager streken. In 1755
was de oorlog tusschen Engeland en Amerika uitgebroken.
,
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Frankrijk koos partij voor den laatste, en ofschoon de Republiek krachtens een traktaat verplicht was Engeland met schepen en manschappen bij te staan, eischte Amsterdam niet
slechts dat wij ons onzijdig zouden houden, neen, het drong
er bij Anna van Hannover op aan, dat wij de zijde van
Frankrijk zouden kiezen. Amsterdam konkelde en liet zich
opstoken door den Franschen Gezant; het vergde van de Republiek een daad van politieke immoraliteit, van woordbreuk, van
schande. En de reden, die het zóó handelen deed, was een laag
eigenbelang, terwijl het zich achter den naam en de verantwoordelijkheid der Oranjes wilde verbergen. Hollands
Hoofdstad was bang voor
de nadeelen, welke haar
handel door dezen oorlog
ondervinden zou. En toen
de Republiek noch haar
belofte aan Engeland durfde gestand doen, noch
openlijk de partij van
Frankrijk waagde te kiezen, verbood Engeland de
vrijheid van Nederlands
handel op Amerika, en
kende zich het recht toe
zijne schepen op zee te
onderzoeken. Amsterdam,
dat grootendeels van den
smokkelhandel op de Nieuwe Waereld leefde, was hierover erg
boos, maar ging toch voort zijne verboden artikelen in te
Men zegt wel, dat vele der tegenwoordige groote
voeren.
I2

178

MR. G. VAN TIENHOVEN.

fortuinen te Amsterdam in deze onzuivere bron haar oorsprong gevonden hebben!
Zoo heeft Amsterdam jaar na jaar aan den ondergang van
het Oranje-huis gewerkt, gedreven door eigenbelang en afgunst, den naam en de eer van de gansche Republiek voor
zijn beurs in de waagschaal stellend, met de geheime bedoeling zich in de staatsorganisatie op den zetel der Stadhouders
te zetten, groot willende worden door de kleinheid van anderen,
en zich bedienende van hulpmiddelen, waarover de tegenwoordige sociaal-demokraten niet zouden behoeven te blozen.
Het heeft (door de revolutionaire woelingen der zoogenaamde
regenten-patriotten) het vertrek der Oranjes verhaast, de ellende
van 1795 verergerd, en tot eigen schande, zich blootstellend
aan de verachting der eerlijke Nederlanders, als de erfvijand
van ons tegenwoordig Vorstenhuis, in plaats van de eer van
het gemeenschappelijke Vaderland op te houden, Nederland
in de armen van een buitenlandsch rapaille helpen voeren,
waarin het gelukkig zijn eigen grootheid heeft ingeboet!
Want tot vreugde van de Oranjeklanten is Amsterdam uit
de Groote Revolutie zóó verkleind en vermagerd te voorschijn
gekomen, dat hóe groot zijn patriottengeest ook geweest.
moge zijn, het haar in 1813 toch onmogelijk bleek de terugroeping van het Oranjehuis te beletten; het had Oranje weg
willen hebben ten bate zijner eigen grootheid, en nu kwam
Oranje terug, om het tot kleinheid te brengen. Zoo de Staatsregeling van i8 z 3 één goede zijde gehad heeft, dan is 't ongetwijfeld déze geweest: dat de macht en de privilegiën der
steden voor goed vernietigd werden, haar invloed op het landsen provinciaal bestuur tot eenzèlfden maatstaf gebracht werd,
en dat al hare aanspraken, gebaseerd op de historie of op
haar handel en nijverheid, niet meer in tel konden komen.
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Ten slotte werd Nederlands Hoofdstad met haar immoreele
aanmatiging, haar ellendige eerzucht en egoïstischen Oranjehaat ten val gebracht, op hetzelfde oogenblik dat een jonge
afstammeling uit dit Vorstenhuis, machtiger dan ooit, zijn
Vaderland weêr betrad ; de Beurs verloor het tegen 't Paleis,
en de Nationale Eer versloeg de schandelijke praktijken van
een bende spekuleerende kooplui.
De oude Burgereesteren van Amsterdam hebben zich in de
vergaderingen der regeerings-kolleges de reputatie weten te
verschaffen van te zijn : onhandelbaar, trotsch, partijdig en
baatzuchtig. In hoeverre nu deze onaangename en lastige
eigenschappen nog in hun naneef Van Tienhoven gevonden
worden, is moeilijk uit te maken. Dit Kamerlid is iemand met
een te diplomatieke natuur, die de kunst om zijne innigste
en geheimste gedachten en bedoelingen meesterlijk te verbergen in hare hoogste volmaking verstaat. Door een jarenlange
ondervinding heeft hij zich eene edukatie in de hoogere politiek
verschaft, welke slechts weinigen met hem deelen en velen hem
benijden zullen.
In de eerste plaats behoort een groote mate van zelfbeheersching den grondslag van iemands karakter uit te maken;
verschil van meening, scherpte van kritiek, hatelijkheid van
opmerkingen, volhardende koppigheid der tegenstanders moeten
altijd afstuiten op een voortdurende gelijkgehumeurdheid, een
onpartijdige behandeling van alle kwesties en personen, en
een aangename hoffelijkheid van betoogtrant die, ferm en
mild tegelijk, den meest brutalen en hatelijken vijand onschadelijk en beschaamd maakt. Een man zonder domineerende
passies, met een kalm scherp oordeel, groote wilskracht en
een taai weêrstandsvermogen, is in een dergelijke betrekking
beter op zijn plaats, dan een kranige partijman met een
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hoofd vol ideeën en theoriën, welke hij, brandend van ongeduld, geloovend aan een soort van sociale roeping, in de praktijk zoekt toe te passen en ingang te doen vinden. Daar
een Burgermeestersambt meer een leidend dan een regeerend
karakter draagt, is 't duidelijk dat het Hoofd van een Gemeente als Amsterdam meer de richting van den algemeenen
geest moet vólgen, dan trachten er zélf een richting aan te
géven.
Maar behalve dat deze kwaliteiten voor een publiek persoon
in het Stadsleven groote waarde bezitten, passen zij volkomen
in het kader der politieke eigenschappen, die door den wetgever en de publieke opinie van een Regeerings-Kollege als
de Eerste-Kamer verwacht worden. Terwijl aan den overkant.,
te midden van den strijd der gepassioneerde boosheden de
wetsvoorstellen in eerste openbare instantie besproken worden,
en domineerende meerderheden er een richting aan geven,
dient men in de Eerste-Kamer als zijn roeping te beschouwen,
om na rijp overleg en met gradueele overgangen, die gegeven
richting te v o 1 g e n, een roeping dus ook (die de Burgemeesterswijsheid nadert), welke een algemeen denkbeeld meer helpt
voortleiden dan beheerschen.
Van een Staatsman der Eerste-Kamer mag men daarom de
vaillante en kombatante karaktertrekken niet verwachten, welke
het Tweede-Kamerlid tot sieraad strekken. In zijne publieke
samenkomsten geeft ons Hooger-Huis een zuivere afspiegeling
van zijne maatschappelijke en staatkundige beteekenis. Er
ligt over zijne vergaderingen een geest van ernstige kalmte,
van bezadigde langzaamheid, van vooraf bepaalde volgzaamheid. Men ziet er niet het draven van troepen leden van het
eene einde der zaal naar het andere, geen hartstochtelijke
nieuwsgierigheid bij het aanhooren der redevoeringen, geen
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drukke geLigiteerdheden op het oogenblik der stemmingen. De
jeugdige passie van den jongen en pas beginnenden Staatsman,
die eerzuchtige bedoelingen najaagt, oppositie voert om vooruit te komen, en een begeerig oog gevestigd houdt op de
Ministriëele Portefeuille, treft men er niet aan. »Ces terps
de jeunesse « zijn voor de heeren onzer Eerste-Kamer voorbij;
velen onder hen vegeteeren in dit Kollege voort, nadat zij hunne
beste krachten, hunne eerste opbruisendheid en hun jongmenschelijke eerzucht in andere Kolleges of in verschillende Staatsbetrekkingen hebben uitgeput ; verzadigd, tevreden, en mogelijk dikwijls ontgoocheld en teleurgesteld, sterven zij in het
eigenlijke politieke leven weg, in een rustige grijze naleving
van passies, die onder de asch liggen, van bedaarde zelden
opflikkerende oogen, die achter zwaarhangende oogleden staan,
van rheumatische gestikulaties en moeikakige mondbewegin gen. Men vindt er de intieme gezellige deftigheid van de
grijsheid in, van en door de politiek!
En in deze omgeving is de heer Van Tienhoven volkomen
op zijn plaats. Want behalve een bezadigd is hij ook een
deftig Staatsman. Slechts bij hooge uitzondering ziet men
hem door de vergadering wandelen; gansche dagen kan hij
(vroeger naast azijn kollega Vening Meinesz) op zijn bankje
doorbrengen. Zijn hoofd met enormen slordigen zwarten
haarbos, die met de poëtische nonchalance van een Daudet aan
alle zijden laag neerhangt en waarvan Hokken in zijn oogen
terecht komen, wordt door den arm gesteund, die met een
lange rusting op den lessenaar staat; als zwaar en vermoeid, het
moeilijk meer kunnende ophouden, ligt het schuin op zij gebogen,
rustig in de richting van een spreker te kijken. Daarna, als een andere redenaar aan het woord komt, die ergens anders zit, wordt het
lichaam met een gefatigeerde draaying verzet, de elleboog van den
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lessenaar op de leuning van het bankje verplaatst, en het
hoofd weêr in dezelfde ligluistering naar den kant gezet waarvan het geluid komt. Slechts zelden, en gewoonlijk wanneer
hij aan het nalezen van stukken is, beginnen zijne lange
smalle vingers langzaam en met een zekere tic-roetine in de
dunne haren van zijn baard te plukken; zij harken er door,
effileeren eenige afzonderlijke haren, krullen de punten om
den wijsvinger, ontkrullen ze weêr, effileeren op nieuw in een
langzame opdoeming van een gezochte gedachte. De Afgevaardigde van Noord-Holland schuift de stukken ter zijde,
richt het hoofd op, krabbelt zich even in het oor en leunt
dan met een donker denkende affektatie in zijn bankje terug,
als in een kleine tevredenheid over zijn beloonde nasnuffeling.
Tot de personen, die door hun druk bewegen of hun veelvuldig spreken op den voorgrond treden, behoort hij niet.
Zelden ziet men hem opstaan om het woord te vragen,
en wanneer hij hiertoe overgaat, geschiedt het op een leukbedaarde wijze, doet hij zijn verzoek op zulk een weinig luiden
toon, dat de President hem nauwelijks opmerkt of hoort. En
met een zachte kalmte in de stem, rustig zijne gedecideerde
gedachten uitsprekend, in een zekerheid van hetgeen hij zeggen
gaat, praat hij met kleine argumenteerende redeneeringen, met
een ééntonig geluid, zijne inzichten voor de vergadering uit.
Op den luyen kadens zijner zinnen schommelt hij in zijn bankje
heên en weêr, geeft met den buik kleine duwtjes tegen den
lessenaar, strijkt langzaam een zijner lange haarlokken uit de
oogen, en slurpt dan een kort fijn teugje water uit zijn glas.
Zonder anthoesiasme, zonder drukke opgewondenheid praat
hij voort, tot hij alles gezegd heeft, en gaat dan weêr zitten.
Als spreker in het Hooger-Huis houdt hij geen redevoeringen,
maar men zou zijne speechen het best kunnen vergelijken met
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die rnededeelingen met een politiek tintje, welke men dikwijls
van geroetineerde Burgemeesters in Gemeenteraden hoort, als
er een onderwijs-kwestie aan de orde is.
Uit het oogpunt van »uiterlijke welsprekendheid" is de verschijning-Van Tienhoven van middelmatig belang. En nu wat
zijn »uiterlijk voorkomen'' aangaat!
Aan wien of aan wat doet hij denken ? .... Door zijn
donker zuidelijk teint, zijn zwart baardje en lange zwarte haren,
heeft hij op mij altijd den indruk gemaakt van een Marokkaansch ruiter uit een illustratie. Om zijn kop typiesch en
't best te doen uitkomen, dient men hem zich voor te stellen
gekleed in een langen witten wijden burnous met een witte
puntkap over het hoofd, waarin zich zijn zwarte behaardheid
gittig afteekent. En dan hoog in de stijgbeugels van zijn
donker langstaartig paard opgericht, zijn geweer in de lucht
zwaayend, een vijand in de verte bedreigend!
Maar dit is slechts een invallend beeld mijner ongeordende
fantaisie geweest, die in de zitting van de Eerste Kamer wel
eens een bonten bal-masqué-droom gemaakt heeft en
den leelijken rok met palmen vergetend, zich een kostuum
dacht voor ieder der leden, gehouden -in zijn type, kompleteerend een niet voltooide harmonie, die ieder mensch onbewust maar onderdrukt en verknoeid in zijn uiterlijk meêdraagt. Ongelukkig heb ik die harmonie in een voorstelling
moeten zoeken, die weinig in overeenstemming is met de traditioneele deftigheid en gewichtigheid van het Burgemeestersambt van Hollands eerste stad, dat sinds 1750 wel veel van
zijn belangrijkheid verloren heeft, maar toch nog een invloed
kan doen gelden, welke de Afgevaardigden van Amsterdam
(ook door hun aantal) een voorname postitie in ons Parlement doet innemen.
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Ofschoon de Burgemeesters van Amsterdam in macht en
aanzien gedaald zijn en hun hooge woord in 's lands vergaderzaal verloren hebben, is de Stad toch nog niet gezuiverd van
haar oude jaloezie, heerschzucht en baatzuchtigheid, waarvan
de afgunstige strijd met haar zusterstad Rotterdam, die haar
als koopplaats al over het hoofd is gegroeid, de interessante
en vermakelijke stof voor een afzonderlijke bespreking zou
kunnen leveren, en waarvoor de beide zijden van het Binnenhof voor leerrijke scènes kontribuabel zouden gesteld kunnen
worden.

V.

MR. J. KAPPEYNE VAN DE COPELLO.

Voor de bestudeering van de Levens van Groote Mannen
vind ik altijd de meeste bevrediging van mijn belangstelling en
nieuwsgierige nasnuffeling in het lezen voor joernalen, mémoires, anekdotische geschiedenissen van tijdgenooten en feiten
van algemeene bekendheid. De ronkende gewichtigheid en welpratende deftigheid der geschiedschrijvers, die een historisch
persoon door een koude logika en een geleerde redeneerkunst
overeind trachten te zetten, evenals men in een panoptikum
een pop maakt naar een bleeke fotografie van een beroemd
persoon, bezitten ongelukkig genoeg voor mij geen suggestievermogen; zulke geschiedverhalen laten mijne imaginatie onaangeroerd, 't kost mij moeite mij zoo iemand voor te stellen,
ik zie hem niet bewegen en praten en handelen als de menschen rond mij, en hij blijft voor mij een onbekend figuur,
als een mannenrug even, in het voorbijgaan, achter de spie-.
gelruit van een deftig huis gezien, en wiens naam mij toegefluisterd wordt. Ik zie zijn nek, zijn witte haar, zijn jas en wèg
is hij w eêr ! En toch weet ik, dat dáár meneer A. of B. woont.
Wandelend op en neêr langs het hooge huis der Geschiedenis hebben de historieschrijvers mij in klassiek Hollandsch
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en zelfs met schoolsche logika, mooi en glad én gepolijst en
afgestoft, honderden ruggen en nekken laten zien , warrelend
dooreen, schuilgaand de een achter den ander, maar geen
enkel is mij sterk in de memorie gebleven ; de een was Stout
en de ander Goed, en een derde Braaf, en een vierde Slecht,
evenals de poppetjes uit Van Lenneps romans waren: Vroom
of Dapper, of Antiek of Fatsoenlijk. Nergens een blijk van
het begrip der komplexiteit van het leven, met zijne brutale
feiten, die alle logika omverwerpen, met zijn mensch-zijn van
den Grooten-Man, vol passies, ondeugd, gewone goedheid,
alledaagsche slechtheid, bizondere nuancen en tikjes buitengewoonheid ; zelden ook een notie van het persoonlijke in het
algemeene en van de wisselwerking dezer konstitueerende
eigenschappen tot een mensch-gehéél.
Maar het is dikwijls een fijn genot .inééns te vallen in den
leuken verhaaltrant van een Dagboek, waarin de Groote-Man
van tijd tot tijd zich tot zijn hemd heeft uitgekleed, op
zijn sokken staat te dansen, en met ongegeneerden mond
eens goed doorslaat en radoteert, zich gevend met de woordkeuze van zijn eigen kunnen, het gevoel van de naleving
zijner eigen sentimenten. Of wanneer men eens luisterend
gaat zitten naast den prater, die in een Mémoire eenvoudig-weg
,le geziene en gehoorde gebeurtenissen van zijn tijd heeft verteld, dan ziet men hem dikwijls onwillekeurig een zekere
houding of een gelaatsuitdrukking, of een manie of een tic
van zijne personen kopieeres, die hen duidelijk in onze fantaisie in reliëf zetten, plotseling te voorschijn komend uit
een ongeweten onbekendheid.. En na dat oogenblik begin ik
hem te kennen en te onthouden en te begrijpen; hij wordt
voor mij een nooit gesproken bekende, heel dicht uit mijn
.eigen nabijheid, zooals men in een koffiehuis zich een kring
,
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van kennissen maakt van alleen geziène geregelde bezoekers,
allen met hun eigenaardigheden en leuke kleinheden, wier
gansche leven men van dag tot dag gaat konstrueeren uit
hun gewoontes en tics en behoeften, ze terugvindend ergens
in de stad, ze tegenkomend buiten, en die men bij de eerste
persoonlijke kennismaking dadelijk hun gansche bestaan in
al zijn komplexiteit zou kunnen verhalen, tot hun eigen openmondige verbazing.
Uit al hetgeen ik o.a. van Napoleon gelezen heb, is 't mij
niet mogelijk hem als een geëmoeveerd mensch op een slagveld
voor te stellen; ik houd hem voor pogen zooals ik hem op
platen en schilderijen heb moeten zien : klein op een wit paard,
in de uitwendige kleuren zijner kleeding, een pop tusschen
anderen, staande daar in een voor mij onbekend, inwendig
tweede-leven. Maar als ik van hem lees hoe hij nadenkend
voor een open vuurhaard staat, zonder doel de houtblokken
met de punt zijner kaplaars opstokend en verschikkend, telk.ens en telkens, en zich dan ineens tot een der Hofdames
van de Keizerin omdraait, en haar ruw op den man afvraagt,
of zij zelf haar kinderen zoogt dan kan ik mij thuis gaan
voelen in het psychologisch huishouden van dezen man,
met zijn fronsende nadenkendheid, zijne tics, zijne plotselinge
invallen, zijn onmiddellijke uitvoeringen, snel van gedachte
tot daad, in de aktieve drukte van een slagveld, met een bevel hier, en een order daar, met eensklaps uitschietende
plannen, in de gelijktijdige bezigheid van zijn gewoon-doen.
Ofschoon een dergelijke rekonstruktie van hedendaagsche
personen, die men kan gaan waarnemen en hooren, een
werk zou zijn, dat voor het nageslacht zijn meeste nut zou
hebben, heerscht er bij het groote publiek een geheugen-luiheid en generalisatie-lust, die zelfs voor zijn tijdgenooten
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partikulariteiten uitkiest, welke ter vergemakelijking van verder
uitleggen of nader verklaren, als éénig karakterteekenend
kenmerk bij de vermelding van hun naam, stilzwijgend of
luid, in herinnering komen. Een bekend gezegde, een pikante
daad, een uitwendige bizonderheid wordt één met hun persoon ; zij worden de mannen van een »gevleugeld woord", een
kenmerkende uitdrukking, een veel besproken handeling. Zoo'n
partikulariteit wordt als 't ware een adjektief, dat onveranderlijk
bij hun naam gevoegd wordt.
Zoo is in het volksgeheugen Thorbecke de man geworden
van het hooghartige en autokratische antwoord aan een
zijner ondergeschikten : ,,Men helpt mij niet; men dient mij
zoo hoort men dagelijks, de tot gemeenplaats geworden verzuchting van Groen van Prinsterer gebruiken: » Dankbaar,
maar niet voldaan"; zoo is Schaepman de man van de twee
borrels geworden, die in het koffiehuisleven onsterfelijk voor
het nageslacht in de titulatuur van een A Schaeprnannetje"
zal blijven voortleven. Jaarlijks bij de uitspreking van de millioenen-speech door den Minister van Financiën zal men het
enorme geheugen van wijlen Minister Van Lijnden herdenken,
die altijd de geheele becijfering van 's lands financiën uit het
hoofd kende; in den godsdiensstrijd van toekomstige geslachten
zullen mogelijk Kuypers bekende uitroepen: » Liever Turksch
dan Paapsch," en » Voor het Kruis, en tegen de Halve-Maan,"
tot oorlogskreten verheven worden; en zullen Lohman als de
>paneelzager," en Heemskerk als » de man met de twee linkerhanden" nog lang bekend blijven.
't Spreekt van zelf, dat iemand als Kappeyne, die zoo'n
aktief deel genomen heeft aan het publieke leven van den dag
en geïnteresseerd geweest is in de meest bekende politieke
kwesties van de laatste vijf-en-twintig jaren, ook zijn aandeel
!j 9 ;
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heeft moeten leveren voor de chronique intime van den geschiedschrijver. Daar zijne openbare handelingen en redevoeringen weigerachtig bleven de verlangde en gewenschte
gezegden of feiten te foe rneeren, heeft de publieke nieuwsgierigheid het Binnenhof verlaten, om den neus te steken achter
de huisdeur van zijn partikuliere woning in het Noord-Einde.
En natuurlijk vond de chroniqneur een eigenaardigheid, die
bij het navertellen waard vond en waarvan ik de verantwoordelijk geheel op hém overschuif.
't Moet namelijk aan' een keukenpiet-auteur gebleken zijn,
dat juist de heer Kappeyne de uit zondering is, die den regel
van de spreekwoordelijke Hollandsche netheid bewijzen moet;
evenals hij geen zwak heeft voor vroeg opstaan, toont hij een
bizonder panchant voor huiselijk gemak. En zoo verhaalt men
van hem, dat zijn geliefkoosde houding bij het bestudeeren
van 's lands wetten en bij overweging der ingediende wetsontwerpen, een zeer teekenachtige en vrijmoedige moet zijn!
Na zijn » saute dti lit," die plaats heeft als de zon al hoog
.aan den hemel staat, begeeft hij zich na een haastig ontbijt,
in een zeer wit en luchtig négligé naar zijn studeerkamer,
waarvan de tafels leeg, maar de vloer met boeken en stukken
bezaaid moet wezen. Dan strekt hij zich lang-uit op den
grond neer, steunt het hoofd met den arm, die met den elleboog op den grond staat, trekt de noodige papieren naar zich
toe, en verdiept zich in deze houding in de studie van de hoogste
belangen van zijn Vaderland — een positie, die heel sterk
-denken doet aan de bekende houding van de boetedoende
Magdalena van Correggio, die op den grond ligt te lezen,
of aan de gelief koosde manier, waarop Diogenes in zijn ton
de waereld en de menschen bestudeerde!
De heer Kappeyne schijnt iemand te wezen van een im-
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pulsief karakter ; en al moge hij een neiging tot stille kalmwerkende overdenking bezitten, zijne daden getuigen van een
vlugge beslotenheid, van een dier krachtige bij-de-hand-heden,
die op het juiste oogenblik zich altijd met meesterlijke overweldiging weten te openbaren. Bizondere gevallen uitgezonderd,
waarin een onderwerp van hoog en ingewikkeld gewicht
een redenaar verplicht vooraf eene uitgebreide bronnenstudie
te maken, zijne aanteekeningen te rangschikken, de indeeling
en voortgang te overleggen, zoodat hij in de vergadering
gekomen slechts behoeft te spreken langs de draden zijner
opteekeningen en van zijn geheugen, en dat ook voor een
exceptioneele intelligentie als van den heer Kappeyne van
kracht blijft, heeft dit Kamerlid zijne beroemdste oratorische
overwinningen als improvisator behaald.
Zoo o. a. op een zekeren keer toen bij de beraadslagingen
over een gewichtig wetsontwerp de tusschenkomst van den
heer Kappeyne door zijne partijgenooten niet alleen wenschelijk, maar zelfs hoogst noodzakelijk werd geacht. Men had er
hem vooraf over gesproken, en hij had beloofd zich op 't
best geschikte oogenblik in het debat te komen mengen. Maar
de ochtendvergadering, waarin de beslissende stemming verwacht werd, was geopend, en zijne vrienden bleven tevergeefs
naar hem uitkijken. De wijzers van de klok hadden half twaalf
al gepasseerd, naderden zelfs het middaguur; onophoudelijk
werden angstige blikken naar de groene klapdeuren geworpen,
maar telkens als zij open werden gestooten, werd men teleurgesteld, daar er wèl gevreesde en onwelkome tégenstemmers
haastig binnenkwamen, maar de lange gestalte van den heer
Kappeyne er zich niet in kwam afteekenen.
Zó6 kon 't niet blijven voortduren; er moest raad geschaft
worden, en eenige der voornaamste vrienden staken de hoofden
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bijeen. Men besloot nu, in een haastige overlegging, een der
partijgenooten in allerijl af te vaardigen om Kappeyne te waarschuwen en tot onmiddellijk komen te dringen. De afstand
tusschen het Binnenhof en het Noord-Einde werd door den
liberalen renbode in vliegende vaart afgelegd ; aangebeld ; naar
binnen gestormd; in de studeerkamer niemand ; in de ontbijtkamer — een vroolijk brandend pitje onder de trekpot, een
bordje zonder kruimels, alles nog onaangeroerd ! Waar was hij
dan ? Wacht de slaapkamer in en ..... jawel, daar lag de
Staatsman nog rustig te slapen, zich van geen verzuim bewust.
Met zenuwachtige drukte wekt de renbode den smachtend
verbeiden redder, sleurt hem half uit het bed, dwingt hem in
vliegende haast eenige kleedingstukken aan te schieten, trekt
hem brommend en mopperend langs het onaangeroerde ontbijt heên, de straat op, hem duwend en drijvend naar het
Binnenhof. Buiten adem en hijgend komen beiden daar aan,
nog juist bijtijds, daar de Voorzitter al aanstalten maakte om
de beraadslagingen te sluiten. Nog in het gangpad wenkt hij
den President dat hij het woord verlangt ; de vrienden herademen en bekomen van hun angst; een ongewone nieuwsgierigheid doet alle leden rond den binnengesleepten spreker
te hoop loopen.
Oog- en oorgetuigen verklaren, dat de toen gehouden
redevoering de schitterendste Parlementaire overwinning in
's heeren Kappeynes politieke loopbaan geweest is; hij overtrof zich zelven; nog nooit had hij zoo helder, scherp,
pikant en vernuftig gesproken. Terwijl de punt van een halsboord, die hij geen tijd gehad had behoorlijk vast te maken,
hem telkens hinderlijk tegen het oor aankittelde, zoodat hij
het voortdurend met een ongeduldige handbeweging verwij deren moest, ontwikkelde hij een redenaarstalent, dat zelfs zijne
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beste bekenden verbaasde. En, hetgeen bij den heer Kappeyne
eene hooge uitzondering geacht kan worden, hij geraakte zelfs in
een anthoesiaste opgewondenheid, druk, beweeglijk, in snelle
drift een enormen opeengedrongen woordenvloed in zijne korte,
heftig argumenteerende zinnen latende neêrloopen hij leverde een kwantiteit van Parlementaire welsprekendheid, verrassend, verbazend, in een ademlooze oplettendheid van de
gehééle vergadering.
Allerminst door zijn uiterlijk is dit Kamerlid in staat
verwachtingen op te wekken, die men onwillekeurig aan eene
groote reputatie vastknoopt ; integendeel is hij in dit opzicht
erg misdeeld; hij heeft zijn voorkomen eer tégen dan meê.
Op de bankjes van de vergaderzaal der Eerste-Kamer kan
men hem in den zittingstijd bijna dagelijks in zijne geliefkoosde houding aantreffen .... .
De bel van den Voorzitter luidt, de hamer valt en de ver
gadering is geopend. De deuren van de tribune-bakken laten
aan weérszijden van de zaal twee zwarte menschentroepen
binnenschuifelen. En beneden, in den kuil van de zaal, laat de
deur van de antichambre, die onophoudelijk opengeduwd wordt,
de nog steeds toestroomende leden, uit het schaduwdonker,
eensklaps onder het licht komen. Men ziet een hoofd met
grijs haar, dat plotseling de lichtstralen van de buitenramen
opvangt, dun, fijn, subtiel worden, met een gelige rondvlek
over den kalen schedel; gezichten van een gezond oud
vleesch, rose door het bloed dat dicht onder de huid staat,
krijgen een donkerder roodkleur, als verhit, onder den invloed
van het gebruik van spiritualiën. Wertheim, met de handen
in de zakken en de schouders nog hooger opgetrokken dan
gewoonlijk, met een breeden lach, die rimpels van pleizier in
zijn gelaat trekt, staat met een zijner medeleden op de mid-

