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I.

Indien er iets zal kunnen

verweten worden aan de

laatste helft der negentiende eeuw, dan zal dat niet wezen,
dat deze tijd geen oog heeft gehad voor de nooden van
het yolk .
leg van omen tijd, zooals Thackeray gevonden heeft .
dat voor het grootste deel alles eene ijdele vertooning is
dat het maatschappelijk leven zich beweegt als op eene
kermis der ijdelheid .

Het zij zoo !

'Leg van omen tijd, met Schopenhaner en yon Hartmann, dat nu vooral meer dan ooit uitkomt, dat er niets
ellendiger is dan het bestaan .

Men zegge het !

leg van omen tijd, met Lasalle en Marx, met Proudhon
(die zelfs eene philosophie de la misere gegeven heeft)
dat ooze tijd door zijne wreedheid de revolutien noodzakelijk maakt.

Laat het eens wezen !

Maar men zal niet kunnen loochenen, dat ooze tijd
oogen heel; gekregen voor de nooden van het yolk .
Het is eenmaal gangbaar geworden, om als men spreekt

van het yolk,

dan daarmede to bedoelen de arbeidende

klassen . Of neen, arbeidersklassen, moet ik zeggen ; want

arbeidende klassen zijn de andere ook .
Dat zijn dan op het platteland onder anderen : de boerenarbeider, de kleine dorpswinkelier, de heidehewoner,
de schipper en schippersknecht, de kleine verveender en
turftrekker, de polder jongen .
Dat zijn in de steden : de sjouwerman, de karreman, de
boodschaplooper, de krantenrondbrenger, en vaorts al dat
snort, dat leeft als de raven in 't bosch, van wat er joist
op burs weg tegenkomt om to eten, en dat niet leeft, of
nauwelijks leeft, als er niets op hun weg tegenkomt om
to eten . Dat zijn voorts die schare van geordende werklieden, die een ambacht verstaan ; die schare van fabriekarbeiders, manners en vrouwen en kinderen, die geleerd
hebben een verbond to sluiten met dien zij hun vijand
achtten, met den stoom en de duizendarmige machine .
Dat zijn voorts de kleine winkelhouders, die zoovelen
zijn in getal, en nog telkens hunne winkels laten vermenigvuldigen, zooals zij zelven vernnenigvuldigen, dat
bet wonder schijnt, dat er nog andere menschen zijn, die
geen winkelier zijn, Dat zijn de vele brievenbestellers,
en spoor- en tram-conducteurs, en machinisten en wisselwachters, die even als de meeuwen en zwaluwen hun
voedsel eten in de snelle vlucht ; tusschen elke