,
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denvlakte te praten en schijnt hem met een guitig verhaal
erg te amuseeren; Six met zijn grijze militaire snor wandelt regelrecht op zijn plaats af; Fransen van de Putte schommelt lomp, met zijne wijdbeensche zeemansstappen naar alle
kanten heên, moet een praatje maken met den Voorzitter, beweert iets tegen den Grifier, en spreekt op zijne wandelingen
nog allerlei andere leden aan; de heer Bultman staat tegen
den muur geleund werktuiglijk aan zijn bakkebaardjes te
plukken; Van Lynden zit met een gewichtige nauwlettendheid
zijn nagels te bekijken, en morrelt er iets aan; verderop zitten
een paar leden, die men op de kruin van hun hoofd en in
den nek ziet, al
te lezen of te
schrijven; een onzichtbaar persoon
houdt een enorm
blad van de
Nieuwe-Rotterdamsche Courant
geheel voor zich
opengespreid en
gaat er achter
schuil....
En Kappeyne
van de Copello
onmerkbaar binnengekomen, men
weet niet hoe of
waar, vindt men
bij de ronddwaling zijner pogen eensklaps op zijn plaats zitten.
De elleboog leunt op den lessenaar, het hoofd rust niet de
13
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wang in de hand ; en met de kin opgelicht, kijkt hij doelloos
in de zaal, blijft af en toe op een vast punt staroogend turen,
zonder dat men kan nagaan wat hem zoo interesseert ; een
oogenblik later krabbelt hij eens met de andere hand in het
haar, laat de arm naast zich op het bankje zinken, en gaat
dan weêr voort met kleine doellooze kijkingen in zijn omgeving
te doen.
In deze houding van een jongen die vermoeid in zijn schoolbank zit, kan men hem uren achtereen aantreffen, als toegevend aan een enorme vadsigheid van het lichaam, te traag
om zich zonder sterken prikkel van. de eene positie in een
andere om te werpen, in een prettige zachte loomheid van
zoo eens in 'n gezellige luiheid te kunnen vegeteeren. Tot
laat in den namiddag dikwijls, nadat er zelfs weêr een half uur
gepauzeerd is, kan men hem gewoonlijk op dezelfde manier in
zijn bankje zien hangen, zich alleen bewegend, om als zijn arm
moe is even van elleboog te veranderen. Maar ook wel eens,
even onverwacht en stil-geheimzinnig, ziet men hem plotseling
zijn bankje verlaten, en rondsnuffelend vindt men den oudMinister in een staande houding dicht bij de Regeeringstafel
of aan den rand van de middenvlakte. En even raar als hij
op zijn plaats zat, even vreemdsoortig en wonderlijk is zijn
positie van luistering. Lang, dor, beenig hangt zijn bovenlijf,
als in een vermoeide slapheid, een weinig voorover, met één
hand in gebalde vuist tegen de ruggegraat, de andere in een
zak gestopt en lange krinkels ophalend in zijn gekleede jas.
Zijn hoofd aan het einde van een vooruitgestoken nek, doet
dan allerraarst ..... .
Zijn gezicht is geheel glad geschoren, tanig, een beetje met
een oud vel, maar met de vreemde jeugdigheid van een kaal
dominées-uiterlijk; het voorhoofd is tamelijk laag en ineen-
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gedrukt; alle trekken zijn vol hoeken en stompigheden — ik
zou het willen noemen een afgeknot gezicht ; de neus heeft
van-onderen een oploopenden wip, ondeugend openstaande,
soms geestig snuffelend, soms dom brutaal als een Coquelinneus. En door de geinteresseerde luistering naar den redenaar
gaan al die trekken open, en de mond komt op een reet te
staan, de kin loopt weg naar achteren, de wenkbrauwen worden opgetrokken, het voorhoofd rimpelt zich. De indruk dien
deze Staatsman in zulk een genegligeerden stand maakt, is
moeilijk te omschrijven ; de expressie van het gelaat zou ik
willen omschrijven (zoo 't woord niet te beleedigend klonk) als
verwonderd-imbeciel, zoo iets dat denken doet. aan den kop
van een voiyou, die men op de stukken van Jan Steen onder
de volksmenigte ziet staan rond een kermiskiezentrekker !
Maar tevens zit er in die gelaatstrekken een helderheid van
begrijpen, een zich scherp teekenende gedachtengang , een
soort van naïve slimheid en geslepen gevatheid. En wanneer
hij aan 't woord komt, en, met zijne bekende gematigde langzaamheid aan het redeneeren gaat, komt er een beetje leven
op zijn gezicht. De mond neemt met zijne bewegingen verscheiden trekken in de rondte meê, de oogen staren niet meer in
een luye, half doffe peinzing, maar beginnen met een vernuftige glinstering rond te kijken, en ofschoon zijne lichaamsbewegingen en gestikulaties schaarsch, dor en hoekig blijven,
als van een man die zijn lichaam onder een onhandig en
linksch beheer heeft, hakkerig en houterig, en volstrekt geen
harmonie met zijne woorden kompleteerend, bewijzen zij toch
dat in zijn binnenste een geestelijke werking plaats heeft, die
moeite heeft zich op een geschikte en geoefende wijze te uiten.
Met korte begripszinnen, zonder eenige literarische bekoring, samengesteld door iemand die voortdurend met zijn
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verstand aan het werken is, zonder afwijkingen van een
sluimerende fantaisie, die naar kunstverfraayingen zoekt, spreekt
hij een koel droog effenkleurig Hollandsch, dat zich makkelijk thuis voelt in het Parlementaire argot , met wendingen,
draayingen en zeggingen, waaraan een kleine overlevering
kleeft van vorige geslachten ; het zit ferm en kunstig in elkaêr
gewikkeld, zet zijne . argumenten handig op de pooten, is juist
oprecht genoeg om over zijne ideeën geen verwarring of misverstand te kunnen achterlaten, maar (afkomstig van een geroetineerd Staatsman) laat het hier en daar nog voldoende
plaatsruimte voor arrière-pensées over, die zijne kollegaas en
de pers dikwijls moeite doen er uit te pluizen. Zijn voordracht
interesseert meer dan dat ze bekoort, ze is meer een politieke
handigheid dan een oratorische kunstvaardigheid: het is verstandswerk zonder kunst.
En daarom ook behoort de heer Kappeyne tot de redenaars, die een auditorium vormen en trekken door het »gezegde",
door de kern hunner redevoeringen. Zijne bizondere geesteseigenschappen werken uitstekend meê om deze »kern «- tot
haar recht te doen komen: hij munt nl. uit door een scherpte
van oordeel , een helderen logischen gedachtengang, een
massa feiten- en toestandenkennis, die hem in staat stellen de
meest ingewikkelde zaken met een gemakkelijkheid van zeggen, een rust van redeneeren, een heldere begrijpelijkheid
uiteen te zetten, die verbazen en bewondering afdwingen. Hij
heeft in 1887 getoond een der meest ingewikkelde kwesties
der Staatsregeling, nml. die der erfopvolging zóó enorm in
bizonderheden te kennen en te doorgronden, dat èn voor
zijn geheugen, èn voor zijn bevattingsvermogen ons slechts
bewondering overblijft; terwijl hij onlangs, bij de behandeling van de nieuwe Schoolwet in de Eerste-Kamer, een be-
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toog leverde om te bewijzen dat de voorgestelde regeling in
strijd met onze Grondwet was, hetwelk op nieuw zijne reputatie als opperbevoegd Staatsrechter in de belangrijkste, moeilijkste en meest ingewikkelde kwestiën van staatkundige
oneenigheid heeft doen uitkomen. Geen wonder dan ook,
dat zijne redevoeringen soms meer weg hebben van professorale kolleges in het Staatsrecht dan van Parlementaire speechen, en thans in de zittingen van - ons Hooger-Huis tot de
politieke evenementen beliooren, welke niet ontstaan uit de
kleinigheden van den dag, noch uit partijkibbelarijtjes, maar
als de standaardmeters van de Staatsrechterlijke Beginselen en
Inzichten van het einde der negentiende-eeuw in de toekomst
mogelijk een historische plaats zullen gaan innemen.

SCHETSEN.
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Alvorens eenige historische bizonderheden en anekdoten te
verhalen over het publieke leven van vroegere Afgevaardigden
en van hedendaagsche Kamerleden, welke thans gehuisvest zijn
in het Gebouw en de Zaal van de Staten van Holland, wensch
ik met korte trekken de geschiedenis van het ontstaan en den
levensloop der geschiedkundige Eerste-Kamerzaal in herinnering te brengen.
De Staten van Holland hadden zich in de 16e en 17e eeuw
voor hunne vergaderingen met een slechte en onvoldoend ingerichte zaal moeten behelpen. Talrijk waren de klachten, die
hierover van de Afgevaardigden gehoord werden, en hoezeer
men ook naar een afdoende wijzigzing van dezen onhoudbaren
toestand zocht, duurde het zeer lang aleer men de hand aan
het werk kón slaan. Onder de omstandigheden, welke deze gewenschte verbetering in den weg stonden, behoorde o.a. het
gebrek aan een geschikte lokaliteit, waarin de Staten zouden
kunnen samenkomen als hun zaal werd gesloopt en op dezelfde
plaats een nieuwe moest opgebouwd worden; hiermeê waren
natuurlijk eenige jaren gemoeid.
Toen nu in 165o Prins Willem II overleed en tengevolge
daarvan het Stadhouderlijk Kwartier vrij kwam, besloten de
Staten eindelijk (ook nog op grond van andere overwegingen)
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tot den bouw van een nieuwe Vergaderzaal over te gaan, op
het terrein gelegen tusschen den Oostelijken Hoektoren van het
Binnenhof en de Hofkapel, en palende aan den Vijver. Met
den bouw van dit belangrijk architektonische werk werd een
der beroemdste bouwmeesters van zijn tijd belast, die na
Jacob van Campen zeker de grootste reputatie in Holland en
het buitenland bezat, nml. Pieter Post, die als ontwerper en
architekt van eenige der voornaamste historische bouwwerken
in den Haag zich in de kronieken der residentie een onvergetelijke reputatie heeft verworven.
In 1652 werd een aanvang gemaakt met den bouw, die
eerst in 1658 eindigde. De zaal werd met de grootste weelde
en sierlijkheid voor dien tijd ingericht; de wanden werden
met prachtige tapijten behangen, welke opzettelijk ontworpen
en besteld waren, en die de vakken van den langen blinden
muur bedekten; de overliggende wand had vijf groote ramen,
die uitzicht op den Vijver gaven. De twee kortere zijmuren, die
deuren bevatten naar de op zij gelegen bijvertrekken, waren
met twee reusachtige open schouwen versierd, waarin de bekende hout- en turfvuren van dien tijd werden aangestoken.
De schoorsteenvakken boven deze schouwen , vol lof- en snijwerk, waren behangen met schilderstukken, die allegorische
voorstellingen gaven van den Oorlog door Jan Lievenz, en
van den Vrede door Hanneman. De bovenvakken van de tapijtbehangsels, halfcirkel-vormig, had men doen beschilderen met
tafereelen, die de natiën en volkeren der vier bekende waerelddeelen imiteerden, in den aard en op de wijs van hun land
gekleed, en over een baluster in de zaal neêrkijkend — een
taak, die thans geheel vrijwillig en met meer afwisselingen
door de tribune-bezoekers van de Eerste-Kamer is overgenomen.
Dit versierings-idée was ook op het houten gewelfde koepeldak
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voortgezet, dat in rijen vakken met hoekstukken was verdeeld
en zich thans nog geheel ongeschonden boven de hoofden der
leden van ons Hooger-Huis buigt.
De Staten van Holland bleken bizonder trotsch te zijn op
hun nieuwe en geheel éénige zaal ; zij pronkten er meê, lieten
ze gaarne aan hooge buitenlandsche bezoekers zien, en trachtten ze zooveel mogelijk een groote vermaardheid te bezorgen.
Kort na de inwijding deed zich in i66o een bizondere gelegenheid voor om aan hun kinderlijke ingenomenheid en naïve
reklamezucht een schitterende uiting te geven. Toen Koning
Karel II in dat jaar naar Engeland terugkeerde en een afscheidsbezoek aan den Haag bracht, werd hij in plechtige
zitting door de Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden ontvangen en toegesproken.
Zoo'n mooi kansje mochten de Staten van Holland niet
ongebruikt laten voorbijgaan; zoo'n hooge gast, die hun zaal
zou kunnen bewonderen, verscheen ook niet iederen dag in
de residentie. En ofschoon een bezoek aan hunne vergadering
voor den vertrekkenden vorst geen buitengewone waarde of
beteekenis kon hebben, werd er toch tot een feestelijke ontvangst besloten.
Nadat Engelands Koning de Groote Zaal verlaten had, waar
hij uitgeleide werd gedaan door een Kommissie der StatenGeneraal, vond hij onder aan de trap de Staten van Holland
op Hem staan wachten In gala-optocht zou men Karel II naar
het nieuwe Gebouw op het Binnenhof geleiden. Prins Maurits
van Nassau, Veldmaarschalk der Nederlanden, ging den Vorst
blootshoofds vooraf, en achter Hem volgden de leden der Staten
paarsgewijze. Men sprak den vorstelijken bezoeker in plechtige
zitting toe; Karel II antwoordde met eenige vleyende volzinnen,
en nam vervolgens de prachtige zaal der Staten en ook die
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der Gecommitteerde Raden in oogenschouw, de heeren over
hun smaak en goed geluk met zooveel schoons komplimenteerend ! Daarmeê liep het hooge bezoek af.
Maar deze weelderig ingerichte vergaderkamer werd af en
toe ook voor extra-parlementaire gelegenheden gebruikt en afgestaan. Zoo bijvoorbeeld in 1672. Toen in dat jaar de Prins
van Oranje, later Koning Willem III, tot Kapitein-Generaal
en Admiraal van Holland was benoemd, wilde hij de heeren
van de Staten van Holland en gelegenheidsfuifje aanbieden.
Maar door de groote getalsterkte van de leden zou het natuurlijk, ook tengevolge van de luxeuse tijdsomstandigheden,
in een schitterend gastmaal ontaarden. En nu was het Stadhouderlijk Kwartier na den bouw van de nieuwe Statenzaal
geen lokaliteit meer rijk, die ruim genoeg was om alle heeren
tegelijk te bergen. Er bleef den Prins dus weinig anders ovèr,
dan aan de Staten het gebruik van hun zaal te vragen, die
ten koste van het Kwartier zijner vaderen gebouwd was.
Dit verzoek werd door de eetlustige leden ingewilligd, hetgeen
een gelegenheids-poëet het volgende versje in de pen gaf:
Oranje gaf den Staat van Holland 't middagmaal,
Daartoe verleent de Staat aan Hem de groote zaal,
Van haar vergadering — zegt mij nu eens Poëten,
-Was Holland bij den Prins, of Hij bij Haar ten eten.

Gedurende den maaltijd i) losten op den Vijverberg tweeen-dertig kanonnen ieder dertig schoten, en werd op het eilandje
in den Vijver een luisterrijke illuminatie ontstoken.
i) De heeren schijnen ongelooflijk geschransd te hebben, want zij konsumeerden o. a.: 300 duiven, ioo kapoenen, 500 kuikens, 300 kippen,
800 leeuwrikken, 500 patrijzen, 32 speenvarkens, 30 wilde zwijnen, 40
lammeren, i6 kalveren, 154 pasteyen, 100 schapentongen, enz.
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Dit geschiedde een eeuw later nogmaals, maar onder geheel verschillende omstandigheden en voor een gansch ander
doel. Op 26 januari T795 had in deze vergaderzaal de eerste
bijeenkomst van de Provisioneele Representanten des Volks
plaats, die door Pieter Paulus werd gepresideerd, en de \Ter
gadering van de zoogenoemde Staten van Holland en WestFriesland, bestaande uit Ridderschap en Steden" vervallen
verklaarde. En toen den 17 en Juni van datzelfde jaar deze
Voorloopige Representanten het volk een feest aanboden bij gelegenheid der heugelijke alliantie met het Fransche Volk, besloten
zij 's Woendags 's avonds in deze zaal bijeen te komen, om
voor de groote vensters, die op den Vijver en den Vijverberg
uitzicht geven, het vuurwerk en de illuminatie te aanschouwen,
welke om half-elf voor de opgewonden menigte zou worden
ontstoken.
Drie jaar later greep in deze zaal een andere gebeurtenis
plaats -- een daad van geweld. In 1798 was ze aangewezen
voor de vergaderingen van de Tweede-Kamer, terwijl de EersteKamer, het sterkste in ledenaantal ., naar den overkant van
het Binnenhof werd verwezen in het toenmaals nieuwe gebouw,
dat men juist gesticht had om het Kwartier van (den reeds
vertrokken) Willem V uit te breiden. Ze huisden er slechts
korten tijd,* want op den namiddag van den I2en Juni van
dat jaar drongen de Grenadiers op bevel van Generaal Daendels de vergadering binnen en namen eenige leden van de
Tweede-Kamer gevangen. i) En in September 18oi werden
i) Den 22en Januari waren reeds een vijftigtal Volksven tegenwoordigers
met hun voorzitter Midderigh en de Generaals Daendels en Joubert samengekomen in het oude huis van de Stad Haarlem, gelegen op dei Korten
Vijverberg ('in het huis, waarin zich thans de bankierstirma van de heerets
Keurenaer & Co. bevindt), om dezen staatsgreep voor te bereiden.
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op last van de Directeuren de deuren van het Gebouw gesloten en verzegeld.
Maar de wisselvallige levensloop van deze zaal was hiermeê
nog niet afgeloopen. Toen in 18o i een nieuw Wetgevend
Lichaam van vijf en dertig leden werd ingesteld, verbrak
men de zegels van de deuren, en opende men haar voor
de vergaderingen van dit Kollege. Kort daarop, onder het
Koninkrijk van Lodewijk Napoleon werd op 26 November
T 803 het besluit gedekreteerd, dat de gebouwen tusschen den
Hoektoren en de Hof kapel ter beschikking van den Minister
van Oorlog zouden worden gesteld, en tot huisvesting bestemd
moesten worden voor de Derde Klasse van de Koninklijke Militaire kweekelingen. En in dièn tijd heeft men waarschijnlijk
de prachtige tapijtwerken uit de zaal verwijderd, welke evenals zoovele andere Hollandsche kunstschatten spoorloos in de
handen der Franschen verdwenen zijn. Veel versieringen kon
men evenwel in de zaal niet achterlaten, daar ze gedurende
onze vereeniging met Frankrijk werd aangewezen als de plaats,
waar de rekruten gekeurd zouden worden.
Na het herstel onzer onafhankelijkheid keerde zij weêr tot
haar oude bestemming terug, en ontving den naam van » Ridderzaal", omdat de Ridderschap van Zuid-Holland er geregeld in samenkwam. En geheel in haar eer werd ze hersteld,
toen in 1848 de Eerste-Kamer der Staten-Generaal hare, volgens
de herziene Grondwet openbaar geworden zittingen in de oude
Statenzaal ging houden. Tengevolge van de vele veranderingen,
de verwaarloozing en de slordigheid van de opeenvolgende
geslachten, was een goede restauratie noodzakelijk geworden.
In de halfcirkelvormige bovenvakken van de bogen
werden de medaillon-portretten van acht Raadpensionarissen geschilderd, van: Oldenbarnevelt, Cats, Pauw
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de Wit, Fagel, Heinsius , Van der Spiegel en Schimmelpenninck. De vijf vensters, die op de Noordzijde uitzicht gaven
op den Vijver en den Vijverberg en waarvoor vele beroemde
mannen naar illuminaties en kanonsalvoos gekeken hadden,
werden tot den grond toe verlengd en van spiegelruiten voorzien. Het houtwerk werd bruin geverfd en rijkelijk met verguldsel bedekt. En in een der leege vakken, waarin vroeger
de mooye tapijten gehangen hadden, boven den stoel van den
Voorzitter, plaatste men het levensgroot portret van Koning
Willem II, in 1 848 door J. A. Kruseman geschilderd ; het
was een geschenk van den Vorst aan het Hooger-Huis , omdat de vergaderzaal niet groot genoeg was er de zitting van
de beide Kamers van de Staten-Generaal in te openen. » Ik kan
niet bij u komen, sprak Willem II, daarom wil ik u mijn
portret geven, dan ben ik altijd bij u."
In dit stadium der geschiedenis verkeert thans nog de fraaye
en historische zaal van de tegenwoordige Eerste-Kamer.
't Spreekt echter van zelf, dat evenals de bestemming en
de toestand van de vier wanden herhaaldelijk aan wijzigingen
onderhevig waren, ook de inrichting voor de zitplaatsen der
leden van de verschillende kolleges en de staanplaatsen voor
het luisterend publiek gelijken tred hielden met de wijze van
samenstelling der vergadering.
De Staten van Holland en West-Friesland bestonden oorspronkelijk uit de Ridderschap of de Edelen, (waaronder
Egmont den naam had'van den rijkste, Brederode van den
edelste, en Van Wassenaar van den oudste te zijn) vertegenwoordigd door minstens drie hunnner, en uit twee of drie leden van
elk der achttien Stemhebbende Steden. In de vergaderingen
van dit Kollege waren al de Afgevaardigden echter niet
gelijk; de Edelen moesten boven de Afgevaardigden der Steden
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zitten, en naar deze verhouding was aan de eersten een eereplaats in de zaal ingeruimd. In het midden van het parket
stond een lange tafel met groen bekleed, waaraan, op stoelen
met kussens, de Afgevaardigden van de Ridderschap zich
plaatsten, terwijl in de rondte, langs de muren, zich bankjes en tafeltjes bevonden, evenals thans met groen overtrokken,
en die bestemd waren voor de Afgevaardigden der Stemhebbende Steden.
In 't begin schijnt men met de nieuwe zaal van 165o nogal
eenige moeilijkheden en ongeriefelijkheden gehad te hebben;
de akoestiek scheen veel te wenschen over te laten, want er
werd geklaagd : »dat het gehoor in deselve Kamer door see» kere weergalm van het geluid seer wordt verhindert." Misschien is dit ook wel een der redenen geweest, dat Gecommitteerde Raden werden gemachtigd: » om de Vergader»plaatse te ameubleeren met soodanige Tapijten, als deselve
» voor de eere en de digniteit van haar Edel Groot Mogenden,
» ook behoorlijk reguard genomen zijnde op de noodige me» nagie van 's Lands Financiën, sullen bevinden te behooren."
Maar dit is zeker, dat men lanen tijd gezocht heeft naar
een goed en gemakkelijk model van een bank met lessenaar
voor de Afgevaardigden der Steden. Zelfs in 1652 werden
nog nieuwe modellen gemaakt en Kommissiën benoemd om
deze te beproeven en rapport over hare bevinding uit te
brengen. De leden schenen hooge eischen voor hun gemak en
hunne zitdeelen te stellen en moeilijk tevreden te zijn. Na
heel veel gescharrel slaagden zij eindelijk naar zin, en konden
jarenlang de waarschijnlijk onwaardeerbare voordeelen van
het zoo moeilijk gevonden model-bankje ongestoord genieten.
Voor den Raadpensionaris, die leider der vergadering was,
had men een afzonderlijken zetel gemaakt, evenals voor den
,
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Stadhouder en voor de beide Sekretarissen. Deze toestand is
thans veranderd ; daar er geen onderscheid tusschen de leden
van de Ridderschap en der Steden meer heerscht, en alle Afgevaardigden van de Eerste-Kamer gelijk zijn en gelijke rechten
bezitten, heeft men ze ingedeeld op de twee groepen groene
bankjes en lessenaars, die links en rechts, naar de zijden der
groote schoorsteenen amphitheatersgewij ze oploopen, en waar de
leden van alle politieke partijen zonder gezochte schakeeringen
dooreenzitten. De Voorzitter, met aan de rechterhand den
Griffier en aan de linker den Kommies-Griffier, is midden-op
de lange zijde geplaatst, tegenover de vensters, één trede
hooger dan den beganen grond, vlak ónder het portret van
Koning Willem II. V66r hem op de middenvlakte bevindt
zich de tafel voor de stenografen, en aan de overzij, met den
rug naar het licht, heeft men een zwak gebogen tafel geplaatst, die voor de Ministers is bestemd. Terwijl er zich
vroeger een afzonderlijke zetel voor den Stadhouder in deze
zaal bevond, heeft men geen kans gezien er thans een voor
den Koning aan te brengen , zoodat de Vorst alleen de samenkomsten van het Lager-Huis kan bijwonen, waar men
een gouden armstoel onder een leelijk troonhemeltje gezet
heeft, hetwelk men voornemens is binnen kort wat op te
knappen en vorstelijker uit te dossen.
Bij de eerste inrichting van de zaal, in 1652, had men een zekere
ruimte vrij gehouden voor het publiek, dat de openbare vergaderingen zou wenschen bij te wonen; deze soort van tribune
was gelijkvloersch achter de bankjes voor de Afgevaardigden
van de Steden gelegen, maar niet van het overige gedeelte
der zaal afgesloten. Naderhand scheidde men deze ruimte door
een houten baluster af, ongeveer ter halve-manshoogte. Maar
eerst bij de wijzigingen, die men de zaal liet ondergaan toen
14
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ze voor de vergaderingen van de Eerste-Kamer werd ingericht,
bracht men twee eigenlijk gezegde tribunes aan. Het waren
ijzeren bakken, die men op de korte zijden, vlak boven de
momumentale schouwen, tegen de schoorsteenen duwde, welke
ze in tweeën sneden, hun ornementaal karakter verbraken, en tot
overmaat in een bruin houtkleurtje werden geschilderd om ze
in den geest van de betimmering der zaal te houden ! De
linksche tribune is voor het publiek bestemd, en de rechtsche
wordt gereserveerd voor de hooge Staatsambtenaren, de leden
van andere Regeeringskolleges en voor meerdere personen, die
in de termen vallen.
Maar niet alleen dat de Afgevaardigden ter Statenvergadering erg op hun gemak schenen gesteld, waar het betrof het
comfortabele van hun verkeer in de raadszaal, ook als de
zaken van hun Gewest hen niet in beslag namen, trachtten
zij zich in het maatschappelijk leven het vette der aarde te
doen toebedeelen. De vroolijke drinkliederen van Breêroo en
diens tijdgenooten, de ongelooflijk luxeuse en langdurige maaltijden, waarvan de menuus ons thans met verbazing vervullen, de reusachtige bierpotten, de drinkhoorns, de lachlustige
roode koppen en enorme buiken van de personen, wier portretten men op de oude Regenten- en Schutterstukken zien kan,
bewijzen genoegzaam., dat in de kringen, wier vertegenwoordigers de Heeren Staten waren, een vroolijk leventje van
gulle welgesteldheid en smakelijk materialisme geleden werd.
Bovendien zouden de berichten over de gedragingen der Afgevaardigden, welke uit verschillende bronnen tot ons door zijn
gedrongen, een twijfelend vermoeden tot zekerheid kunnen
brengen.
De Afgevaardigden der Steden moesten natuurlijk tijdens
den duur der vergaderingen zich in de residentie blijven op-
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onthouden, terwijl de Gecommitteerde Raden, wier werkzaamheden ook na afloop der vergaderingen bleven voortduren,
het grootste gedeelte van het jaar in den Haag vertoefden. Deze
waren dus verplicht kamers te huren bij partikulieren of zich
tijdelijk naar een der Logementen of Stadsherbergen te begeven. De groote naijver tusschen de Steden onderling maakte,
dat de Afgevaardigden elkander in weelde, geldverteringen en
goede sier trachtten te overbluffen; de een wilde voor den ander
niet onderdoen. Men wedijverde om liet aanzien zijner stad
op te houden door het geven van maaltijden, braspartijen en
allerlei buitensporigheden, zoodat men kan nagaan op welke
enorme uitgaven het den Heeren Staten voor de eer en
onderscheiding hunner hooge waardigheid te staan moet zijn
gekomen.
Toen met het aanzien der Republiek, de macht en het aanzien van de Steden zich ook uitbreidde, werd het door verscheidene plaatsen niet meer konform de hooge positie hunner
Afgevaardigden gerekend zich op huurkamers of in Logementen
op te •houden. Hieraan is voor een deel het ontstaan te
danken van vele prachtige gebouwen in den Haag, die de
Steden uitsluitend voor hunne Afgevaardigden aankochten of
stichten lieten. En ook in dit opzicht werd weldra een ijverzucht geboren, die wederom in de tentoonspreiding van weelde
en brasserij zich ten voordeele van de Haagsche neringdoenden
kwam uiten.
Amsterdam stond in dezen luxe-wedstrijd bovenaan. Het liet
op het Plein te 's Gravenhage een enorm hardsteenen Logement
bouwen, bestaande uit twee huizen onder één dak: één voor de
Afgevaardigden, en één voor de Gecommitteerde Raden, met
afzonderlijken ingang voor ieder. De kosten beliepen / 146500,
terwijl de kollektie prachtig zilverwerk, die men ten dienste
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van Heeren Staten stelde, in i 7 96 bij verkoop nog de som van
f 15000 opbracht. Bij resolutie van 1 748 van de Amsterdamsche
Magistraat werden de echtgenooten der regeerende Burgemeesteren belast met het toezicht op de huishoudelijke inrichting van
dit Logement, dat na 1819 achtereenvolgens tot Paleis diende
voor de Princes douairière Wilhelmina van Oranje-Nassau,
Princes douairière Louise van Brunswijk-Lunenburg, Prins
Frederik der Nederlanden, en van 1839 tot z 849, van den
Prins van Oranje (den tegenwoordigen Koning), en dat thans
het bekende Rijks-archief huisvest. Zelfs kregen de Amsterdamsche Afgevaardigden mooye jachten ter hunner beschikking om er de reis naar den Haag meê te doen, en waarop
het hun aan niets mocht ontbreken; ook hunne echtgenooten
bezaten een speciaal jacht.
Maar niet slechts een gewetensvolle behartiging van het
aanzien en de eer hunner Afgevaardigden deed de Steden tot
de oprichting dezer afzonderlijke Logementen besluiten. Er
stak nog iets anders achter ! ...... Zij waren er half en half toe
gedwongen door het slecht gedrag der Heeren zelf!
Deze middagmaalden gewoonlijk aan publieke tafels, waar zij
in gezelschap waren van allerlei reizigers en vreemde personen.
En nu schijnt het herhaaldelijk te zijn voorgekomen, dat deze
smulpapen zich bedronken en dat dan 's lands geheimen in
dezen toestand niet goed aan hen waren toevertrouwd; zij
praatten langs hun neus weg, klapten uit de school en gaven
aanleiding tot lastige verwikkelingen en ergerlijke tooneelen.
Hieraan moest een einde worden gemaakt, en bij resolutie
van September 1670 schreven de Staten van Holland voor:
» dat van i Mei e. k. niemand van de Afgevaardigden anders
dan in hunne eigene huizingen, waar de tafel niet voor geld
aan anderen openstaat, maaltijd mochten houden !" Het blijkt
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dus per slot van rekening een gedwongen en een weinig eervolle
fraayigheid te zijn geweest, waarvan de Haagsche eigenaars
van huizen en de architekten het meest geprofiteerd hebben!
Voor sommige Steden, niet zoo rijk en vermogend als de
Hoofdstad, was deze verplichte uitgave een onwelkome post
op het budget ; en daar het te veel in de papieren zou loopen
voor zich alléén een geheel huis aan te schaffen, verbonden
zij zich met een andere stad om voor gezamenlijke rekening
de kosten te dragen. Zoo hadden Alkmaar en Enkhuizen een
gemeenschappelijke huizing (het tegenwoordige Hotel de Twee
Steden) ; Gorinchem, Schiedam en Schoonhoven betrokken de
tegenwoordige Landsdrukkerij op den Fluweelen Burgwal ; den
Briel was beurtelings vereenigd met Dordrecht en Gouda; het
Hotel de 1'Europe in de Houtstraat hebben eenmaal Delft
en Gouda bewoont, terwijl naderhand de Delftsche Afgevaardigden tengevolge van den kleinen afstand en van den nieuw
aangelegden straatweg, die het verkeer gemakkelijk maakte,
dagelijks heên en weêrtrokken, en Gouda in het tegenwoordige
gebouw van de Rekenkamer in het Voorhout terecht kwam.
Vele der thans nog in den Haag bekende huizen behoorden
aan andere Steden afzonderlijk: Rotterdam liet op de Zuidzij de van het Plein een huis zetten, waarin zich nu het
Ministerie van Oorlog bevindt; de Besogne-kamer (in de
wandeling door de Hagenaars wel eens de Derde-Kamer
genoemd, omdat daar veel leden van de Kamers, den Hoogen
Raad, de Rekenkamer, en oud-Indische Hoofd-ambtenaren
met ex-Ministers samenkomen), op het Buitenhof gelegen,
behoorde aan de stad Leiden; Haarlem huisde beurtelings op
het Buitenhof, naast het Hotel de Keizerskroon, in de Houtstraat en op den Korten Vij verberg, enz.
De meeste dezer huizingen werden niet alleen gemakkelijk,
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maar ook op een grooten voet ingericht ; ze bevatten vele
ruime vertrekken en zalen : een vergaderzaal, eene eetzaal,
spreek-, zit- en slaapkamers, een kamer voor den Pensionaris,
voor Burgemeesteren en Gedeputeerden, een bibliotheek en
bodenkamers; ook woonde er gewoonlijk een getrouwde koncierge of een huishoudster in. Ze waren overvloedig voorzien
van kostbaar zilver- en glaswerk, proviand van wijnen, bed- en
tafellinnen. Ze stonden onder toezicht van bizondere kornmissiën, die alles, wat de huishoudens betrof, bij Reglementen
en Inventarissen regelden.
Ik betwijfel echter of het ondeugende gedrag der HeerenStaten er door deze bestraffing op is vooruitgegaan ; ik geloof
zelfs, dat zij er niet rouwig om geweest zullen zijn, omdat
zij zich nu meer vrij voelden en binnenskamers konden schransen en drinken zonder vrees voor onaangename opmerkingen
.of uitbranders; ze schijnen een lollig leventje in hunne Logementen geleid te hebben, en zich met den wijnkelder voor
hun huisarrest te hebben schadeloos gesteld. Het ging er
lustig, sjoviaal toe, met echt Hollandsche rondborstigheid, los
met den beker, ruw van aardigheden, als een troep vroolijke
Fransjes onder elkaêr.
Op welke wijze zij zich amuseerden, kan blijken uit de
»Wet der Twaalf Tafelen," die in de eetzaal hing van het
Logement der Vijf steden (Hoorn, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend). Ze was op rijm gezet door den
Pensionaris van Purmerend, Mr. Jacob Mauricius, vroeger
Goeverneur van Suriname, en waarin alle overtredingen van
de gemeenschappelijke voorschriften gestraft werden met de
bepaling, dat men zijne mede-Afgevaardigden op een zekere
hoeveelheid wijn moest trakteeren — een straf die mij voorkomt wel eens met opzet te zijn opgeloopen. Om een denk-
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beeld te geven van de ruw-vroolijke manieren en van den
gepeperden poëzietrant der toenmalige Heeren Staten, wil ik

twee berijmde artikelen dezer dichterlijke Wet der Twaalf
Tafelen overschrijven.
Beiden zinspelen op het huwelijk:
Art. 8.
Die trouwt voor de allereerste reis
En dus (gelijk men steeds van broeders 't best moet denken
Zijn maagdom spilt aan 't vrouwenvleisch,
Moet mee zijn dertien pintjes schenken,
Mits dat de Praeses bij 't Dessert hem wijd en breed
Een nette Instructie geeft in 't geen hij nog niet weet.

Art. 12.
Maar zal het vrije volk, dat nog niet in den schuit is
En in den wilde vreugde leeft,

Onkundig, hoe een mensch gebruid is,
Die thuis een kind te wiegen heeft,
Zich goedkoop buiten het bereik der Wetten houden,
En strafloos lachen met de lasten der getrouwden?
Dat was onreedlijk! neen! maakt Kindren voor den Staat.
Zulks bidt, zulks eischt van U onze Edele Magistraat.
De waereld zonder dat zou haast in duigen vallen.
Ten minsten geeft dan tol, en wilt gij blijven mallen
Betaal dan Ruingeld van een jaarlijksche dukaat!

De Afgevaardigde van den tegenwoordigen tijd, wanneer hij
deze regelen zijner voorvaderen las, zou nauwelijks durven glimlachen, en zeker bedenkelijk het hoofd schudden over dergelijken groven humor, welke hij onmiddellijk zou kwalificeeren
als thuis te behooren op een studenten-kroeg of in een Duitschen Bierkneip, waar men gedichten in dien geest nog
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tegen de muren aantreft. En wat zijn ook wij , publiek,
kiezers, allemachtig deftig geworden ! Zouden wij een Kamerlid, dat zich dusdanige voorschriften in werkelijkheid of gekscheerend gerijmd had, nog kunnen achten?
Stel u een oogenblik den Afgevaardigde van Hoorn, Mr.
W. K. Baron van Dedem, of den heer Smidt, oud-Goeverneur
van Suriname, voor, de hedendaagsche moderne denkbeelden
over het huwelijk in versmaat hunnen medeleden aanbiedend,
en als tegenhanger, de ideeën van den heer Van Houten
berijmend, hun een les gevend in het Nieuw-Malthusianisme,
en hun verkondigend, dat de » Edele Magistraat" hun bidt
géén »Kinderen voor den Staat" meer te leveren, benevens
de voorbehoedmiddelen tegen het overmatig kinderen krijgen
in het huwelijk! ! ! Welke straf zou er dan in werkelijkheïd
voor hun gevergd worden ? Ze
ker kon het hun meer kosten dan
een Ajaarlijksch dukaat"...... bepaald hun lidmaatschap.
Toch moet men niet denken, dat onze hedendaagsche Afgevaardigden nooit meer eens uit aen band springen, en brave
Hendrikken in optima forma zijn geworden. Ze hebben alleen
dit op hunne kollegaas van voorgaande eeuwen v66r, dat de
schijn van bedaardheid, ingetogenheid en van een hooger
moraliteitsbegrip op hun zijde is.
Men heeft echter slechts het uiterlijk van eenige Afgevaardigden aan te zien, om voor zich de overtuiging te krijgen,
dat ook zij nog wel een smakelijk bereiden schotel en een
goed glas wijn lusten. Een rood en opgeblazen gezicht, of
een winderige opgezette buik zijn niet altijd de onmiskenbare
attributen van den Parlementairen bon-vivant; er loopen er ook
onder, wier lichamelijk voorkomen oogenschijnlijk in tegenspraak met een dergelijk vermoeden is; ze zijn echter
niet meer of minder dan schendekeukens, die een levende
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grief van gezellige huismoeders zouden zijn en van wie zij
zeggen zouden: »Och, op hem is toch geen eer te behalen !"
Het vette der aarde, alle vleeschpotten van Egypte, een lui
leventje, goed voer en een warmen stal zijn niet in staat om
bij hen een overwinning op de natuur te behalen. Op hen zijn
echter de bekende versregels van Breêroo, aan eenige zijner
vrienden uit het Burgervendel gericht, niet minder toepasselijk:
Al schijnen 't groote sullen sneeg,
Zij drinken groote pullen leeg,
En roepen, laat ze vullen steeg,
Aers hebben wij geen kans !

Een der gezellige eigenschappen van den Hollander, nml.:
te houden van een lekker glas wijn en een langen prettigen kout aan de tafel, en die ook ik gaarne hulde breng,
al ware 't alleen uit eerbied voor oud-Hollandsche zeden,
vinden in hen nog de onvervalschte en belanglooze vereerders. Mogelijk zijn er 'in onze Tweede-Kamer nog eenige
leden aanwezig, die zich een scène met een hunner kollegaas
herinneren (nomima sunt odiosa), welke zich te buiten had
gegaan aan de zwakheid van een zijner voorvaderen in het
Parlementaire vak en aanleiding gegeven had tot de resolutie
van de Staten van Holland, waarbij het hun verboden werd
aan publieke tafels het middagmaal te gebruiken.
Het gebeurde op een avondzitting en de heer Van Dam
van Isselt nam het presidentsgestoelte in. Hetzij het bewuste
Kamerlid nu aan een openbare tafel gedineerd had, of zich
binnenshuis met eenige zijner vrienden aan een goed glas
Bourgogne te buiten was gegaan, een feit is 't, dat hij in
zéér opgewekte stemming naar de beraadslagingen kwam luisteren. Blijkbaar behoorde hij niet tot die soort van menschen
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die, als zij après-boire zijn, in zich zelf gekeerd en stil worden.
Integendeel kreeg hij een onweerstaanbare roeping om aan
het debat te gaan deelnemen, en de goede raadgevingen zijner
vrienden bleken onmachtig hem van dit voornemen af te
brengen. Het woord werd hem door den niets kwaad vermoedenden Voorzitter gegeven .....maar
maar wat hij over de
aanhangige kwestie beweerde, heeft niemand ooit kunnen
begrijpen. Het onmiddellijk effekt van zijn (hoe zal ik 't
noemen) .... van zijn voortgezetten toast was, dat men zich
in die avondzitting kostelijk amuseerde. Sprekers pantalon
toonde onder zijn bui van feestelijke welsprekendheid een
groote neiging om vrijer ruimte aan zijn welgevulden buik te
geven, hetgeen hij telkens trachtte te beletten door een schok
van de heupen en een haastige beweging van de armen.
En dit had tengevolge, dat ten slotte zijn overhemd in een
dikken witten rol tusschen pantalon en vest kwam uitsteken,
en de kleine beweeglijke drukke figuur van den Afgevaardigde in een potsierlijk toilet zijn speech eindigde. Want
eindigen wilde hij; met de koppigheid van een soulard, die
tijdelijk een idée-fixe in zijn hoofd heeft, sloeg hij geen acht
op de wenken zijner partijgenooten in de buurt, die hem telkens aanstootten of aan de jas trokken! Tot den laatsten
volzin sprak hij zijne vroolijke optimistische beschouwingen
over het wetsvoorstel uit, welke echter niet voor het belangstellende of nieuwsgierige nageslacht bewaard zijn gebleven,
daar de Voorzitter eenvoudig verbood ze in de Handelingen
op te nemen.
Al mogen de tegenwoordige Kamerleden nog lang niet afkeerig wezen van la bonne chaire, hetgeen het lichamelijke
voorkomen van eenige hunner, die geen slecht figuur op een
der oude schilderingen van Schutters- of Regenten maaltijden
....
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zouden maken, voldoende aantoont, tot hunne eer moet gezegd worden , dat zij de vormen en den schijn beter in acht
weten te nemen. Tafereelen als het voorgaande komen in de
laatste jaren in de vergaderingen van Hooger- en Lager-Huis
niet meer voor ; men maakt een betere afscheiding tusschen
zijne Parlementaire plichten en de geneugtens van het maatschappelijk leven.
Een nalatigheid, die hunne nakomelingen betreuren zullen,
is, dat zij niet, evenals hunne voorgangers van de 17e en 18e
eeuw, de gelegenheid aangrijpen om een Hollandsch schilder
een groot doek van hen te doen maken een tweede Van
der Helst, die een tweede Maaltijd zou schilderen waarop
zij vereeuwigd zouden zijn, niet op de groene bankjes en met
een bundel Handelingen vóór zich, maar rond het witte laken
van het gastgerecht, vroolijk het glas opheffend. De beste
gelegenheid om zulk een daad van broederschap en kunst te
verrichten, zou zijn wanneer zij zich, zooals nog wel eens
gebruikelijk is, aan een gezamenlijken maaltijd vereenigen.
Al komen zij niet, als in 1672 op uitnoodiging van Willem
III, thans in hun vergaderzaal bijeen, waar de koks de lessenaars door groote tafels vervangen hadden, of al zijn zij niet
meer in het bezit van de goed gevulde wijnkelders hunner
Logementen, waar zij op kosten hunner kommittenten vrij en
straffeloos pimpelen konden, de dikke Wed. Bongers, die de
beste en wandelende reklame voor de uitmuntendheid harer
keuken is, spreidt voor hen de tafel en ontkurkt voor hen de
flesschen in het Hotel de l'Europe 'het gewezen huis van Haarlem
en den Briel), .......... zoo zij slechts in eigen zak wenschen
te tasten. De betaalde gastvrouw wordt in de samenstelling
van het menu (waarschijnlijk niet zoo overvloedig als bij het
beroemde dinée van 1672) door de geestelijkheid ter zijde gestaan,
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aan wie door de overige Kamerleden den eerepost van tafelkommissaris wordt toebedeeld.
De ceremoniemeester van den rechterkant van het LagerHuis is gewoonlijk de persoon wiens maatschappelijke stam
vereenzelvigd wordt met het beheer over een goede keuken,
en die, mogelijk in geringer mate, een nakomeling is van den
Zwolschen geestelijke, welke een weddingschap aanging om
een half anker wijn de poort van de stad binnen te brengen
zonder akcijns te betalen. Om dit wonderstuk te verrichten,
liet hij zich in een buitenherberg een 2 3 tal flesschen wijn
voorzetten, dronk ze achtereenvolgens leeg en wandelde toen
op zijn doode gemak de Diezepoort binnen ! En hij is de
man, die zijn Zwolsche afkomst en de reputatie van fijnproever,
welke de Zwollenaars bezitten, nog eer aandoet. En hoe zou de
rechterzijde zich dan ook beter kunnen doen representeeren, dan
door den Roomsch-Katholieken geestelijke Schaepman! Terwijl
het ook tot de begrijpelijke feiten behoort, dat de liberale partij
zich door een dominee-keukenpiet laat vertegenwoordigen, door
Ds. de Meyier, wiens geestelijke stand even hoog in aanzien is op den kansel als voor de keukenkachel! En 't is
nog niet lang geleden, dat dit driemanschap: BongersSchaepman—de Meyier, aan wijlen den heer Blussé van OudAlblas op een feestmaal een geestigen toast ontlokte, waarin
hij o. a. den wensch uitsprak nog vele jaren onder hun patronage met zijne medeleden te mogen aanzitten — een wensch,
die voor hem helaas niet verwezenlijkt is geworden.
Al hoort men van tijd tot tijd nog wel eens van een maaltijd
van de leden onderling, of hun aangeboden door hunnen Voorzitter, ook al leest men in de wintermaanden van een groot
bal of eene schitterende receptie door een hoog Staatsambtenaar of een vreemden Gezant den leden der Haagsche
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diplomatie en der politiek aangeboden, en waarop eenige leden
van de Eerste- en Tweede-Kamer verschijnen, over 't algemeen
is 't onloochenbaar, dat het leven van de Afgevaardigden in
de vorstelijke residentie, vergeleken bij vroeger eeuwen, verre
van soniptueus of zelfs overeenkomstig hun stand kan genoemd
worden. De oude resolutie, die de Afgevaardigden dwong een
zekere positie in te nemen, overeenkomstig hun hooge betrekking en het daaraan verbonden prestige, is ongelukkig niet
meer van kracht. De Heeren Staten hebben een vrijheid gekregen, die zij soms zelfs misbruiken ; terwijl zij vroeger alleen
aanleiding tot ergernis gaven aan de openbare tafels, sluipen
tegenwoordig de leden zelfs wel eens uit de vergadering weg,
om zich tegen drie uur in den namiddag op te frisschen met
een glaasje NO. 17 in de Bodega of een oude-klare in de
Bordelaise, op kleine krukjes rond een omgekeerde ton gezeten, hun prestige als Volksvertegenwoordiger mêleerend met
de uitbundige vreugde van studenten, jonge officieren en andere
bachelors; of men ontmoet ze tegen één uur in het opkamertje
bij Linke, met volle monden pratend tegen kennissen of meêgebrachte kollegaas; ook heeft somtijds Charles, bij den beroemden restaurateur Van der Pijl op de Plaats, (in hetzelfde
huis waar eeuwenlang de oudste Haagsche herberg, »Het oude
Zwaantje", gehouden werd) 's middags na zessen de handen
vol met het opvolgen van de wenken en eischen der smullustige Kamerleden, die zich eens te goed doen aan schoteltjes,
welke zij in hunne Provinciestad niet krijgen kunnen; of de
tables-d'hotes van het Hotel de Twee-Steden, of de 1'Europe,
van Paulez of van Maassen, zien hen gezellig aanzitten na
een langdurige ballingschap.
Maar de grootheid en glans zijn van hun maatschappelijke positie af: ze zijn geen Heeren-Staten meer met hunne
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Logementen en Jachten, maar gewone koffiehuis- en restauratiebezoekers; de zeden van den modernen tijd hebben de knak
aan hun uiterlijk prestige gegeven.
Het uitgebreide spoorwegnet over geheel Holland heeft hen
in andere omstandigheden gebracht. Terwijl zij in vorige
eeuwen na lange en moeilijke tochten ' in schuiten en koetsen
misschien na één of twee dagreizen de Hofstad bereiken
konden, brengt de spoor hen thans in weinige uren van de
verste punten en achterhoeken van Nederland naar onze residentie. Het dagelijksch heên- en weêrreizen van hun woonplaats naar de stad, waar de vergaderingen van hun Kollege
gehouden werden, behoorde in vroeger eeuwen tot de onmogelijkheden, terwijl het omgekeerde thans tot de groote uitzonderingen gerekend mag worden. De Afgevaardigden van

de stad Delft waren de eenige Statenleden, die wegens den
korten afstand en den goeden straatweg, dagelijks konden open neêrtrekken, terwijl tegenwoordig de Afgevaardigden, die
zelfs van Amsterdam, Haarlem en Rotterdam komen, na het
ontbijt hun woonplaats per spoor verlaten, en op tijd vóór het
dinée nog terug kunnen zijn.
Dit is zeker de hoofdoorzaak, dat de Afgevaardigden van
den tegenwoordigen tijd hoe langer hoe minder gedurende de
zittingen in de Hofstad komen wonen. Behalve de spoorleden, is er nog een breede kring van leden in de residentie
metterwoon gevestigd, waar zij vóór hun benoeming tot Kamerlid reeds verblijf hielden, een betrekking bekleedden of
naderhand zijn komen wonen. Meestal op bescheiden voet
in een huurhuis ingericht, op geen bizondere wijze aan het
publieke leven in den Haag deelnemend (eenige kleine uitzonderingen laat ik ter zijde), -is van hen geen schitterende representatie hunner hooge Staatsbetrekking te verwachten, en blijft
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de afstand tusschen de eer en het aanzien, waarvan de vroegere Heeren-Staten genoten, en de nonchalante onoplettend
heid, waarmee het hedendaagsche publiek hen behandelt, nog
aangevuld.
De verwachtingen moeten zich dus vestigen op de leden,
die uit de eigenlijk gezegde Provincies komen, en wier woonplaats te ver van den Haag is afgelegen, om een dagelijksche
reis mogelijk te maken ; door-redenen van geografischen aard
blijven zij van Maandagmiddag tot Vrijdagavond aan de Hofstad
verbonden. Daar zij zich in een herwonnen vrijheid verheugen, zoeken de meesten hunner een onderkomen in een Hotel,
andere nemen maandkamers, en slechts een paar bizonder
gefortuneerde heeren bezitten een kwartier, hetwelk geacht kan
worden overeenkomstig hun rang en stand te zijn: een geheel
bovenhuis, eene gemeubeleerde verdieping, eenige komfortabele
apartementen. Meestal blijven zij zooveel mogelijk in de nabijheid van het Binnenhof hangen, en de straten van de residentie, die geacht kunnen worden met het oude voorplein van
het slot der Graven van Holland de kern der Hofstad uit te
maken, zijn in 't algemeen bij hun in trek, als: de Houtstraat,
de Pooten, de Papenstraat, het Plein, het Buitenhof en de
Spuistraat.
De Hotels met een historisch en belangrijk verleden, dat
misschien nu aan de Heeren-Staten voor een groot deel onbekend zal zijn, gelijk het Oude Keizershof, Hotel de 1'Europe
en het Hotel de Twee-Steden, vallen in den tegenwoordigen
tijd het meest in den smaak. Daar de geheele richting
van het openbare leven onzer Volksvertegenwoordigers den
kant der bezuiniging, bekrimping en vereenvoudiging opgaat, is 't niet te verwonderen, dat de eerste-klas hotels
door hen verlaten worden. Nog niet lang geleden zelfs was
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dit geheel anders en waren het juist de Provincialen uit de
achterhoeken, die niet op de dubbeltjes keken, een royaal leven
in den Haag leidden en den hotelliers smachtend naar de hervatting van den Parlementaire werkzaamheden deden verlangen.
Zoo heeft jarenlang een Afgevaardigde van het verste
Noorden, en vader van een tegenwoordig Kamerlid, eenige
fraaye kamers van het welbekende Hotel Paulez bewoond,
die uitzicht hadden op het Voorhout. Maar niettegentaande
zijn hooge waardigheid, zijn langdurig verkeer met beschaafde
kringen in de residentie, was hij van top tot teen autochtoon gebleven een heerenboer in optima forma. De dagelijksche gewoonten van zijn boerenhofstede, die hij in het
Noorden van Friesland bewoonde, kon hij zelfs niet voor
eenige weken afleggen; hij was er zóó aan gehecht, dat hij
('t klinkt bijna ongelooflijk en als een parodie) een paar groote
boerenpaarden naar den Haag meênam. 's Avonds om half
tien kroop hij al onder de wol, en 's morgens bij 't krieken van
den dag was hij al op, vóór de kellners of den portier. En dan
kon men iederen ochtend tegen acht uur hetzelfde tooneeltje zien.
Voor de entréé van het deftige Hotel Paulez werd een
dikschoftig boerenpaard gebracht, ongezadeld, en slechts
voorzien van een oranjekleurig dekkleed. Het eerwaardige Kamerlid kwam naar buiten, wenschte den staljongen
een » frisschen morgen", en met een loggen sprong heesch hij
zich op het boerendek. En dan ging 't er van door! Den
hoed in den nek, den broek tot bij de knieën opgekruld, een
eind zweep in de hand, vloog hij in sterken draf de lanen
van het Voorhout door, het Bosch in, de straten en pleinen
van de residentie over, tot vreugde en vermaak der Haagsche
wandelaars die op dit ochtenduur naar hunne bureaus gingen.
Maar zelfs dit laatste type van den rustieken sjovialen gullen
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en geld stuk gooyende Heeren-Saten van vroeger eeuwen is
verdwenen. Het ideaal van een tegenwoordig Kamerlid schijnt
te zijn er zooveel mogelijk zonder karakter en burgerlijk
netjes of eenvoudigjes uit te zien ; men is bang voor aanstellerij, voor de lachlust van anderen, voor een bespottend
woord. Wie weet of men niet vreest voedsel te geven aan de
afgunst en de kleinzieligheid van een ellendige eeuw van zoogenaamde demokratie; men praat zich voor, dat men geen
Ridderschap of Stad meer vertegenwoordigt, maar »Het Volk",
en dat daarom alle dekorunl, alle gehechtheid aan een tradioneele eerwaardigheid en karaktervolle deftigheid uit den
tijd en misplaatst zijn. Liefst loopt men zoo eenvoudigjes
mogelijk langs den weg, drinkt zijn borrel in een koffiehuis of
een studentenbodega, kruipt in den tram, stopt zich 's middags vol met de gerechten van een zeurig menu in een
tweederangs-hotel, houdt zijn huisjasje aan, gaat winkeltjes
kijken en leeft als jeune-homme met een klein inkomentje.
Het gansche Parlementaire leven in den Haag verheugt zich in de hemelhoog geprezen, kleurloo'ze neutraliteit,
die men tegenwoordig de hoogste en eenig mogelijke eer voor
ons volk acht. Voor een dekorum in zijn gezonde beteekenis en flinke vormen is men bang en schuw geworden; alles
gaat op een goedkoopje.
En evenals er tegenwoordig een winkelvereeniging »Eigen
Hulp" is opgericht, waarvan oud-Ministers, Generaals, Kamerleden, oud-leden van den Raad van Indië lid en bestuurders zijn, en die dezen heeren de koopwaren eenige
centen goedkooper levert dan de nijvere winkelstand het
doen kan, zoo schijnt men er ook in ons Parlement op
uit te zijn halve en heele centen te besparen op de noodzakelijke uitgaven, welke gevergd worden om »de eere en
Is
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de digniteit van haar Edel-Groot-Mogenden" op te houden.
Zie bijvoorbeeld den slordigen rommel eens aan, die de
plechtigheid der sluiting van ons Parlement vergezeld gaat.
Daar loopen de heeren in hunne huisjasjes rond, kletsend,
gichelend, en God mag weten wat nog meer uitvoerend. Slechts
eenige leden, die vooruit gewaarschuwd zijn, hebben hun officieel kostuum uit de kast gehaald, dat nog stijf is van de
zuinige plooyen, waarin het wordt opgevouwen ; ze sjouwen
den Minister in een halfdrafje de zaal binnen, staan ongeduldig
te wachten als hij de sluitingsrede uitspreekt, en haasten zich
hem weêr gauw de vergadering uit te krijgen. Oef ! dat is gelukkig ook weêr afgeloopen ! En dan stuift de bende burgerheeren
naar alle kanten uiteen, blij en met een drukte als van schooljongens, flauw haastig als menschen die zich verbeelden overkropt te zijn geweest met werk, vluchtend naar de treinen,
waarvoor hun retoertje nog juist geldig is, even een luid
schreeuwend lawaai op het stille Binnenhof makend, dat
denken doet aan een werkplaats, die leegloopt op het schaftuur,
of aan een bende naaimugjes, die gichelend uiteenstoeyen!
En kijk ook eens voor den uitgang van de Kamer als
de Heeren-Staten weggaan. Terwijl er vroeger verscheiden
equipages op hunne eigenaars stonden te wachten, waarvan de rijtuigen van wijlen de heeren Van Wassenaer en
Blussé het 't langst hebben volgehouden, ziet men tegenwoordig hoogstens een huurvigilante of een rammelende en
krakende snorder met een half afgeleefden bonk er voor in
een doodelijke en suffe verveling onbeweeglijk op zijn doorgeknikte pooten staan. Een gejaagd Kamerlid maakt zèlf het
slecht sluitend portier open, schreeuwt den duttenden koetsier
de plaats zijner bestemming toe, en rukt het met haastigen smak
achter zich toe; soms kruipen er twee en drie Statenleden in een-
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zelfde bakje, dat hen op een sukkeldrafje naar het Station brengt.
Deze moderniseeringen in het uiterlijk en het gedrag der leden
zelf is ook al doorgedrongen tot hunne omgeving; de harmonie der burgerlijke karakterloosheid heeft zich reeds van de
zaal meester gemaakt. Deze oude danszaal der Oranje-Nassaus, in haar anthieken stijl met Doriesche versieringen, is
men ook al bezig van haar klassiek groen te ontdoen en met
bronskleurig laken te overtrekken, zooals men dat in de étalages van meubelmagazijnen ziet, terwijl de elektriesche lampjes
een koud, hard, diffuus licht in de lucht werpen — dit karakteristieke licht van den modernen tijd: voor stationsgebouwen,
winkelramen, kermesses d'été, koffiehuizen en dergelijken.
Hij die het > Voorheên" lief heeft om zijne artistieke
harmonie, zijn deftige welgemanierdheid, zijn omslachtige degelijkheid en karaktervol Parlementarisme, kan niet anders dan
een kleinachtend schouderophalen overhebben voor het miesige, meskiene, frutsige A Heden", dat met zijn zoogenaamde
moderniseeringen aan het verknoeyen is het weinige moois en
retpektabels, wat gratis door de voorgeslachten gelegateerd is
geworden.

II.

OP DE JOERNALISTEN-TRIBUNE.

AAN MIJNE VRIENDEN EN KOLLEGAAS
VAN DE PERS.

De vergadering van de Tweede-Kamer is afgeloopen.
Links en rechts, uit de twee deuren van het groote Gebouw
van grijs hardsteen, schuiven twee stroomen menschen weg.
Ziezoo, 't is gedaan en men heeft geen haast meer! In groepjes,
twee aan twee pratend, in een nakauwing van het gesprokene
binnen en het gebeurde van den dag, wandelt men bedaard
de vlakte van het Binnenhof op.
Het uurwerk van den Noordertoren der oude Loterijzaal, met
zijne twee vergulden mannetjes hamerend op een klok, slaat
vier uur: Pienn ! ... Pienn !... Pienn !... Pienn! in een hoogen
metaalklank, die wegdrijft over de hooge daken. Het geschuifel
van voeten, de opklinkingen der stemmen in de open lucht,
het geratel van eenige rijtuigen, een tram die in de verte komt
aanfluiten — vullen het Binnenhof, als een platte kuil gezonken
tusschen de muren zijner historiesche gebouwen, met het ge-
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joel en de drukte van een Ministerie, dat zijne ambtenaren
met klokslag vier uur kwijt raakt.
De stroom der weggangers splitst zich in twee uitpluimingen
van menschen : één draait linksaf, volgt een gedeelte van de
zuilenrij onder het oude Stadhouderlijk Kwartier en zwenkt
de Stadhouderspoort in, wèg naar het Buitenhof.
De andere steekt in schuine richting de pleinvlakte over,
langs het fonteingeraamte, naar de zijde van de Middenpoort;
men slentert langzaam, met wandelstappen, in de kalme bedaardheid van menschen, die nog een half-uurtje op de sociëteit
zullen gaan naplakken.
En als het Binnenhof weêr tot zijn gewone leegheid is teruggekeerd, de schildwachten aan de deuren al zijn afgehaald
en naar de Hoofdwacht gebracht, komen nog ineens een
vijf à zestal heeren uit de linksche deur, met zenuwachtige
jaagpassen wegijlend naar alle zijden, sprakeloos, haastig,
met portefeuilles onder den arm: — het zijn de joern alisten, die
't laatst van allen hun post en het Gebouw verlaten.
't Is al bij half-vijf. Voor het publiek is er dus nog juist
tijd een uurtje op de Witte te bitteren, naar huis te wandelen,
in den huiselijken kring te dineeren, en zich daarna bij de
gezellige kachel in een gemakkelijken stoel te zetten.
Moeder-de- vrouw zal gaan theezetten, en schenkt al op.
Daar wordt plotseling een haastigen ruk aan de bel ge
geven! De keukendeur gaat open, en men hoort de meid naar
voren sloffen. Klop! klop! op de deur der huiskamer; de meid
binnen; reikt de koerant over aan Meneer, die zich half in
zijn stoel heeft omgekeerd.
Het papier, dat juist van de pers komt, door den looper
langs de straten gedragen, is nog vochtig en verspreidt een
onaangename dringende geur van koude buitenlucht en vettige
-
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drukinkt. En als de heer des heizes, met een breede opening
zijner armen, een der bladen wil openvouwen, geeft het papier
een slappe mollige suizing, als van een nat beddelaken, te
vochtig nog om te kunnen kraken.
Meneer verdwijnt achter de bedrukte vellen ; een groote
stilte komt in de kamer; van tijd tot tijd slurpt hij een slokje
uit zijn kop dampende thee, en Mevrouw, die het tweede blad
genomen heeft, verdiept zich in het residentie-nieuws.
Tot langzaam de opengeslagen koerant op Meneers knieën
rust, de bril wordt afgenomen, en tusschen de uitblazingen van
de cigaar, die hij opsteekt, op een toon van bewondering
plechtig gezegd wordt:
— 't Is toch nog knap — puhè ! — hoe lappen ze 't —
puhè, puhè, puhè! — ik ben blij dat ik 't niet hoeft te
doen, hoor! — puuuh ! — daar heb je nou toch in de krant
al het verslag van de Tweede-Kamer van vanmiddag. En goed
ook! Precies! Ik heb 't zelf gehoord. En een Overzicht ook ! ...
Hoe lappen die kaerels dat? Ik begrijp 't niet; ze moeten toch
duivels bij de hand zijn..... gladde jongens! 't Is kolossaal!
Deze uitroepen van bewondering en verwondering worden
zoowat gelijktijdig door heel Nederland vernomen — in den
zittingstijd der Kamers wordt d'e vlugheid, handigheid en
nauwkeurigheid onzer joernalisten van Noord tot Zuid geroemd.
De middagtreinen van vijf uur, wegstoomend langs het
spinneweb der rails over den Hollandschen bodem, krijgen
iederen dag hun lading koeranten rneê. De groote rotatiepersen, snorrend, met gelijke longstooten door de drijfriemen
rond gedreven, schuiven met versnelde haast hare bedrukte
bladen uit. Met opgejaagde snelheid hollen de loopers de stad
door, naar het spoorwegstation, waar de pakken nieuwsbladen
op het laatste oogenblik in een goederen wagen worden ge-
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worpen, om hier en daar langs de lijn kleinere gedeelten af
te geven, langs den treinloop door Nederland op zijn passage
de brokken latende vallen — zijn eigen weg merkend met het
achtergelaten nieuws.
En zoo zijn 's avonds in Groningen de huisgezinnen en de
koffiehuisbezoekers verrast door het gedrukte verslag van hetgeen hunne Afgevaardigden denzelfden middag op het Haagsche
Binnenhof gesproken hebben.
Andere bladen, die in den vroegen avond verschijnen, bevatten behalve het verslag van het gesprokene nog een beredeneerd Overzicht van het Verhandelde-van-den-Dag, door de
Hoofdredakteurs na afloop van de zitting geschreven. Maar
deze, uitsluitend Haagsche koesanten, worden eerst tegen zes
of zeven uur in de treinen geladen, vliegen en fladderen slechts
de beide Hollanden en Utrecht door, komen later op de theetafels, en werpen eerst den volgenden morgen hunne gedrukte vellen over de Oostelijke Provinciën en het Platteland, tegelijk met de
ochtend-edities van Nieuwe Rotterdammer en Handelsblad.
Zoo voeren de ratelwielende sneltreinen, in een onafgebroken
braking, de dikke pakken nieuwsbladen langs hunne lijnen
heên ; in nooit rustende bezigheid slikken zij hunne nieuwe
vrachten in, als zij nauwelijks de voorgaande gelost hebben;
zijn ze in zenuwachtige benauwdheid hun avondlading kwijt
geraakt, dan werpen driftige handen weêr nieuwe karrenvrachten in hunne geopende flanken. En in nooit uitgeputte
vlugheid werpen, slingeren en stoomhollen zij met het politieke
nieuws over het vaderland voort, de grenzen over, het buitenland in, het overal neêrstrooyend, zaad werpend, voortgedreven
in donderende vaart, nooit iets ziende van den Oogst, die zij
dagelijks in steden en op het land doorsnijden, stil verborgen
in het binnenste der menschen.
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's Avonds halen zij weg, en 's morgens komen zij terug in
nooit bevredigde vraatlust van bedrukt papier, opslikkend het
werk van de nooit rustende joernalistenhanden.
Want vóórdat zij hun ochtendladingen door het heele land
hebben kunnen afzetten, zijn de verslaggevers in den Haag
al weêr bezig met het samenstellen van nieuwe kopie — altijd
onder stoom, even vlug, zeker en geregeld werkend als de
mechaniesch verdeelde arbeidskracht der rotatiepersen en
lokomotieven : machines met zelfbewustzijn, met hersens, verstand, begrip.
's Middags verlaten zij 't laatst van allen het vergaderlokaal op het Binnenhof, om er 's morgens weêr 't eerst van
allen aanwezig te zijn. Tegen elf uur, terwijl de Kamerleden
reeds met haastige stappen van alle zijden door de Poorten
komen aanloopen, alleen of in groepjes, van de treinen, uit
de stad, van hunne kamers of hotels, ziet men dood bedaard
enkele heeren over de pleinvlakte aanwandelen. De meesten
dragen portefeuilles onder den arm, wisselen een groet met
eenige Afgevaardigden, worden door enkelen aangesproken,
loopen een eindje mee^ op.
Ze hebben nu echter geen groote haast; ze doen 't op
hun gemak, als menschen die op een bepaald uur ergens
moeten wezen, maar, op de plaats aangekomen, zien dat de
vergadering niet op tijd beginnen zal, zoodat zij nog eenige
oogenblikken over hebben.
En met kalme slenterstappen richten zij zich naar den
linkervleugel van het hardsteenen gebouw, waar zich de entree
tot de publieke tribune bevindt. Boven op de trap zien zij
tegen de leuning de donkere figuren van nieuwsgierigen staan,
die ongeduldig op de opening der vergadering en der tribunedeuren wachten, van boven en van onderen door een Grenadier
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bewaakt ; ze vormen een soort van politieken Jacobsladder,
die ieder oogenblik langer wordt en zich naar beneden uitbreidt; het geluid van konverseerende en profetiseerende

stemmen stijgt uit deze wachtende menigte op.
Maar de joernalisten behoeven niet tot hunne hoogte op
te klimmen. Halverwege de trap, op een klein portaaltje,
bevindt zich een deur, waarop, evenals bij bouw- en aannemerswerken, met groote zwarte letters geschreven staat : V e r b o d e n T o e g a n g. Dit is de toegang tot de joernalistenkamer.
Het is een klein eenigszins langwerpig vertrek, dat met twee
ramen van vierkante ruitjes uitzicht geeft op de sombere
binnenplaats van een oud gebouw; aan den overkant, voor
de benedenvensters van een ander gebouw, ziet men onafgebroken het stempelmachine van een zegelkantoor, door twee
mannen bediend, witte velletjes papier bedrukken, die wegschuiven op stapeltjes; verder zwijgende muren met vensters

zonder menschen.
Op den grond ligt een oud gonje kleed; overigens hangt er
tegen den eenen muur een langen kapstok, staat tegen den
anderen muur een geel geverfd kastje om papieren in te
bergen, terwijl zich in het midden een soort van groene
keukentafel bevindt door eenige stoelen omgeven. In den
muur tegenover de ramen leidt een tweede deur naar de
tribune der verslaggevers.
Nadat de binnenkomende joernalisten zich van jas en hoed
hebben ontdaan, morgengroeten gewisseld zijn, de papieren op
de tafel gelegd, begint men op de opening der zitting te wachten.
Van hetgeen in de naastgelegen Vergaderzaal gebeurt, weet
of hoort men niets; alleen dringt het gestommel van de steeds
opklimmende tribune-bezoekers met tusschenpoozen naar binnen.
Men kort zich echter den tijd met allerlei gesprekken. De
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debatten van den vorigen dag worden nog eens te berde gebracht, en men konverseert over hetgeen er in de Overzichten
van gezegd is geworden ; de kansen van aanneming of verwerping van wetsartikelen, amendementen of moties worden
opgeworpen en verdedigd. Menige aardige kwinkslag valt te
midden van een ernstig gesprek; een fijne opmerking, een
ondeugende veronderstelling brengt glimlachen te voorschijn.
Hoe dikwijls worden de leden van de Kamers in dit kamertje
niet door een vroolijken zet, een vernuftige vergelijking, een
geïmiteerd gebaar, scherp en kleurrijk gekarakteriseerd, plastiesch voorgesteld. Allerlei anekdoten leven op in de herinnering
van hen, die vele moeilijke en trouwe dienstjaren achter den
rug hebben; namen, handelingen van reeds lang overleden
Afgevaardigden of Ministers worden weêr ter sprake gebracht;
hunne houdingen, eigenaardigheden, hunne beroemde gezegden,
doorspikkelen de konversatie in eene schilderachtige pêlemèle.....
De opening der zitting, die tegen elf uur is aangekondigd,
laat nog altijd op zich wachten. Het loopt al tegen half twaalf
en men hoort nog niets in de naastbijgelegen zaal; er heerscht
een plechtige, doodsche stilte als in een museum; 't schijnt
wel alsof er nog niemand in is.
En de stukken gesprek blijven elkander kruisen, met de
luchtige vroolijkheid van menschen die nog geheel frisch zijn
in den vroegen morgen en niet bang zijn voor de naderende
uren voor ingespannen werk. Terwijl achter die gesloten
deur straks weêr de oude strijd beginnen zal van scherpe
partijhaters, van persoonlijke afgunsten, van links tegen rechts,
van liberaal tegen kerksch, heerscht er onder de heeren van
de pers een kameraadschappelijken geest van partijloosheid.
Ofschoon de bladen van verscheiden richtingen hier door hunne
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redakteurs en verslaggevers vertegenwoordigd zijn, zou 't niet mogelijk wezen bij deze heeren eenig spoor van partijschap te ontdekken; liberaal van alle kleuren en windstreken, konservatief, en wat
men wil — 't is hier alles één. Geen scherp woord, geen hatelijke
opmerking, geen terughoudendheid, geeft hier een weêrklank van
hetgeen aan de andere zijde van den muur met gepassioneerden
nijd en domme blindheid elkander in onstichtelijke partijdigheid
naar het hoofd wordt geworpen. Men heeft te veel gezien en gehoord, te dikwijls achter de koeliessen der Hoogere Staatkunde
kunnen kijken, om zich al niet lang van die kleinzielige kinderachtigheden gezuiverd te hebben ; men beschouwt elkander
als kollegaas, als arbeiders voor de generalisatie »pers«, zonder
kleur, zonder vooringenomenheid; men is kameraden in eenzélfde werk, zonder de twisten, die de bladen er buiten hen
op na mogen houden; men staat schouder aan schouder, in
een voortdurende genegenheid om elkander te helpen, ieder
wetend op tijd den ander noodig te hebben.
Nauwelijks dat een ondeugende fijnheid, zonder hatelijke
bijbedoeling, voor den ingewijde het bestaan van politiek
verschil zou duidelijk kunnen maken; het blijft altijd een
kwinkslag van iemand die zich amuseert over de aardige en
humoristiesche zijde van zijn vak, en die met dezelfde ongeïnteresseerde en onpartijdige goedmoedigheid wordt aangehoord
als uitgesproken.
Nergens worden de Kamerleden zoo afgescheiden van hun
politieke kleur en zoo geheel alleen om hunne persoonlijke
kwaliteiten besproken als hier. Maakt de redakteur van » Het
Vaderland « een opmerking over den heer Schimmelpenninck,
het is niet om den redakteur van »Het Dagblad « den voet
dwars te zetten; of zegt de korrespondent van »Het Handelsblad « iets over de houding van den heer Verniers van der
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Loeff, bij de behandeling van de Nieuwe Schoolwet, hij doet
het niet om den verslaggever van de A Nieuwe Rotterdammer« een steek onder water te geven, over de oneenigheid van
het Rotterdamsche Hoofdorgaan en dezen Afgevaardige van
de Maasstad — het blijven feiten en daden van politieke
personen, wier handelingen hen niet passioneeren, en waarover
men het oordeel gevoeglijk kan opschorten, totdat men niet in
het gezelschap van kollegaas verkeert, die men respekteert en
wier lastige taak van noodzakelijke onpartijdigheid men niet
onnoodig wil bemoeilijken en verbitteren.
Tieng-lon! - lon! klept plotseling een zware beislag, dof en
gedempt, achter den dikken muur der Vergaderzaal.
— 't Begint! roept de stem van een der joernalisten.
Alle gesprekken worden nu ineens afgebroken; men neemt
de portefeuilles van de tafel, en nog eenige korte woorden
wisselend, dringt men te zamen naar de deur, die tot de Vergaderzaal toegang geeft.
En als het deurtje geopend is, bevindt men zich ineens voor
een kleine trap, waarvan de eerste trede op den drempel
begint; ze loopt stijl op, overwelft een kleinen koeloir, welke
de Kamerleden uit de zaal naar de koffiekamer kan brengen
en gevormd wordt door den zijwand der zaal en een groen
afschutsel. Op den bovenrand van dit schutsel, waarvan er
zich aan beide zijden van het gebouw één bevindt, is een
langwerpig smal gangetje in de lucht getimmerd, waarin een
bank als zitplaats dienst doet, terwijl van voren korte schuinloopende pupitres zijn aangebracht.
Deze nauwe passage in de lucht is de tribune voor de
joernalisten, waar zij eng, met de borst tegen den houten rand
gedrukt, uren achtereen moeten doorbrengen, in ongezonden
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houdingen, slecht geplaatst en waar zij zich op de meest
primitieve wijze dikwijls moeten behelpen.
Maar door de roetiene van jaren hoort men hen niet meer
klagen, in het bewustzijn dat hunne grieven toch vergeefs op
verbetering zouden wachten, en door langdurige oefening gewend aan de moeilijke houding in hun benauwden kippenren.
Met korte gebaren, losse woorden, een enkelen lach, dribbelen de joernalisten hun trapje op. »Het Vaderland» schiet
't eerste naar binnen, gezeten op den anderen uithoek der
bank, en genoodzaakt vooruit te loopen, daar er zelfs geen
ruimte is elkander te passeeren. De redakteur-verslaggever van
dit blad, gaat op de punt zitten, gevolgd door zijn Hoofdredakteur ; dan komt in de rij de redakteur-korrespondent van
het »Handelsblad», die de Overzichten schrijft ; dan volgen
twee leden van de redaktie van »Het Dagblad»; vervolgens de
verslaggever voor de »Nieuwe Rotterdammer», naast wien zijn
kollega van het »Handelsblad» zit; en eindelijk een paar
heeren van het korrespondentie-bureau.
Nu is de rij vol; de bank bezet van den eenen hoek naar
den anderen; het gelid gesloten.
En terwijl in de zaal vóór hen beneden liet eerste geroezemoes ontstaat, dat de openingen der zittingen altijd vergezelt
het gedraaf der leden, het kakelen der gesprekken, het opbrommen der notulen, de binnensmondsche mededeelingen van den
President en het geloop der gejaagde Bodes — maken zij zich
klaar voor den strijd van den dag.
De kleine pupitres worden in een oogenblik tijds overdekt
met het gefladder van witte vellen papier, de oktavo-stukken,
langwerpige reepen voor aanteekeningen -- de portefeuilles
ledigen haar inhoud over het groene laken; potlooden worden
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in bataille klaar gelegd. Daarna, bovenop een schoon vel papier,
wordt het hoofd van het zittingsverslag reeds neêrgeschreven :
STATEN-GENERAAL.
Tweede hamer.

Zitting van den.. . ...... r 88 , geopend 's morgens ten z 1,35 u.
En met een geduldige tering in de zaal, op de hoofden der
leden, poseert men éven, in afwachting dat de debatten zullen
geopend worden.
Boven hunne hoofden is echter eensklaps een luid geroffel
van voeten ontstaan -- men heeft de deuren der publieke
tribune geopend, en de wachtenden zijn naar binnen gestroomd,
van achteren opgedrongen, zich haastend naar de eenige bank
die daar ter beschikking van het Nederlandsche Volk is gesteld, duwend, dringend, fluisterend, den grooten uitstekenden
bak in een ommezien opvullend.
Z66 wacht de menigte buiten en rond de vergaderplaats den
aanvang van de beraadslagen in den kuil der zaal af!
De Kamer joernalistiek heeft evenals alle takken van de kunst
der verslaggeverij haar oorsprong, ontwikkeling en geschiedenis. Ik acht mij echter niet geroepen mijn pen hare
levensavonturen te doen verhalen ; er zijn onder de thans nog
levende joernalisten verscheiden personen aanwezig, die een
werkzaam aandeel in hare uitbreiding en verbetering genomen
hebben, die haar dáárom ook beter kennen en wie ik als de
banierdragers van dit immer aktieve, vlugge, energieke - en
kundige gilde deze taak (welke één hunner zeker wel eens ter
hand zal nemen) niet mijne gebrekkige kennis vol lakunen,
zonder persoonlijke ervaring, niet wil bederven.
Alleen * kan ik dit mededeelen, dat hare groote ontwikkeling
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eerst ná de Staatstregeling van i 8 i 3 begonnen is, en haar
krachtigste impulsie in de laatste dertig jaren gekregen heeft.
En 't past hier de namen van twee geslachten van Haagsche
joernalisten te vermelden — twee familiën, die een groot
deel van haar leven en van hare beste krachten op de perstribune gewijd hebben aan de ontwikkeling van de Kamerjoernalistiek, en die van vader op zoon hun taak met eere aan
hare nakomelingen hebben overgedragen.
Ik bedoel de familiën Belinfante en Vas-Diaz, wier namen
men niet noemen kan zonder de groote diensten te herdenken
die zij aan de Nederlandsche Pers bewezen hebben — de
Edisons van de Kamer-joernalistiek.
Ik herinner mij nog zeer goed den ouden heer Vas-Diaz,
den verslaggever van de Nieuwe-Rotterdammer, met zijn
bril, zijn grijs haar, wiens pen nimmer rustte, altijd
't eerst en 't laatst op post en zijn jeugdige kollegaas
beschamend de pen voerend tot ze zijne handen bijna
ontviel, gebleven op het veld van eer. En Mr. George
Belinfante, den algemeen bekenden Overzicht-schrijver van hetzelfde blad. den meest gewaardeerden joernalist van zijn tijd,
wiens heldere, geestige, fraai gekoncipieerde artikelen de
attraktie der ochtend-editie van zijn blad uitmaakten — wiens
geestig gezichtsmasker door de wilde lokken van zijne gitzwart haar bedekt werd, met twee guitig en slim glimmende
oogen achter de brilleglazen. Niemand was als hij zóó thuis
in de Parlementaire Geschiedenis van ons Vaderland, in al
hare schuilhoeken, geheimen, en wiens tè groote werkzaamheid (ook buiten de Kamer), misschien niet vreemd is geweest aan zijn zoo zeer betreurd en vroegtijdig heêngaan.
Men moet eenigen tijd in deze omgeving verkeerd hebben
om zich een goede en juiste voorstelling te kunnen maken
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van den aard der werkzaamheden, die zich van daaruit over
ons geheele land verspreiden.
Zij. die 's avonds in de nieuwsbladen de Kamerverslagen
lezen, als . waren zij eenvoudige comptes-rendus van alledaagsche
gebeurtenissen, zooals zij daar tusschen den overigen inhoud
van de koerant gemoedelijk en bedaard staan neêrgeschreven,
kunnen zich moeilijk verbeelden welk een oefening, scherp gehoor,
helder verstand, vlug begrip en juistheid van expressie zij eischen
om het gesprokene op te vangen en naar realiteit weêr te geven.
Daar staat een specialiteit in de Kamer een techniesch onderwerp te behandelen ; zijne woorden ratelen, zijne zinnen
hakkelen in een moeilijke zoeking naar de juiste uitdrukkingen ; hij draait zich, slikt stukken in, mompelt, verward zich,
en tracht met haastige woordjes zich te verbeteren. Wat wil
hij ? ^ Een ander blijft met irriteerende langzaamheid in een

doodelijke verveling zijne langdradige beschouwingen in een
soepig Hollandschje uitrammelen. Weêr een ander lid staat
met den rug naar de perstribune gekeerd, zachtjes te praten
en is zoo goed als onverstaanbaar, zoodat men met het bovenlijf naar voren moet gaan hangen om eenige verdwaalde
klanken op te vangen. Ineens begint een nieuwe spreker ratelend voort te spreken, in een dolle vaart van woorden en
onbegrijpelijke argumenten ....
De Kamerleden loopen af en aan; komen eens luisteren,
verdwijnen weer; nu eens ziet men ze koeranten lezen, brieven schrijven, naar de koffiekamer wandelen; ze luisteren als
ze willen, of doen 't niet, naar welgevallen.
Op de tribune amuseert men zich, maakt vroolijke opmerkingen, lacht en fluistert; men blijft zoo lang men verkiest,
gaat de vrije straat weer op, of hangt met pleizier hebbende
pogen over den rand der balustrade.
..
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Maar de joernalist zit den ganschen dag op zijn bank geplakt,
zijn hersens, zijne ooren, zijn gezichtsorganen in groote spanning.
Hij moet het onbegrijpelijke gewauwel van het warhoofd
trachten te ontwarren , zijne moeilijk geformuleerde denkbeelden doorgronden, de quintessence uit de brokjes gedachten zien te distilleeren en met een begrijpelijken en geleidedelijken gedachtengang in zijn verslag weergeven.
Den redenaar met de onverstaanbare binnensmondsche stem
dient hij oplettend te volgen. Eén woord, één gebaar, de
antecedenten van den spreker of zijne vroegere redevoeringen
een soort van pers-intuïtie, waarvan een leek zich moeilijk een
begrip kan vormen — doen hem uit eenig woordenstof een speech
opbouwen, aanneemlijk, en soms door zijn devinatie-vermogen met verbazende juistheid op den kop getikt.
De vervelende kletser, naar wien niemand luistert en die
te midden van een leege booze vergadering urenlang staat
door te praten, moet hij zin voor zin aanhooren, en hoogstens heeft hij een paar minuten vrijheid om uit te blazen,
als zoo'n spreker zich staat te herhalen. Maar niet alleen dat
hij moet blijven luisteren, op hem rust nog de noodzakelijkheid om de aangehoorde verveling neêr te schrijven en er
iets leesbaars van te maken.
Behalve deze moeilijkheden voor zijne organen, die hij met
zijn scherp oor, helder oog, zijn roetiene en handigheid heeft
te overwinnen, wordt zijn taak nog moeilijker gemaakt door
de verscheidenheid van onderwerpen, die in den loop van een
Parlementair-zittingsj aar in zijne tegenwoordigheid besproken
worden.
Geen onderdeel van het Algemeen Staatsbestuur of hij moet
er zijne opmerkingen of aanteekeningen over maken. Moeilijke kwesties van finantieel beleid, rechtskundige vraagstuki6
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ken, Indische politiek, militaire aangelegenheden, rivierverbeteringen, geschillen van ingewikkelden aard, onderwijs, handelstraktaten — in dolle Mengeling, in bonte afwisseling,
worden voor hem behandeld, en van allen moet hij verslag maken, een duidelijk en begrijpelijk overzicht samenstellen.
Zelfs wanneer de vergadering en het publiek met open
monden van onbegrip een spreker aanhooren en niet wijs
kunnen worden uit • het doolhof zijner verwarde denkbeelden,
moet de joernalist diens bedoelingen trachten te gissen, en in
den toon en de richting van het Kamerlid een verslagje in elkaêr
zetten, waarin de vermoedelijke bedoelingen van het warhoofd op natuurlijke wijze worden benaderd — het werk van
een bij, die uit de leelijkste bloemen nog honig weet te puren.
't Spreekt vanzelf, dat om een dergelijke taak naar behooren
te kunnen vervullen, de joernalist een groote algemeene ontwikkeling moet bezitten, en dat hij niet alleen thuis moet wezen
in de gewoonten en eigenaardigheden der Kamerleden, in
hunne spreektrucs en politieke antecedenten, maar tevens een
uitgebreide detailkennis moet bezitten van al de verschillende
onderwerpen, die aan het oordeel der Kamer onderworpen
worden.
Hij moet zich, afgezien van zijne drukke werkzaamheden
van den dag, op de hoogte blijven houden van al hetgeen er
in de officieele stukken en koeranten over de zaken geschreven en gewreven wordt; en waar het Kamerlid, zonder
iemands ergernis op te wekken, zich alleen tot een speciaal
onderdeel der Staatsregeling of Staathuishoudkunde bepalen
kan, rust op den verslaggever de plicht een soort van specialiteit in alle specialiteiten van anderen te wezen.
Door inspanning en oefening krijgt hij dan ook een » flair"
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die menig Staatsman hem benijden zou ; in het bizondere
ontdekt hij onmiddellijk het algemeene ; een gebaar of een
half woord opent hem het inzicht in de redevoering, die onder
veel rhetorischen omhaal begonnen wordt.
Er staat bijvoorbeeld een spreker op, die aldus aanvangt:
— Meneer de Voorzitter ! Behoef ik u te zeggen, dat ik
met groote belangstelling de redevoering van den Geachten
Afgevaardigde uit Roermond heb aangehoord, dat ... .
De redakteur mompelt dan met besliste zekerheid — »0,
dan is hij er tégen !"; en hij schrijft dadelijk neêr.: — » De heer
A. kan zich niet vereenigen met de beschouwingen van den
heer B. . « —, terwijl de eerste nog eenige oratorische pluimpjes aan zijn tegenpartij staat uit te deelen, en zijn stem nog
niet nader heeft gemotiveerd.
Een oogenblik later staat er een spreker op, die met de
geruststellende verzekering begint :
— » Ik zal niet veel van de aandacht van de vergadering
vergen. Slechts een paar opmerkingen."
Een flauw lachje van sceptische ondeugendheid komt rond
de lippen der joernalisten. Zij weten wat zulk een geruststelling beteekent ; 't is zeker al de duizendste maal, dat men
deze onschuldige bekentenis heeft afgelegd, die evenwel door
geen enkel spreker nog ooit is nagekomen, ja, eerder een aanleiding scheen om nog langer dan anders het geduld der Kamer
op de proef te stellen. En is 't dus wonder, dat hij ongeloovig
op dit punt is geworden, en dergelijke verklaringen met een
klein schouderophalen ontvangt. Zijn gehoor zet hij dus met
een onderworpen zucht op de wacht, zich voorbereidend op
een eindeloozen speech.
Maar is 't ook te verwonderen, dat de j oernalist een weinig
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sceptikus geworden is tegenover de wonderen der Nederlandsche welsprekendheid?
Is er iemand in het Hooger- of Lager-huis meer teleurgesteld geworden dan. hij ? Ieder jaar heeft hij nieuwe gestalten
en nieuwe gezichten gezien ; het eene Ministerie verdween na
het andere ; de groene bankjes en de groene tafel bleven altijd door een vast aantal personen bezet ! Maar wat ook veranderd moge zijn, zeker niet de droomerige saaiheid der debatten, de gelijk- en de gelijkvormigheid van alle nieuwe
leden, de portretachtige kopie van den eenen slechten spreker
van den andere; iedere nieuwe Staatsman, die zijn mond
kwam opendoen, was een nieuwe teleurstelling.
» Men kan niet spreken in Holland! Nederland heeft geen
redenaars ! ", zuchtte hij. Maar hij moest het gewauwel tóch
opteekenen, temidden van de vermoeyenis der lange uren, van
de drukte en het gewoel rond hem, van de hinderlijke klanken van leelijke organen, die het gehoor bijna zeer doen, van
de benauwde achtermiddagen de late avondzittingen, om
's ochtends vroeg weêr op post te wezen.
En onder het hoofd van het Verslag zijn in den loop van
den morgen de regels aangegroeid, in een lange opeenvolging
van zwarte lijntjes.
De druk krabbelende pennen worden door de zenuwachtige
bewegingen van de hand over het papier gedreven; de pennen krassen als met een zacht geknabbel van knaagdiertjes
aan hout; de bovenlijven liggen in een knap naar
voren, met de hoofden dicht op de 'pupitres ; met kleine
haaltjes en krabbeltjes en zetjes schuiven de handen
van links naar rechts over het papier, op hun weg kleine
inktfiguurtjes achterlatend.
Met snelle handigheid worden de zinnen aaneengeregen,
;

OP DE JOERNALISTEN-TRIBUNE.

245

dalend naar beneden, het vel met ongelooflijke vlugheid vullend. De spreker is moeilijk verstaanbaar ; hij keert den rug
naar de perstribune, en de zachte klanken zijner stem verliezen zich naar den overkant. In de buurt wordt gelachen
en hinderlijk gefluisterd.
Zijne ooren zijn tot de hoogste scherpte gespannen, opvangend elk klein geluidje. En ssssst !, roept hij met bevelend ongeduld, naar de zijde der babbelaars.
Op nieuw krassen de pennen, op een lange rij, van links
naar rechts over de tribune, en de snelle vingers peuteren de
lettertjes neêr. Het vel is vol. Zijn hand verdwijnt nu onder
de pupitre, waar zich de knop van een elektriesch belletje
bevindt.
Een kleine duw; tirrrrre in de verte, achter een muur; en
een looper komt het trapje van de perstribune opgewipt. En
zonder een woord te wisselen, wordt hem het beschreven vel
overhandigd en weg holt hij, om het te bezorgen.
Zoodra de joernalisten hun kamertje verlaten hadden, is de deur
van de trap geopend, en zijn eenige jongens en mannen
binnengekomen, die zich wachtend op de stoelen hebben gezet.
Tegen den muur hangt een nummerbord van de elektriesche
belletjes en zoodra een der getallen voor het gaatje
schiet, staat de persoon op, die er aan gehoorzamen moet.
Het zijn de loopers voor de verschillende bladen, die de beschreven vellen van de redakteurs buiten het gebouw moet
brengen, naar hun eerste bestemming: de loopers van het Dagblad en Het Vaderland onmiddellijk naar de zetterijen der
koeranten, die van het Handelsblad naar het telegraafbureau,
en die van de Nieuwe Rotterdammer naar de treinen, waar
ze in den vorm van pakjes worden overgebracht naar de
Maasstad, alwaar een andere looper aan het station gereed
;
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staat ze in ontvangst te nemen en naar het bureau te brengen.
Zoo draven zij den ganschen dag, de kommunikatie tusschen de dagbladbureels en het Kamergebouw onderhoudend,
de beschreven vellen, die van de perstribune komen affladderen, een richting in hun vlucht gevend , in een sukkeldrafje
langs de Haagsche straten sloffend, in opgedreven haast, daar
hunne redakteuren soms verscheiden koeranten tegelijk moeten
bedienen, onmiddellijk in de residentie of langs telegrafischen
weg naar alle streken van het vaderland.
Slechts twee heeren op de tribune schijnen niets te doen;
ze staan van tijd tot tijd op, leunen tegen het achtergedeelte van de bank en kijken in de zaal; ze schrijven niet in
een onafgebroken haast den ganschen dag door, kriebelend,
peuterend over de groote vellen papier.
Maar met tusschenpoozen ziet men hen toch over hunne
lessenaars buigen, snel eenige woorden neêrkrabbelen, een opmerking, een invallende gedachte, die zij niet meer verliezen
willen; en dan luisteren zij weer, met aandacht de debatten
volgend, in een luistering, die alles in zich opneemt.
Deze heeren maken de Overzichten van het verhandelde:
hun taak begint eerst als die der anderen eindigt. Na den
geheelen dag soms in doodelijke verveling, soms in versuffende
eentonigheid, uit hun verheven plaats het oog en het oor op
de zaal gehad te hebben, in vermoeyende oplettendheid, moeten
zij de pen ter hand nemen om met behulp hunner aanteekeningen, en met hetgeen zij in het geheugen hebben meêgenomen, een » levend" overzicht van het » doode" verslag te
geven, een subjektieve beöordeeling van de objektieve vermelding der feiten uit het debat.
En ieder blad, dat richting en kleur in de politiek heeft,
vindt zijn krachtigste wapen in deze Overzichten; ze zijn
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onontbeerlijk en noodzakelijk ; ze lichten de lezers voor, leiden
hen, analyzeeren de gebeurtenissen van den dag van een persoonlijk standpunt, en zijn de natuurlijke en onmisbare kompleteering van de doode en onpartijdige verslagen.
Hoe dikwijls hoort men niet de meening verkondigen, dat
de verslagen der debatten in de Kamer gekleurd en voorgesteld worden in den politieken geest van het blad, waarvoor ze
bestemd zijn; dat een liberale koerant slechts juist en vertrouwbaar wezen zou voor de redeneeringen van de vrij zinnige sprekers, en gebrekkig, afgekort en partijdig, waar het de
beschouwingen van leden der rechterzijde geldt ; dat evenzoo
omgekeerd een anti-liberaal blad in het compte-rendu zijne
partijgenooten voortrekt en zich van de andere sprekers met
een paar regels afmaakt, en meer dergelijke verdachtmakingen,
die slechts in het brein, van een, in zijn ijdelheid gekwetst,
Kamerlid of van een oningewijden leek kunnen ontstaan.
Het wordt echter tijd, dat deze valsche voorstellingen bij
een deel van het publiek worden tegengesproken. En iemand,
die in de gelegenheid is geweest den aard en de wijze van werken onzer Kamer joernalisten van zeer nabij te beschouwen,
durft deze verdachtmakingen als onwaar te bestempelen.
Bij de heeren van de joernalisten-tribune zit in de samenstelling hunner verslagen de grootst mogelijke onpartijdigheid
voor; alle sprekers liggen hen even na aan 't hart — of, wil
men liever, zijn hen even onverschillig; Lohman is hun even
goed als Domela Nieuwenhuys, en Schaepman als Lieftinck;
ze streven er naar — ook in het belang van hun blad zoo
nauwkeurig en volmaakt mogelijk te wezen en, dank zij den
kameraadschappelijken geest die onder hen heerscht, staan zij
elkaêr trouw ter zijde; heeft de een iets niet verstaan , een
ander heeft het toevallig beter gehoord en deelt het zijnen kol-
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legaas mede ; heeft de een den draad van een verwarden gedachtengang verloren, een ander heeft hem mogelijk kunnen
ontwarren, en doet hem zijn confrères graag kennen.
Men werkt gelijk op, elleboog aan elleboog, zin na zin, en
zonder elkander te kopieeren, ieder zijn eigen vorm kiezend (welke dien der sprekers zooveel mogelijk beproeft nabij
te komen), betracht men een onpartijdigheid, die een heel vertrouwbaar beeld van de debatten geeft , en een homoginiteit
in 't leven roept, waarvan men zich door vergelijking der verslagen overtuigen kan.
Maar door deze en dergelijke beschuldigingen van een dom
publiek wordt de moeilijke taak onzer vaillante Kamer-joernalisten nog moeilijker gemaakt. Alleen hij, die de gelegenheid
gehad heeft de pers in haar geheel in ons Parlement werkzaam te zien, in den vorm van het samenstellen der verslagen
en van den voorafgaanden arbeid voor de Overzichten, is in
staat een oordeel te vellen en zijn bewondering uit te spreken
over de drukke werkzaamheden, die de zenuwen ondermijnen,
de toewijding, werkkracht, ijver en geest van onpartijdigheid,
die onze joernalisten op eervoller wijze onderscheidt van bijv.
hunne Fransche Kollegaas.
En bovendien ken ik geen werkkring, die zoo ontmoedigend
en vol teleurstellingen is, als juist de Kamerjoernalistiek. De
vruchten van uwe persoonlijke talenten, uw opleiding, oefening,
uwe uitputtende dagen, die de avonden ongenietbaar maken,
de taaye inspanning van al uwe organen, van uw begrip, gehoor en gezicht, dit alles gaat verloren in de anonymiteit
van een koeranten rubriek; het maakt een ongeteekend onderdeel van één gehéél uit, en de joernalist vindt voor zijn bizondere gaven en inspanning niet eens de troost van de bekendheid en erkenning van zij n werk — de belooning eener be-
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grijpelijke zelfvoldaanheid, zooals ieder werker er wenscht te
ontvangen.
Niet alleen ontvangt hij die slechts hoogst zelden van het
(en dan nog gewoonlijk in flauwe uitroepen
groote publiek
maar ook van de zijde der
van kinderachtige banaliteit)
Kamerleden behoeft hij niet op dankbaarheid of erkenning
zijner verdiensten te rekenen.
De bekende ijdelheid der Staatslieden eischt alles voor eigen
bekwaamheden, en gunt niets aan de kennis der Joernalisten.
Staat er 's avonds een verslag van een redevoering in de krant,
helder, uitvoerig, logiesch, dat den spreker streelt, hij zet zich
de borst op en zegt: » Goed, goed, ja zoo is 't geweest !", ofschoon hij in stilte God dankt, dat men zijn verward gebrabbel en onlogiesch gezeur niet gehoord heeft; maar stelt
het verslag zijne verwachtingen teleur, dan haalt hij minachtend de schouders op, en, blind voor eigen schuld, bromt
hij: » Och, die krantenlui ook ; je moet ze alles twee- en driemaal
voorkauwen, voordat ze 't begrijpen !"
Een sceptische onverschilligheid is het eenige dat den verslaggever zijn ondankbare taak op den duur kan dragelijk
maken; bij de dagelijksche opvoeringen in ons Parlement van
tooneelen uit de »Vanity Fair" hebben zij al z66 dikwijls
achter de koeliessen gekeken, dat voor hen (om Heemskerks
bekende gezegde te gebruiken) de » mooyigheid er al lang af is".
Hun bescheidenheid is voor vele leden de eenige waarborg
hunner grootheid!

III.

EEN KLEIN ONWEER.

't Is een luwe voorjaarsdag; het weer is plotseling omgeslagen, en de atmosfeer drukt hinderlijk, als benauwde damp
van warm water.
Buiten zijn de straten der Hofstad vol wandelaars. En in
de ongewone helderheid van het licht schijnen de menschen
vroolijker, kleuriger, vlugger van bewegingen.
Men heeft het laatste oogenblik afgewacht om de sombere
grijsheid van het Gebouw der Tweede-Kamer binnen te gaan,
slenterend en zich koesterend in de warme zon, bij groepjes pratend in de nabijheid van het kale geraamte van het fonteintje.
Ook in de langwerpige Vergaderzaal hangt - een ongewoon
schel licht, dun en diffuus. De zijramen van het binnenplaatsje
en de koekoek van het koepeldak schijnen helderder, met
volle, dikke bundels de jolige stralen naar binnen te werpen.
In de geheele zaal krioelt een jeugd en ondeugendheid van
van jong licht.
De gekalkte muren, krijtwit, ontvangen een kleine glimming, en de bladen papier, over alle banken en lessenaars ver-
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spreid, als afgewaaid van een reuzenboom van marmer, geven
een kleine darteling van vroolijkheid aan de deftigheid van
den groenen ernst der vergadering.
Want het laken schijnt, onder de opleving van alle bijkleurtjes, dónkerder dan anders — de verstijving van een veld
met kort jong graan, waarin de gouden lijntjes en randjes
korenhalmen uit een wonderland nabootsen.
En de boden inktkokers, opgeboend en schoon, zijn door
het binnenvallend hellicht — een licht zonder gloed, zonder
brandpunt allen aan denzelfden kant met een glimstreep
bevlekt , als kleine zilvervruchten gevallen uit denzelfden boom.

Langer had men buiten niet kunnen blijven staan; het was
meer dan tijd, en men moest naar binnen. Toen was men
met slenterstappen vol tegenzin opgewandeld, de trappen op,
de antichambre in, de Vergaderzaal binnen.
't Verwonderde dan ook niemand, dat de vergadering al
geopend was, de eerste openingsformaliteiten waren afgeloopen,
en in de verte een kleine Meneer met een brabbelstemmetje
stond te spreken.
Bovendien trok het aanhangige onderwerp — een suppletoire
Staat van Begrooting -- heel weinig belangstelling; men beschouwde het als een dier noodzakelijke vervelingen, behoorende
tot een verzameling kleine wetsontwerpjes, welke men in een
rij op de agenda zet, en liefst onder een machinaal gemurmel
van den Voorzitter, onder den hamer hoort doodslaan.
De kleine Afgevaardigde, als een menschelijk puttertje, dook
telkens met het hoofdje naar een papiertje vol aanteekeningen,
brabbelde nare zinnetjes uit, vol verwonderingen, vraagjes en
ge,kteerde boosheidjes. En de overige leden liepen hem voorbij,
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zooals men op straat een orgeldraayer passeert, naar wien
men niet luistert, ofschoon de muziek toch in de ooren blijft
galmen.
Men kon in de vergadering niet ineens tot rust komen ; de
saprijke jeugd van de natuur buiten had de leden woelig
gemaakt ; men voelde zich frisch, jong, pleizierig ; er lag een
nieuwe verjonging over de leden, in hun dunnere kleeding,
• hunne geknipte haren en de gezonde prikkeling van het vel,
waar het bloed vlak ónder was komen te staan.
Op groote afstanden verspreid, zag men hier en daar eenige
leden in hunne bankjes zitten, soms twee naast elkaêr in een
gesprekje. De Ruyter Zijlker, met zijn kaalgeknipt hoofd,
gebogen, glad en rond als een grijze knikker, aan weerszijden
gebarrikadeerd door een stapel papieren, stukken en boeken,
zat natuurlijk druk te schrijven, werkend aan zijn taak van
alle dagen, die nooit schijnt af te komen. Reekers, geleund
in zijn bankje als in een sociëteits-fauteuil, hield het laatste
nummer van Le Figaro, waarschijnlijk aan het station gekocht,
wijd voor zich opengespreid, Parijsche schunnigheden met een
smakelijk lachje savoereerend; Generaal Van der Schrieck, met
een bril op, het hoofd in de handen, was voorover in een studie
verdiept; Van der Kaay, met zijn kleurig gezicht, kaal, met
de scherpe tint van ongezond bloed, zat rustig in zijn
zwarte bankje, met de oogen snuffelend rondkijkend en telkens met de vingers door het haar kammend; De Beaufort
ook geheel opgaande in de lektuur van zijn krant, waartegen
zijn zwarte baard en hoofdhaar zich als ingekrast afteekenden, keek niet op, verloren voor zijn omgeving, als thuis
aan zijn ontbijttafel.
En op de trede van den Troon, waar zich de goudroode
kermisachtige stoel bevindt, gedekt door een uitpruilende kroon.
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waaraan twee opgenomen roode gordijnlappen hangen, als van
een poffertjeskraam, zaten twee heeren —Verniers van der Loeft
en Lohman — de eerste met losse nonchalance een opgetrokken
knie in de saêmgevouwen handen steunend, en de ander, met
de ellebogen op de knieën en de kin in de open handpalmen,
schuin het hoofd naar zijn kollega gekeerd.
Ze spraken met lange explikaties, in korte zinnen, zonder
te luisteren naar den speech van den kleinen Meneer, bedaard
....... totdat de heer Van der Loeff plotseling een schok van
zenuwachtige nijdigheid maakte, zijn knie losliet, en met een
halven draai naar Lohman, hem bij een knoop van zijn jas
vastpakte en met snelle drift voortging met praten.
Maar de groote drukte in de zaal ontstond door het patrouilleeren der wandelende Afgevaardigden.
De Voorzitter had al eenmaal met den hamer om stilte
geklopt, maar het hielp niet.
Ook het bureau was bezet met pratende heeren, die den
Voorzitter en den Griffier met vroolijke drukte omringden; op
den hoek, waar de presentielijst geteekend moest worden, had
zich een tros van hoofden gevormd, druk kakelend in praatlustige opgewonheid.
Gestalten, rechtop, zag men door de zaal dwalen, over de
gangpaden, tusschen de bankjes; speurende blikken zochten
naar kennissen, die men wilde aanspreken.
Wat moest men doen? Men wist met zijn tijd geen raad.
— Zeg, pst!, Sanders!, riep de stem van den heer Van
Kerkwijk achter den Haarlemschen Afgevaardigde.
Met een opgewekten schrik van het scheeve hoofd, draaide
deze zich om; de twee Afgevaardigden namen elkander bij den
arm, ploften op een bankje neer, en waren onmiddellijk in
een intiem gesprek verdiept.
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Schaepman, telkens achter het oor aan zijn bril voelend,
met de onrust van een slapeloozen olifant, in het voorbijloopen
alle medeleden een oogenblik eklipseerend, zenuwachtig als
een aangeschoten oerbeest, liep van links naar rechts, met
neêrplompende stappen over het roode middenvak ; toen verdween hij door een der groene klapdeurtjes.
Groepjes van twee en drie, met lachen en drukke gebaren,
wandelden vroolijk op.
Boven het roezemoezig geraas van de levendigheid der voorjaarsmenschen klonk somwijlen het getrompet van een luid
gesnoten neus, een harde lrellach, en het eentoonig woord
gebabbel van den kleinen spreker.
Men was z66 geökkupeerd met deze prettige konversatiedrukte, dat de vergadering het niet eens scheen te bemerken,
toen de eerste redenaar in een wauwelend boosheidje ging
zitten en door een ander gevolgd werd.
Deze was een Liberaal met een stoppelig kinbaardje en een
tanig gezicht, die met schaarsche gebaren en moeilijke zinnen
den Minister om nadere inlichtingen vroeg.
Maar het geraas werd hinderlijk, in een ongegeneerde vrijmoedigheid, en het scheen zelfs den Voorzitter op te vallen.
Hij keek even op, nam plotseling zijn hamer ter hand, en snel
eenige booze klopjes gevend, riep hij:
— Ik verzoek een weinig stilte!
Deze waarschuwing hielp echter maar voor een kort oogenblik, want toen de liberale spreker geëindigd had en was gaan
zitten, moest een der kommiezen-griffier er den Voorzitter opmerkzaam op maken.
Opnieuw bonsde de hamer nijdig en bevelend op de tafel neêr.
— Het woord is thans aan den Heer Minister van Justitie!
riep hij luid, opdat iedereen dit halve bevel om stilte hooren zou.
.
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Toen bedaarde even de nonchalante drukte ; er kwam
eenige orde en regelmaat onder de wandelende leden.
Sommigen gingen in een halven cirkel bij de Ministerstafel staan om te luisteren, meer om iets te doen te hebben,
dan uit belangstelling ; anderen liepen eindelijk naar hunne
zitplaatsen toe, ten laatste een begin makend met hunne ochtendbezigheden.
In de gangpaadjes kwam nu meer ruimte; ze waren niet
meer verstopt, maar gaven vrij passage aan de weinige Afgevaardigden, die zich nog verplaatsten ; de bankjes waren dichter
bezet, mannetje naast mannetje, en overal in de rondte, van
het amfitheater naar beneden dalend, zag men de glimmende
kale kruinen en de haarbossen der gebogen hoofden.
En te midden dezer onverschillige orde onder de leden, die
zich met hunne eigen bezigheden okkupeerden en de luisteraars
voor-den-vorm, klonk thans de stem van den Minister bedaard,
rustig en kalm.
Rechtop tusschen het blad van de tafel en de zitting van
den stoel, stond Z. E. langzaam te argumenteeren. Zij
steunde met de gesloten vuist van de linkerhand op de tafel,
waardoor het bovenlijf een weinig naar voren kwam; en zijn
blonde baardje, naar twee zijden uitgekamd, scheen van een
dun vlasachtig wol, daar het jonge licht, koud en wit, er een
diffuse glans over wierp.
Ook het bureau van den President was schoon geworden;
de babbelende leden waren uit de schaduw van den hemel
weggewandeld; de Griffier en de twee kommiezen-griffier zaten
haastig te pennen; en de Voorzitter, die op 't oogenblik niets
beters te doen had, zat met doode oogen te luisteren, terwijl
zijne handen, met de vingers ineengedrukt, hem tegen den
buik rusten.
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Zonder belangrijkheid, zonder interest van de leden, beantwoordde de Minister den kleinen Afgevaardigde, die zoo'n
langen tijd had staan babbelen.
En plots !, in die stilte een brutaal lawaai!
Uit den halven cirkel van luisteraars braken uitgeschreeuwde
kreten los :
Hééeee ! héé, hééeee ! Boeoeoeoeoe!
Een schel, half ingehouden fluitje doorsneed met een valschen
toon de stilte van de zaal.
De hamer van den Voorzitter jaagklopte in zenuwachtige
haast om attentie in dit lawaai te krijgen.
De Minister was blijven steken, met een half uitgevoerd
gebaar van den arm, onmogelijk zich nader te expliceeren.
Toen klonk helder, duidelijk en met een energieke klem
de harde stem van den President der Kamer:
Tot mijn leedwezen zie ik mij genoodzaakt de Regeering
te verzoeken geen uitdrukkingen te gebruiken, die een beleedigend karakter voor de leden dezer vergadering zouden kunnen
hebben !
-- Ja! ja! Goed! goed!, schreeuwden weêr eenige booze
stemmen.
— Stilte!, beval de Voorzitter met een bons van zijn hamer.
Ineens was er een kermisrumoer in de Kamer ontstaan.
Met een hakketrappenden galop waren de leden van de beide
amfitheaters komen afdraven; alles stroomde weêr naar de open
middenvlakte, die in een oogwenk zwart was van .krioelende
hoofden en mannenruggen.
Het roode hoofd van Lieftinck, met een pleizierige verwondering in de wijd geopende oogen, stormde een der groene

deurtjes binnen. Van Kerkwijk, andere leden op zij duwend,
dringend, werkte zich met haastige gebaren door de menigte
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heên, naar de zitplaats van den kleinen Afgevaardigde.
Bijna niemand had gehoord wat de Minister gezegd had; in
een kakelende nieuwsgierigheid kwamen de hoofden in trossen
bijeen, met een konkelende drukte en glimmende oogappels
van opgewonden zenuwachtigheid.
Het ging van mond tot mond; men vroeg elkaêr :
— Wat is er ? Wat is er ? Wat heeft-ie gezegd ? . , Wat ? . .
Een gegons van brommende stemmen steeg in een gelijktoonigen klank naar den koepel van het dak.
De beleedigde Afgevaardigde rees in zijn bankje op;
een dichte kring van kollegaas omringde hem. En hij stond
te babbelen, om zich uit te leggen, en booze stootende gebaartjes te maken, terwijl Van Kerkwijk hem bij een mouw
van zijn jas te pakken had gekregen, het hoofd naar hem
toegestoken, en allerlei dingetjes en bizonderheidjes weten wou.
Eindelijk verspreidden zich de woorden der beleediging; ze

gonsden rond, werden nagebabbeld, van mond tot mond overgekonkeld, door de ooren opgezogen in een hebzuchtige luistering.
In antwoord op een verzoek van den kleinen Afgevaardigde
om een verhooging van traktement aan een zekere kategorie
van ambtenaren in overweging te nemen, had het Hoofd van
het betrokken Departement gezegd:
--- Het blijkt ook thans weêr hoe goed het is o
i
vrienden in deze Kamer te hebben zitten, want als ik ....
......
Maar verder had hij niet kunnen doorspreken ; de kreten
der verontwaardigde luisteraars hadden zijn zin afgesneden.
Overal werden thans de schouders opgehaald, armen met
booze zwaayen bewogen, en er vielen zelfs nijdige blikken op
de Ministerstafel.
...

-

De beide amfitheaters waren eensklaps geheel verlaten, slordig
17
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in den achtergelaten rommel van papieren ; alleen de grijze
patriarchale Hugo-kop van den ouden heer Van der Linden,
met een goedige verwondering in zijn gelaatsrimpels, was niet
van plaats veranderd .en keek, even opgeheven, van het
linksche amfitheater naar het oproertje op de middenvlakte.
Toen kwam zijn buurman, de heer Van Delden, naar boven huppelen, ging naast hem zitten en verhaalde hem het
gebeurde.
Een bedaarde, langzame heên- en weêrschommeling van
het grijze hoofd drukte zijn goed-menschelijke afkeuring uit.
Herhaaldelijk moest de Voorzitter met tusschenpoozen om
stilte hameren; maar het lawaai verminderde dan slechts voor
een oogenblik.
Niemand luisterde naar den Minister, die in brabbelzinnetjes
haastig en struikelend over zijne gezochte argumenten, zich
nader stond te expliceeren en, door een draai aan zijne woorden te geven, den ongunstigen indruk van zijn gezegde trachtte te verminderen.
Hoog bóven alle groepen uitstekend, bewogen zich de hoofden van Schaepman en Oppedijk.
En Van Kerkwijk, die nu vlak naast den beleedigden Afgevaardigde stond, scheen hem ondeugend te plagen, want zijn
gezicht trok zich telkens scheef in een schalksche lachbui,
terwijl de kleine Meneer hem met den arm afwees.
Te midden van het opgewonden lawaai eindigde de Minister zijn antwoord en was haast ongemerkt gaan zitten.
De Voorzitter, met het hoofd hoog op den uitgerekten
hals rondziende, vroeg:
— Verlangt nog iemand het woord ?
-- Ja, Meneer de Voorzitter!, riep de kleine Afgevaardigde
met haastige drift.
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Een stormig gedrang dreef de opeengehoopte Kamerleden
in de richting der zitplaats van hun kollega ; men duwde elkaêr als voor een kijktent op de kermis, of als op straat voor
een overreden hond ; men bromde booze en nieuwsgierige
uitroepen.
Maar de ledenmassa werd in haar opdringende beweging
plotseling gestuit, want met luide stem deelde de Voorzitter
aan de vergadering meê :
— Het woord is aan den heer A ..... — Maar vooraf wordt
de vergadering voor een half uur geschorst!
Een kleine teleurstelling deed de massa uiteenvloeyen; de
joernalisten bleven doorkrabbelen, maar de tribunes liepen
leeg, daar de geamuseerde bezoekers gedurende de pauze niet
in de zaal mochten blijven.
Toen zag men, dat de Minister naar den kleinen Afgevaardige wilde toegaan, die nog met een paar kennissen stond te
praten, maar dat deze zich omdraaide en door een der groene
deurtjes verdween.
Algemeen keurde men het beleidvolle optreden van den
Voorzitter goed, die door het instellen van de pauze op dit
oogenblik mogelijk een onaangename scène in de Kamer voorkomen had.
De leege zaal zag er nu slordig uit; 't was alsof er een
bende woeste mannen doorgedraafd had, den boel omvergooyend, loopend over bankjes en lessenaars met vuile voeten
en knoeyende handen. Een groote papierregen was over het
groen neêrgedwarreld.
Het jonge licht, diffuus en koud en wit wit zonder zon -scheen er in ongezellige eenzaamheid op neêr.
De tijding was als een loopend vuurtje rondgegaan; tribunebezoekers, die op straat kennissen waren tegen gekomen, heeren
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die in haast op de Witte waren gaan koffiedrinken, hadden
verteld dat er in de Kamer een »standje" was. Leuk, jongens!
Ga eens meê kijken."
En men was van alle kanten toegeloopen ; er was ineens
een publiek komen opdagen, men wist niet van waar of hoe —
een dier bijna onverklaarbare samenscholingen, die bij brand
zelfs in een half uur tijds midden op een verlaten hei ontstaan.
Toen de deuren weêr geopend werden, waren de tribunes
boordenvol, zwart van de menschen, die met nieuwsgierige
oogappels over de balustrades hingen.
Beneden zich, in den kuil der zaal, zagen zij de vergadering
au grand complet; er waren zelfs nog meer leden dan 's morgens; ze vormden één klomp van zwart, met gelige spikkels
van kale schedels er tusschendoor.
Aan den linkschen kant zag de Kamer er slordig uit, kaal,
vol papier, verlaten, zonder één Afgevaardigde; en rechts was
zij propvol, zelfs met drie personen op 'n bankje van twee,
de gangpaden overstroomend, de middenvlakte vullend.
De kleine Meneer had het woord gekregen en sprak:
Meneer de Voorzitter! Z. E. de Minister van Justitie heeft
daareven eenige woorden gebruikt, die mij onaangenaam hebben getroffen. Ik meen nml. verstaan te hebben, dat hij zeide:
> Het blijkt opnieuw hoe goed het is zijne vrienden in de Kamer
te hebben".
Er steeg een versch gebrom uit de menigte; eenige stemmen
riepen: Ja! Juist!
— Stilte!, beval de President.
— Ik wetischte, ging de kleine ' Afgevaardigde voort, wel
een nadere explikatie van deze woorden te ontvangen. Lag
het in de bedoeling van den Minister om het te doen voorkomen, dat »er hier leden in deze vergadering zijn, die de be-
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langen van bizondere personen en hunne sympathiën stellen
bóven 's landsbelang en dat der schatkist ? Maar dat zou voor
een Kamerlid een handeling wezen strijdig met de door hem
afgelegde eeden (Goed ! Goed ! riep een stem). Maar zoo iets
kan men toch niet verwachten van een Minister, die nog kort
geleden zelf deel dezer vergadering uitmaakte ; en men mag
toch niet van Z. E. veronderstellen, dat hij uit zelfondervinding spreekt."
Hááháááááááá !, bromlachte het door de zaal ; de groepen
schommelden zenuwachtig heên en weêr.
— Stilte!, klopte de President opnieuw. Ik moet den heer
A. verzoeken zich een weinig in zijne uitdrukkingen te matigen.
— Hóóóóóó bromde het koor af keurend.
Het is Z. E. den Minister geweest, die mij een » onmatige" uitdrukking heeft toegevoegd."
En de vergadering gillachte het bij deze uitdrukking uit;
alles schudde van pleizier, niemand stond meer stil; zelfs aan
de Ministerstafel en aan de bureaus had men pret. En boven
alles uit roffelden de kloppen van den hamer, boos, in een
zenuwachtige kadans.
De tribunes schaterden.
Maar moeilijk verstaanbaar tusschen de lachscheuten ging
de kleine Meneer voort:
........ of dat de bedoeling .... Z. E.... nader verklaren.... na.... niet bekend ........ geweten, dan is de Regeering verplicht feiten en bewijzen aan te voeren."
Met een bonsje van kleine boosheid liet de Afgevaardigde zich
op zijn bankje vallen, terwijl een luid gekakel van napratende
stemmen opsteeg, drukke gebaartjes, booze en lachende hoofden.
De Minister, die onmiddellijk in zijn stoel oprees, kreeg nu
het woord.
!
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Nieuwsgierig drongen alle leden in een nieuwe drift op de
middenvlakte bijeen. Het was een oogenblik erg stil, z66 stil
dat men de pennen der joernalisten kon hooren krassen.
Het spijt mij, Meneer de President, dat mijne woorden
op den Geachten Afgevaardigde zoo'n onaangenamen indruk
. hebben gemaakt. Maar ik meen voorop te moeten zetten, dat
die spreker mij verkeerd heeft verstaan. Ik ..
— Nee ! Nee ! Nee ! Nee !, steeg uit alle groepen op. De
kleine Afgevaardigde schudde ontkennend met het hoofd.
— Waarachtig niet !, riep Van Kerkwijk hard na de anderen.
Ik moet den heer Van Kerkwijk verzoeken Z. E. niet
op deze wijze in de rede te vallen!
De Afgevaardigde van Zierikzee haalde de schouders op.
Toen ging de Minister voort in beleefde termen een nadere
verklaring van zijne woorden te geven; het had niet in zijne
bedoelingen gelegen een lid van deze geachte vergadering
verdacht te maken of te beleedigen; hij had alleen maar
willen zeggen, dat de betrokken ambtenaren den Afgevaardigde dankbaar voor L zijn tusschenkomst zouden zijn, zooals
ieder mensch een ander, dat in het publiek zijne belangen behartigt. Verder draaide hij met eenige Parlementaire zwaayen
om het fond van de kwestie heên, boog links, boog rechts,
verzocht niet aan zijne oprechtheid te twijfelen en hoopte, dat
de Geachte Afgevaardigde met deze verklaring genoegen zou
kunnen nemen.
Hij ging weêr zitten te midden van een boos humeur
der geagiteerde vergadering.
Maar tot ieders teleurstelling nam thans de Voorzitter het
woord:
— Mijne Heeren! Het is thans uit de woorden van de Regeering gebleken, dat het niet in hare bedoeling heeft gelegen
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een lid dezer vergadering een beleedigende uitdrukking toe te
voegen. We kunnen van deze verklaring akte nemen. En hiermeê geloof ik de debatten over dit incident te kunnen sluiten !"
Ontevreden, met booze ruggen, gingen de groepen leden
uiteen; druk napratend, liepen zij met hoopjes tegelijk de
klapdeuren uit.
De tribunes stroomden ook leeg, met het stommelend geraas
van een uitgaander Schouwburg.
Eenige leden gingen op hunne plaatsen zitten schrijven.
De grijze Hugo-kop van den heer Van der Linden zat met
placide kalmte in zijn bankje.
Met gezochte okkupatie sloot de Minister een portefeuille
met stukken.
En toen de Suppletoire Staat van Begrooting in stemming
kwam, werden er zeven-en-twintig stemmen tégen uitgebracht.

IV.

HOOFDEN EN ROMPEN.

Evenals in de natuur bestaat er ook in ons Parlement een
optiek, die de zaken en personen, van nabij of veraf beschouwd, een wezen • en karakter geeft, dat nauw samenhangt met den persoon van den waarnemer en den afstand,
waarop hij zich van de beschouwde doode of levende voorwerpen bevindt.
Menigmaal heeft het mij verwonderd, dat een redevoering
in de Kamer uitgesproken door een persoon, die bij zijne kollegaas al héél slecht staat aangeschreven, gedebiteerd te
midden van de slordige drukte der Kamer, zoodat de joernalisten zich buitengewoon moeten inspannen er iets van op te
vangen, langzamerhand buiten de Kamer een gewicht en belangrijkheid gaat aannemen mogelijk wel tot 'sprekers eigen
verbazing!
Eerst vindt men 's avonds in de koeranten een kleine bespreking van de redevoering, eene rekapitulatie van zijne argumenten, door een welwillend redakteur op de meest gunstige
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wijze gerangschikt : eene kleine prijzing, een vriendelijke
waardeering. En daarmeê uit!
Maar daarna verhuizen de besprekingen van de groote pers
naar de kleinere of Provinciale bladen, eenigszins sterker gekleurd, nog gunstiger voorgesteld, totdat zij eindelijk te land
komen in een krantje, dat in 'sprekers kiesdistrikt verschijnt.
En daarin wordt het H alelluj a gezongen, met bazuinen en
trompetten. Men noemt zijn speech het A belangrijke feit van
den dag", en een » waar meesterstuk", getuigenis afleggende
van zijne buitengewone scherpte van blik, zijn groote zakenkennis en zijn juistheid van oordeel. Kortom, hij wordt als
een sieraad van zijn distrikt beschouwd.
Ongemerkt blijven er in de pers, en in de »vocabulaire
politique" eenige gezegden en uitdrukkingen hangen, die gedurende een paar weken van mond tot mond gaan, bijna gevleugelde woorden worden, maar die bij het uitspreken in
't minst de attentie niet getrokken hadden.
Tot zijn verbazing ziet men een belangrijkheid geboren
worden, die men niet verwacht had, terwijl herhaaldelijk omgekeerd een redevoering, die men met heilige aandacht heeft
staan aanhooren en de leden onder een zekere impressie naar
hunne zitplaatsen heeft doen terugkeeren, onopgemerkt verloren gaat onder de stroomen welsprekendheid die er overheên
bruisen.
Men denkt: dat is nu bepaald een evenement; die spreker
heeft indruk gemaakt ; van die redevoering zullen wij wel
meer moren .... .
's Avonds slaat men belangstellend de koeranten open, begint met het Overzicht, leest en leest, regel na regel, en tot
zijne verwondering glijdt de Redactie er nonchalant over heên,
;
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vermeldt ze even, en gaat daarna zaken prijzen, waarvan men
de waarde niet doorgronden kan.
Den volgenden dag is zij al weêr heelemaal vergeten, interesseert men zich voor nieuwe gebeurtenissen, en .... men
kijkt er met onbegrip het Kamerlid op aan.
Dit is de optiek der Kamer!
Van alles doet ze aan uw oog voorbijschuiven : kleine
samenspraken, een scènetje, hoofden, ruggen vol uitdrukking,
rompen die gemaskeerd zijn of half schuil gaan achter anderen,
een woest gebaar, een haastige opstapping een warreling
van brokken mensch, van stukken daad.
Zij vormen het koor van geluiden en het stil-spel rond de
redevoeringen van de sprekers.
En als ge de vergadering verlaat, neemt gij in het geheugen
uwer oogen korte herinneringen van éven gehoorde en geziene
zaken met u meê.
Daar hebt ge een hoofd, dat zich profileert tegen den schouder van een kollega.
Een kaalgeschoren gezicht, smal, frisch, met een grooten
arendsneus naar voren, een scherpe kin á la Punch, een helder
open voorhoofd, waar het grijzende haar uit is weggestreken.
En twee oogen, diep inliggend, donker, beweeglijk, met snelle
kijkingen links en rechts, gebiedend en scherp als arendsoogen.. .
Het is Van Delden!
Zijn hoofd, dat nogal strak en hard van trekken is (men
zou zeggen met stijve spieren) en daardoor weinig emoties kan
uitdrukken leeft van die oogen. Het verheldert door hun
kranige energie; het wordt naspeurend en uitvorschend door
de fronsing der wenkbrauwen, de kleine dichtknijping der
oogleden; het is rustig in zijn verstandig begrip, wanneer hij
naar een redevoering staat te luisteren.
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Het is de typische kop van een helder financier, van een
snugger advokaat, waaraan een juist verstand en een gespierde
wilskracht een arendsuitdrukking gegeven hebben, maar zonder
valschheid, zonder hebzucht.
En in de Eerste-Kamer staat een oud heer te spreken; zijn
goedig hoofd met zachte hangtrekken — het hoofd van een
groothartigen papa, altijd met helder linnen, helder wit haar,
helderen kalen schedel doet denken aan een geschilderd
portret van Pieneman, in het overdreven wit en roze der
vleeschkleuren.
Het is de heer Muller, en hij spreekt ook goedig:
— »Is dat eerlijk! is dat goede trouw!
Neen, dat is niet eerlijk, dat is oneerlijk! dat slaat den
goeden trouw in het aangezicht, dat is ergerlijke ondankbaarheid.
»En let wel, herinner het u, Mijne Heeren, een tijd lang,
ik mag zelfs zeggen een langen tijd, hebben die openbare
scholen wèl voldaan aan de behoeften des volks !"
Een onktueuse langzaamheid van spreken doet denken aan
de goedhartige omslachtigheid van wijlen den heer Van der
Linden.
Zijn stem wordt af en toe dof en diep in lage tonen —
in een soort van paterne bromming; en hij schudt waarschuwend den vinger, laat bedroefd het hoofd hangen, traineert in
een lieve goedige vraging met zijne woorden, als kon hij de
slechtheid der menschen niet begrijpen, als verwonderde hij
zich over het onbegrip van anderen in het ware en het goede.
Als hij staat te spreken, zijn zijne handen leeg; hij moet
ze tot zijn vrije beschikking hebben.
Vóór hem op tafel ligt een vel papier vol aanteekeningen,
dat hij van tijd tot tijd eens opneemt om zijn geheugen te
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hulp te komen, maar dan legt hij 't ook weêr neêr, om zijne
handen leeg te houden.
Deze helpen hem akteeren, zijne vragen en ontkenningen
met kleine luchtzwaayen vergezellen, en een gezellige drukte
maken rond de rustige bedaardheid zijner woorden.
— D Ik herzeg hier wat ik bij het onderzoek in mijne afdeeling verklaarde : indien deze wet in het Staatsblad mocht
verschijnen, dan zal de schoolstrijd eerst recht ontbranden."
Nu schuift hij de vingers der beide handen in elkaêr, legt
ze zoo gevouwen op de ronding van zijn buik, en gaat voort
— » Is er dan geen rechtsgelijkheid mogelijk ?"
Waarna het hoofd schuddend:
— »Mijns erachtens wel!"
»En de weg daarheen ?"
Plotseling strekt hij den rechter arm, met pointeerenden
wijsvinger op een onzichtbaar punt in de ruimte:
— » Eerst wijziging van artikel 192 der Grondwet !"
En met paterne traineeringen in zijn stem, als een oude papa
tegenover jeugdiger tijdgenooten, keuvelt hij zoo voort. Er
spreekt uit zijne redevoeringen een goed hart, een eenvoudig
verstand, een kalme oprechtheid van gemoed, die meer aangenaam aandoen, dan boeyen of overtuigen hij is iemand,
die men meer vereert en hoogacht om zijne eigenschappen als
mensch, dan om zijne kwaliteiten als Staatsman, die men aanhoort zonder te bewonderen, lief heeft zonder te volgen, naar
wien men opziet zonder anthoesiast te worden.
-- Héé, zeg, psst! Hé!, roept Schaepman.
Gauw doet hij eenige reuzenstappen vooruit, en over den
schouder van een ander, tikt hij een zijner Katholieke medeAfgevaardigden op den rug.
Deze kijkt met een kleinen schrik om.
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Het is een inan met een donker uiterlijk, bruinig met
zwart haar en een zwart snorretje. Hij is nog erg jong, en
ziet er niet ouder uit dan even in de dertig; zijn lichaam is
vol nette lijntjes en vierkante hoekjes.
Dit is de Afgevaardigde Kolkman.
-- Kom 's hier, hoor's !, zegt Schaepman, hem bij den arm
nemend en meêtrekkend naar een bankje.
De bullekop van den Katholieken leider en het Spanjaardshoofdje van zijn jeugdigen volgeling komen in een konkelende
drukte bijeen; er wordt iets uitgelegd, weêrsproken, en eindelijk
toegegeven.
Nu laat Schaepman hem los ; hij heeft hem iets ingeprent,
in zijn kop genageld, zich een zekerheid over hem verschaft.
En de kleine Kolkman wandelt uit zijn bankje weg, met
een bedaarde zelftevreden beweging van al zijn nette lijntjes
en vierkante hoekjes.
Zoo iets gebeurt herhaaldelijk in den loop der zittingen;
soms meer dan ééns per dag ziet men de Pauselijke Kolossus
met een bevelend gebaar een der jeugdige Katholieke hennetjes tot zich roepen: een breede zwaai van den arm, een
roepende knik van het hoofd, en dan worden ze ergens in een
hoek onder handen genomen.
Het. hoffelijke. salonfiguur van Baron Michiels, sprekend en
werkend met de punten zijner lippen en vingers, in een aanraking met alles, als dacht hij zich vuil te maken; de jonge
Meneer Bevers, bleek en onopgemerkt, met het misvormd ovaal
van zijn gezicht achter de ruggen zijner kollegaas, altijd
zoek, weggekrioeld tusschen bankjes en menschen, zoodat hij
voortdurend verstoppertje schijnt te spelen hun allen valt
dikwijls de eer te beurt een fluisterend apartje met hun Leider
te mogen voeren, waarin zij slechts een luisterende rol hebben
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te spelen, eindigende in knikkende gebaartjes en toestemmende
beweginkjes, kleintjes, onderworpen, zoet beamend.
In levende werkelijkheid ziet men hier een der grootste
natuurwetten aanschouwelijk voorgesteld : de kracht en dikte,
die de zwakte en magerheid overweldigen — de kleinheid van
Kolkman, Michiels en Bevers móet ondergaan tegen de enormiteit en welgedaanheid van een Schaepman!
De Eerste-Kamer biedt ons helaas het schouwspel van een
goed georganiseerd klubwezen niet aan ; men vindt in die vergadering geen chefs en gedisciplineerde volgelingen.
Alle poppetjes staan daar afzonderlijk; de draadjes waaraan men trekken moet om ze in beweging te krijgen, han gen
buiten het Parlement.
Een ieder heeft daar zoo zijn eigen leventje, verschillend
van dat der anderen.
In de Tweede-Kamer vertoont zich een uiterlijkheids-homogenieteit, een effen-kleurigheid, de grijsheid van één toon.
Maar in het Hooger-Huis kan men elk figuurtje afzonderlijk
bekijken; het vertelt zijn eigen geschiedenisje, met laat ik
't noemen — nieuwe kleurtjes en ouderwetsche bedaardheden.
De domineerende kleurtjes op de leden dáár zijn: een opzette roze vleeschkleur, gekroond met een ancestraal spierwit
of een imponeerende grijsheid.
Zoo ook de heer Alberda van Ekensteyn; en hij galmt met
theatrale tranen in de stem:
— » Daar staat het kind, voor hetwelk wij opkomen, het
arme, onmondige, en hulpbehoevende kind!
»In uw verbeelding ziet gij het staan met betraande oogerg
en smeekend te denken aan zijn belang en lot, en zijn lot
alleen!
»Ik bid u, Mijne Heeren, wijdt er uwe gedachten aan,
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daaraan niet minder of daartoe, tegen Staatsbelang, Staatsgeld dienen mag!
Ik heb voor allen gesproken, niet tegen iemand, dan alleen

tegen hem, die niet voor allen is !"
Dit lid van ons Hollandsche Hooger-Huis, met zijn romantische naam en zijn romantisch Hollandsch, is iemand
van een bizonder rijzige figuur een lengte voor den » Queens
Horse Guard, — waarboven een groot hoofd staat, dik bezet
met grijzend haar, dat netjes als een kapperskop is opgekamd
en een kinbaardje, waarin eveneens een scheiding geharkt is.
Hij heeft een zware stem, die hij inhouden en bedwingen
moet om niet té luid te spreken, en waaraan hij sentimen,^
teele en komedie^,chtige traineeringen geeft, vol van een kinderachtige liefheid en huilerige overgevoeligheid.
De grootste tegenstelling met zijn kurassiers-uiterlijk vormt
zijn Parlementaire beeldspraak --- staatkundige bakerstaal om,
de kinderen zoet te houden, flauwtjes, ouderwetsch, gemeen-

plaatsig, op het belachelijke af.
En deze beeldspraken doet hij vergezeld gaan van slamaayige bewegingen in de lucht, molenwiekend met de armen,
als een beroemd helden-akteur op een volkstheatertje.
Het zijn redevoeringen uit den tijd der snuifdozen, theekoepeltjes, Goudsche pijpen en diligences — zoowat van de
tranerige sentimentaliteit la Rhynvisch Feitli .
Heemskerk Junior (Mr. Theodoor) !
Men kijkt boven op een hoofd met blond haar; hij staat
met het bovenlijf gebogen achter de Ministerstafel, leunend
met de onderarmen op den rug van een stoel.
De heer Keuchenius heeft zich half naar hem omgekeerd,
en de hoofden dicht bij elkaêr fluisteren en babbelen en kakelen
samen.
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En als het gesprek geëindigd is, steekt de jonge Heemskerk
zijne handen in de zakken en wil naar zijn plaats gaan.
Maar Lieftinck houdt hem staande, en men ziet het blonde
hoofd met het witte vel en de als in slaperigheid verstijfde trekken van den Christelijken fanatist ontkennend heên en weêr
schudden.
Van een der vrienden en antirevolutionaire kollegaas des
heeren Heemskerk doet het volgende, op waarheid berustende
verhaal de rondte.
Hij was officier der artillerie, en lag eenige jaren geleden in
garnizoen in een kleine provincieplaats ; reeds toenmaals was
hij bekend en berucht om zijn godsdienstige dweeperij en bij geloovig fanatisme.
Op een goeden dag ontvangt een zijner kennissen een briefje
met verzoek om onmiddellijk bij hem te komen, daar hij God
op visite had en hij hem met dezen in kennis wilde brengen.
De verheugde vriend spoedt zich naar zijn woning, en binnen gelaten vindt hij den gastheer alleen zitten. Op zijn ver
won derd rondkijken ontvangt hij ten antwoord:
— »Je komt te laat, vriend, God is juist weêr heêngegaan.
Zijn stoel is nog warm; voel maar!
Deze geschiedenis — niet geheel anekdote teekent meer
en beter dan lange omschrijvingen het karakter der godsdienstdweeperij van deze heeren Kamerleden, in al haar dom bijgeloof, haar gevaarlijke plastiek en kinderachtige vulgarisatie.
Een gewoon menschelijke uitroep, wanneer* men veel over
iemand heeft hooren spreken en hem dan eindelijk van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen krijgt, is: Ja, zoo had
ik hem mij toch wel voorgesteld !"
Maar met betrekking tot Heemskerk Junior zou men zoo'n
uitroep niet aan de ijdele pedanterie van een vermeend men,
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schenkenner behoeven toe te schrijven : ze zou de reflektie
wezen van het beeld der werkelijkheid.
Heemskerk heeft een dweeperskop : een geLmpateerdheid
van trekken, vastgezet in een uitwendige bidding, als lange
tijden tusschen de witte muren van een cel boete doende,
stil en kalm, gewoon aan langdurige zelfbeschouwingen en
inwendige overdenkingen.
Het is een hoofd van een fijne blondheid van haren en
vleesch, bestreept met een vlasblond snorretje, en waar de haren
weelderig en slap, als franje, over neêrhangen, met altijd een
vlok, die hem in de oogen wil vallen en door een handbeweging wordt weggestreken.
De trekken zijn geëveilleerd en beloven zijn uiterlijk lang
jeugdig te doen blijven; en zijn lichaam, vierkant en aangevuld door de kleeren, is zwak en lenig, men zou zeggen verweekt door de inademing van een muffe en vochtige kerklucht.
Hij behoort, met zijne vrienden Fabius, Keuchenius, Lohman en Seret, tot een gilde van godsdienstige fanatisten,
wier handelingen, door tegenstand geprikkeld, 's lands gevaarlijk kunnen worden; in hun bekrompen dweepzucht zouden
zij in hunne doldriftige geborneerdheid liever hunVaderland
te zwaard en te vuur verwoesten, dan ook maar een vingerbreed af te wijken van hun starhoofdige dweeperij.
Zij trachten te overtuigen door pijnbank, brandstapel, door
geschreeuw en domme koppigheid, door onverdraagzaamheid
en vulgarisatie van een ideaal.
Ze zijn gevaarlijk voor hun medemenschen en moesten van
de politiek kunnen worden afgesneden als ettergezwellen van
een ziek lichaam.
Een der personen, die zich in onzeTweede-Kamer het meest
snoet ergeren aan deze staatkundige fariseërs is ongetwijfeld.. .
I8
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Ja, wie ?
De oud-dominée Lieftinck ?
Wel neen, die is te grof van geest om in zijn christelijke
zachtzinnigheid gekwetst te worden, om verdriet te voelen over
de dolingen zijner christelijke medemenschen, om in de zachtheid van zijn gemoed vergeving voor anderer dwalingen af te
bidden.
Deze wordt boos, en zou liefst met een krachtigen zeemans
knoop en een gespierden vuistslag op tafel, ze eens ongemakkelijk de les willen lezen, ze eens duchtig door elkaêr
rammelen en ze eindelijk met eenige ferme schoppen onder
hunne posteriores het Gebouw uitjagen. Die femelaars en oudewijven, verdomme !
Neen, het is dominée de Meyier
Hij behoort tot de christenen, die menschelijk verdriet ge voelen, waar zij hunne medemenschen zien dwalen en falen,
die een woord van vriendelijke waarschuwing en gemoedelijke
terechtwijzing zouden spreken, hun smeeken op den ingeslagen
weg terug te keeren en ze bij een jasmouw de Kamer weêr
zou binnenhalen, als Lieftinck ze er met een trap had uitgej aagd.
Ofschoon hij zijn evangeliebediening heeft moeten nederleggen, is hij toch als politicus pur-sang d ominée gebleven.
Nog altijd scheert hij zijn gezicht in he t kanselmodel : kaal,
bewerkt door het mes, zoodat men van dichtenbij een
blauwig waas van geschoren haren door den huid kan zien.
De trekken zijn dik, doorvoed, en beginnen al een beetje
te zakken en uit te hangen ; en daar zijn hoofdhaar nog onverschoten van kleur is gebleven, heeft zijn uiterlijk het voor
komen van een gezellige paterne jeugdigheid behouden; — een
dier geëveilleerde, rustige, hartstochtlooze gezichten, waar de
,
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passies nooit groeven in gemaakt hebben, wier geheele leven
de prettige tevredenheid van een dertigjarigen leeftijd blijft
behouden.
Maar als spreker toont hij zich nóg markanter als gewezen kanselredenaar.
Er is een soort van huilerige galm in zijn stem, een traineeren in lange naklanken ; daarbij maakt hij gebruik van
een rethoriek vol kerkornamentaties, in een smeekende
aandringerigheid van toon zijnen medeleden voor gehouden, en
zwaait met lieve zalvingen zijne armen door de lucht, de
luisteringen in , een omarming verzamelend. In een snelliperig
gespreek van woorden geeft hij somtijds een duw aan den
gang zijner zinnen, ineens uitschietend in haastige argumentaties, bijna struikelend over zijn eigen woorden.
Daarna bedenkt hij zich weêr en, de vaart zijner zinnen
inhoudend, vervalt hij opnieuw in zijn domineestoon, om
zijn speech te eindigen met een politiek gebed, vol smeekingen, aanroepingen en bezweringen.
Als medewerker aan een der bladen van de Zaan sluit
hij zich aan bij de kategorie van Kamerleden-joernalisten,
en vormt hij den overgang van den kan sel naar de pers —
de overgang op vrijzinnig gebied, welke Kuyper op politiek orthodox terrein is.
De post, die vroeger op een zulk een schitterende wijze door
Mr. G. Belinfante werd ingenomen, is thans door de N. R.
C. opgedragen aan het liberale Kamerlid Dr. Zaayer.
Hij is een man van een weinig beteekenend uiterlijk, bruin
en zwart, met een klein hoofdje van verfrommelde trekken,
en met een stukje kinbaard van zwart haar, waarin hij veel
met zijn vingers zit te plukken.
Men ziet hem in den loop der zittingen dikwijls met een
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opschrijf boekje door de zaal wandelen, waarmeê hij zich in
de nabijheid der sprekers op den hoek van een bankje posteert,
om zijne aanmerkingen op te teekenen.
Als een politieke bij, var. de eene staatkundige bloem
naar de andere fladderend, puurt hij de materie voor zijne
Overzichten uit de debatten samen, om die 's avonds samen te
stellen en in de ochtend-editie van zijn blad te doen verschijnen een taak, waarin hij een beroemd voorganger heeft
opgevolgd, maar nog niet geëvenaard.
't Is dan ook de vraag of deze leeraar in de schei- en natuurkunde, die zich thans in een Staatsman heeft gemetamorfoseerd, niet te veel hooi op zijn vork laadt, en of zijn werkkracht wel evenredig is aan zijn werklust. En ik betwijfel
of hij wel de Herkules is, die behalve de inspanning en de
beslommeringen aan een konscientieuse waarneming van het
Kamerlidmaatschap verbonden, vermeerderd met de drukte
als rapporteur, lid van Kommissiën, schrijver van artikels over
sociale vraagstukken, Voorzitter van een Kiesvereeniging, redenaar over verkiezings-kwesties en Overzicht-schrijver in het
voornaamste liberale blad, sterk genoeg is om al deze politieke
gewichten en gewichtjes te torschen, en of niet noodzakelijk
het een voor het ander lijden of achterstaan moet . . .. en
of hij wel het geestelijk genie is, om dit alles te omvatten,
en niet in alle onderdeelen een middelmatigheid te blijven.
Eerzucht is nog geen talent, en taaiheid geen kracht.
Aan de overzijde van de vergadering zit zijn Katholieke
Kollega-joernalist.
Het is een man met een grooten uitspringenden neus, die
hem een Israëlietisch voorkomen geeft, een overblijfsel van
een kort geknipt snorretje, en twee stukjes baard-kotelettes bij
de ooren.
1
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Zijn stem is luid en hard van klanken; hij houdt zich veel
schuil, zit voortdurend te pennen, en schijnt ook de handen
vol werk te hebben.
Het is Dr. Vermeulen, Hoofdredakteur van » De Tijd", met
meer invloed door zijn blad buiten, als door zijn persoon
binnen de Kamer.
Vermeerder dit drietal Kamerlid-joernalisten nog met de
namen der heeren Goeman Borgesius, Veegens, Van Houten,
Schaepman en Lohman, en ik geloof, dat men in de pers gelegenheid genoeg heeft om zich omtrent de ware beweegredenen
en handelingen der reeds genoemde Volksvertegenwoordigers,
en zelfs van de nog ongenoemde zekerheid te verschaffen.
Want als z ij 't met hun allen ook niet wisten ! ... .

V.
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Hoog, langs een zwaar gele zon, in een warmen Septemberhemel, blaast een asthmatieke wind met kortademige stooten
over de stad.
Met slappe bolle wangen drijft hij de muziek van het karillon der Groote Kerk over de huizen ; en de metalen klankjes,
met trippelende walsmaat uit een oude Opera, regenen neêr in
de openliggende geulen der straten.
In kreupele haast, als elkander nazettend en struikelend,
rinkelen en tiengelen zij met leuke joligheid hoog en vérweg;
nu en dan gaat er een stuk verloren, als gebroken uit de
muziekketting, totdat een nieuwe windblazing ze plotseling
weêr aanvoert, ze nêerdruppelend uit den top van den toren
op ruggen der laagwandelende menschenfiguurtjes.
En beneden, daar in die straten, is het feest!
De geheele omtrek van Binnen- en Buitenhof is vol men-

schen; de Hoogstraat en het Noord-Einde voeren stroomen
aan, die ze loozen op den Vijverberg en het Voorhout.
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De wandelende slenterende • massa is van de trottoirs, die
opgepropt zijn, en waar men elkaêr op verdringt, tot op het
midden der straten afgeloopen, sloffend, onrustig, met drentelingen op dezelfde plaats heên en weêr.
De beweging, in afwachting van een komende gebeurtenis,
kan zich nog niet immobiliseeren, maar aan een zenuwknoop
gelijk blijft ze in- en uitkrimpen, langs lange lage lijnen, met
schuine scheeve slierten over pleinen, met kronkelende kruipingen, dringend duwen en somtijds, onverwacht, met hortende hosjes van vroolijk volk.
Boven het slentersloffen over de steenen en het gegoem der
stemmen klinken kreten van menschen die elkander aanroepen
miauwen van wilde straatjongens, booze schrikkreten van vroolijke meiden, die men in de beengin knijpt.
De zomervroolijkheid van een menigte die onder den blooten hemel komt joelen en prethebben, halfdronken van lucht,
joligheid en vrijheid, stijgt als een damp van geluiden omhoog naar de menschenkoppen, die uit de ramen liggen te
kijken.
Kleuren slieren en schreeuwen in en over het gejoel.
De van de gevels neêrhangende vlaggen, met hare breede
gekleurde banen, wiegen heên en weêr langs de gevels; de
bolwangige windstooten, met slappe vermoeidheid door de
straatgeulen blazend, doen ze lummelig klapperen, als geheschen in den top van een visschersschuit op een stillen zomeravond.
Onder de wandelaars roesemoezen de kleuren van de uniformen der soldaten: het groen der Jagers, het blauw en
oranje der Grenadiers, het rood der Huzaren, komend en
gaande in troepjes, gearmd met meiden, pijnend de oogen
met bekken die al klaar zijn om te bulken en te zingen.
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-- Héé, j ó, kom hier !
Een gil van brutale gaminerie antwoordt.
De jongens slippen door de beenen der omstanders, komen
samen, doen een aanval onder de rokken van een paar meiden, die met gichelenden angst wegstuiven, als musschen op
een akkerland .
Een politie-agent, met den stormband om den kin, de handen op den rug, staat pal op den hoek eener straat en splitst
de menschenstroom aan weêrszijden van hem heên, als een
paal die in het water een moet ontstaan doet. En bij iedere
beweging van zijn hoofd glipt een breede diepe glimvlek over
den bol zijner helm.
Het station van den Hollandsche Spoor, waar telkens pleiziertreinen aankomen, is vol bedrijvigheid.
Meestal zijn het provincialen en bewoners der omliggende
dorpen; men ziet boerinnen met witte kappen en breed uitstaande heupen, met een gespannen vel op het gezicht, waar
het bloed dreigt doorheên te barsten, met een trek van naderend pleizier op hunne gezonde lichamen.
En men ziet er buitenlui onder, plomp staande op hunne
voeten, wandelend met traphielende stappen, lurkend aan cigarenpijpjes met vreemde zilveren montures, met petten op het
hoofd, waarvan het haar met rollen in den nek hangt.
Hunne monden zijn open gespleten in een gehebèteerden
lach van suffe bewondering en naïven lol, met een lust tot
hossen in de beenen en een stomme drukte in de keelen.
Ze loopen te gaapkijken naar de winkels, de vlaggen, de
uniformen der soldaten, naar allerlei scherpe kleurtjes in de
menigte, die hunne aandacht trekken, terwijl zij in hunne be-

wegingen gehinderd worden door karbiezen en spoormandjes,
die zij aan den arm dragen.
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De Wagenstraat voert den ganschen morgen troepen aan,
stuurt ze naar het centrum, waar zij zich over de pleinen irradieeren, zich stippelend tusschen de stadsmenschen, met alle
hunne stroompjes en vertakkingen opgenomen in de menschenplas, die als een draaikolk over Binnen-, Buitenhof en Vijverberg beweegt.
De enorme koepel van den hemel, van een lichtblauw opaal,
staat over de feeststad heêngespannen, een luwe zomerhitte
neêrsiepelend op de hoofden, die nu al zweeten en met zakdoeken
worden afgesponsd.
Voor de vensters in de straten, die de stoet passeeren zal,
hebben zich ook al groepjes gevormd, nieuwsgierig en met
leuk genoegen turend op de hoofden ónder hen; telkens komen
de bewoners en hunne gasten even voor de open ramen kijken,
zien naar links en rechts over de slentersloffende menschen,
de kabbelingen van kopjes en het gedein der schouders, die
zich als kleine stippen in de verte verliezen.
Dan trekken zij weêr naar binnen, de open raamruimte
leeg latend.
Uit een venster der tweede verdieping, boven een winkel,
leunen een jongmensch en een meisje met de onderarmen op,
den rand van een ijzer hekje, de gezichten dicht bijeen, in
een kommunikatie van pleizier; ze maken elkander opmerkingen over de menschen ónder hen, wijzen enkele figuren aan,
groeten een kennis die opkijkt, kruipen in een intieme vroolijkheid nog dichter tegen elkander aan; en ineens proesten zij
't uit, en men ziet de hoofden knikken onder de lachstooten,
de schouders schokken, terwijl een dansend lichtglimpje over
het gekapte haar van het meisje heên en weer glijdt.
Aan den overkant van de straat, voor het raam van een.
ander bovenhuis, staat de zwaarboezemige en moederlijke,

-
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figuur van een winkeliersvrouw tegen den post van een venster
geleund, en zich met een rooden waayer koelte toe te klapperen.
En langs de gevelrij van de straat kijkend, ziet men onophoudelijk hoofden even naar buiten komen steken, van links
naar rechts bewegen, en weêr verdwijnen, als naar binnen gehaald door een reusachtig mechanisme, dat grappen met de
koppetjes uithaalt voor het publiek.

Beneden, in de geulen der straten, over de vlakten der
pleinen, krioelt de menigte nog steeds op en neêr, met haar
eentonig gegoem van stemmen.
Het kan nog eenigen tijd duren eer de Openings-stoet van
het Paleis in het Noord-Einde zal afrijden.
En de slenterende dwaling der tusschen de huizen saamgepakte menschen kan nog maar niet tot rust komen.
Men durft nog geen staanplaatsen te gaan innemen, daar
men weet telkens te worden weggeduwd door de wandelende
stroomen....
Daar sloffen en hakketrappen ze: uit het Noord-Einde de
Hoogstraat in, naar de Groenmarkt, tegemoet geloopen door
de benden die uit de Veenestraat komen; dan zwenkt alles te
samen de Gravenstraat in, waarbuiten het ineens een ruime
uitzetting krijgt op het Buitenhof, totdat de stroom zich weêr
versmallen moet, als bij de taille ingeregen, om door de Stadhouderspoort te komen, en naar het Noordelijk gedeelte van
de stad te trekken.
Dan wandelt men den Korten en Langen Vijverberg om,
en komt over de Plaats weêr in de Hoogstraat terecht.
En herhaaldelijk ziet men dezelfde figuren terugkomen, op
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nieuw hun toertje beginnend, draayend door het parallelogram
der straten.
. Men loopt nog rond zonder orde, zonder leiding, aan zich
zelven overgelaten.
Een groote onrust en ongeduld veroorzaken dringingen en
verstoppingen.
De cirkulatie is op eenige punten al bijna onmogelijk,
terwijl men in de verte koetsiers boven op hunne bokken
booze gebaren ziet maken om te passeeren, en politie-agenten
bevelen geven, de passage trachttend vrij te maken.
Maar toen de drukte en jolige opgewondenheid luider en
zenuwachtiger werd, ontstond er plotseling een geduw en geloop onder de menigte.
Men kon aan een oproertje denken; men holt naar verschillende kanten, dringt met ruw geweld elkander op zij,
schreeuwt, roept elkander toe, in geagiteerde haast, met hebzuchtige bewegingen.
Van uit te verte, men weet nog niet van waar of
hóe, wordt er een drang op de menigte uitgeoefend; er is
een nog onzichtbaar werkende kracht, die haar drijft en
opjaagt.
Totdat men plotseling om den hoek der straat een troep
soldaten ziet zwenken, met geschouderd geweer, waarvan de
bajonetten lange lichtspitsen in de zon afwerpen.
Ze marcheeren op, de menigte voor zich uitdrijvend, als
een groote bezem, die de straat schoon veegt; alles dringt
naar de trottoirs, passage verleenend aan de kleurige uniformen, die op en neêr dansen op de maat van den pas.
Midden in de straat houdt de troep stil.
Een luid kommando galmt door de lucht, overschreeuwt de
geluiden van de weggejaagde menschen.
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Bevelen worden overgegeven, wegstervend in zwakke stemmen, die ze verder en verder herhalen.
En de troep militairen spat uiteen ; naar alle richtingen
loopen kleinere onderdeelen weg, met rinkelingen van wapenen,.
met de blauwe en koperen kleurigheid der uniformen barstend uit de donkere egaalheid der burgerkleeren.
Aan weêrskanten van de trottoirs, langs den straatband,
stellen zij zich in een onafzienbaar gelid op, een enorme.
levende haie van soldatenborsten vormend ; aankomend uit
kleinheid, in normale grootte vóór het oog, wegtrekkend in
kleinheid, zich in een repetitie van lijntjes voortzettend, zóó.
ver in het perspektief der straat, dat de twee gelederen elkander,
aan de beide uiteinden, schijnen te naderen.
Tusschen deze twee borstweringen van uniformen is het
midden der straat thans vrij gekomen, schoongeveegd van
menschen, als had een reusachtige ploeg een breede diepe snee
door de aarde van lichamen gegeven: een droge bedding van
een vleeschriviertje gelijk.
En evenals de dubbele haie van soldaten versmalt deze
bedding zich óók aan de beide punten, met de grijze grondstreep der keyen zich afsmallend, in een zuiver onbespikkeld
perspektief.
Alleen eenige agenten van politie, die plotseling te voorschijn zijn gekomen, met den stormband rond den kin, patrouilleeren op en neêr in de schoongeveegde ruimte, met de
klotsende stappen van menschen die de wacht hebben.
— »Rechts richt-u !" buldert de stem van een hoofdofficier..
-- » Sta!"
— » Op de plaats rust!
Een roffel van geweerkolven op de steenen, zich in de vertevoortzettend als een aftrekkende donderrommel, klinkt als een,

OPENING VAN DE STATEN-GENERAAL.

285

ruwe klots te midden van de kijkende stilte der omstanders.
Een nonchalante verademing in de houdingen, het aanknoopen van praatjes met buren, de afwachting, die de geheele menigte thans schijnt uit te dampen, duidt aan, dat de
stoet nog niet op komst is en dat men dus nog den tijd heeft.
En in de sloppen, die gevormd worden tusschen de gevels
der huizen en de ruggen der soldaten, is de vloeibare menschenmenigte in vasten toestand overgegaan. Een groot gedeelte is door de optrekkende militairen de straten uitgedreven,
en de rest, geklemd tusschen den steenen en levenden wal, is
blijven stilstaan.
Schouder aan schouder, hoofd naast hoofd, rijen zij zich
op lange gelederen, waar deinende duwingen en stooten door
loopen, met de zenuwachtige opgewondenheid van een massa,
die eerst nog wat heên en weêr moet schommelen, voordat zij
haar juiste plaats gevonden heeft.
Men dringt naar voren, maakt zich een houding en een
ruimte met de ellebogen, gestooten, geknepen, gedrongen als
in étui van lichamen, waarin men niet links of rechts kan.
Van achteren komen zelfs duwingen, die soms dreigen het
kordon van militairen te zullen meênemen.
Er stijgen kreten op.
Men roept en zoekt elkaêr met de stem; woordentwisten,
half lachende standjes, klinken boven het gegoem van de
grommelende menigte uit.
En 't duurt heel lang eer rust van houdingen en gebaren
het publiek in aangenomen posities gefikseerd heeft.
De ramen van de huizen, aan beide zijden der straat, zijn
ondertusschen volgeloopen met menschen; overal ziet men
groepjes voor de vensters verschijnen; vrouwenkopjes vol jolige
pret, kissebissende kinderen, ernstige hoofden van heeren met
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grijs haar, zwaarlijvige dames, tronend in de kalme glimlachende rust harer matronen-gestalten.
Men ziet de monden babbelen, de handjes akteeren, de
bovenlijven naar buiten buigen, kijkend links, kijkend rechts,
en zich daarna weêr terugtrekkend, om te zeggen da.t er nog
niets aankomt.
Het jonge meisje, en de heer naast haar, voor hun open
venster leunen nog steeds met de ellebogen op den rand der
ijzeren balustrade, wisselend met tusschenpoozen kleine woordjes
en korte opmerkingen, altijd nog geamuseerd door die drukte
aan hunne voeten.
En de zwaarboezemige dame aan den overkant heeft haar
rooden waayer dichtgeklapt, en laat, met den arm tegen een
raamkozijn gesteund, hare rustige oogen van een geposeerd
mensch over de hoofden van de menschen ónder haar dwalen.

Boembbbb ! . . . . Boembbb ! . . .. . . . . Boembbbbbb !
De doffe dreunen der kanonschoten romdonderen door de
lucht, aankondigend dat de Stoet het Paleis in het NoordEinde verlaten heeft.
En eensklaps klinken er kommandoos langs de gelederen
der soldaten; bevelen worden uitgevoerd, men hoort het kletteren van wapenen, het geschuifel van voeten.
Tegelijk komt een nieuwsgierige stilte onder het publiek,
men heft zich op de teenen, rekt de halzen, loert over elkanders
schouder, alle hoofden als door eenzélfden duw naar rechts
gedraaid, naar den kant van het Noord-Einde.
Eindelijk, na nog eenige minuten, ziet men héél in de verte,
in de open geul van de straat, in de menschenmassa geploegd,
kleintjes, met krioelingetjes, iets aankomen.
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— Daar komt 't ! -- Daar heb je ze!
— Kijk ! Kijk ! Daar heb je de dragonders, roept men
onder het publiek.
En langzaam, langzaam, naderbij schuivend door de open
geul, haar bijna dichtstoppend, steeds grooter en duidelijker
wordend, nadert een eskadron paardenvolk.
Daar zijn ze vlak vóór je : luid hoort men het getriepeltrappel der paardenhoeven op de keyen, het geklikklak der
sabelscheeden.
In een gefriemel van blauwe, roode en witte kleurtjes, recht
op hunne beesten, de uitgetrokken sabel geschouderd, wiegeldansen de huzaren voorbij.
Nu volgt een heer te paard, een Stalmeester, in het vuurrood, het hoofd stijf op den nek, de oogen pal in een vage
verte gericht, boven de trippelingen van een vospaard.
En daarna een gesloten koets, bespannen met twee paarden,
die bestuurd worden door een koetsier op een hoogen rooden
bok, een enorm steekvormig hoofddeksel dragend, als een
karikatuur op een admiraalsteek.
De Meneer binnen kan men niet zien; maar twee stalknechts,
aan ieder portier één, gekleed in hun historische livrei, met
reusachtige steken op, en korte kuitbroeken, trekken bizonder
de aandacht.
Nog een paar dergelijke koetsen volgen langs de nieuwsgierig speurende oogen der menigte.
Maar nu nadert een opgewonden gegil, komend van het NoordEinde, een luid aangehouden hoerageroep, nader en nader trekkend, als een wind over een korenveld met groote golvingen.
Hoera ! Hoera! Hoeraaaaaa ! aaaaa ! ! ! soms dalend als in
een zucht der borsten, maar dan ook weêr met nieuwe kracht
opgeblazen.

.2 óS
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Het is de Oranje-vorst die naderbij komt, gaande in plechtigen optocht van zijn Paleis naar het Binnenhof, om het nieuwe
.zittingsjaar van de beide huizen van het Parlement te openen.
Daar is de algemeen bekende glazen koets : een vergulden
'kroon op een rood kussen op het dak, met veel ruiten ' en
,zwaar goud verguldsel aan alle zijden. Ze wordt getrokken
door zes paarden met jockeys, en begeleid langs de zijden
-door voetknechten in hetzelfde historische uniform.
Ze wiegelschudt in hare riemen, en de kaarsrechte figuur
van den koetsier op den roodgedrapeerden bok, met witte
pruik, steek en roode leidsels, kwakt en schudt heên en weêr
.over de hortstooten op de keyen.
En achter de ruiten ziet men den Oranje-vorst gezeten, bui.gend, groetend, dankend met handgebaar.
Hij schijnt meê te wiegelen op de deiningen van de koets,
vooruit—achteruit, vooruit—achteruit, onophoudelijk met me'chanische regelmaat.
Het geroep klinkt nu met opgewonden stooten door de
lucht als Hij voorbijtrekt, in vol anthoesiasme, in de wilde
-drukte van een gedrongen en zenuwachtig wachtende menigte.
Hoera! Hoera! Hoeraaaaaaa ! aaaaaa ! ! !
En de vorst dankt groetend met hoofd en hand.
De beide jongelui voor hun venster roepen meê, en men
kan hunne monden zien open en dichtgaan, kleine donkere
holletjes in hun gezicht makend.
De zwaarboezemige dame hangt uit het raam, toonend haar
enorme buste, wuivend met een witten zakdoek.
De glazen koets is voorbij.
.Een eskadron huzaren volgt.
En 't is afgeloopen !
,

,
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En nu kan de menigte het niet langer uithouden ; ze wil
weg, om den stoet op een andere plaats nóg eens te zien.
Dringend, stootend, duwend, vechtend, zoekt zij naar vrijheid buiten de huizengevels en de soldatenruggen. Er ontstaat een zenuwachtig >sauve qui peut," niet zoo'n kracht,
zoo'n uitzettende spierigheid, dat niets het weerstand kan
bieden.
Het sleept iedereen mee^, verbreekt het kordon der militairen,
stroomt neêr in de opengeploegde geul, de politie-agenten als
stroollalmen wegvegend, met een wilden galop, krankzinnige
haast, als achtervolgd en bang.
En lachende blikken vallen uit de open vensters der huizen
op de dwaze tooneelen onder hen neer, geschud door pleizier,
met knikkingen der lichamen.
Maar boven dit alles, blijft klinken, maar nu in de andere
verte, het opgewonden geroep der menigte:
— Hoera ! Hoera ! Hoeraaaaaa! aaa aaèèèè ! !
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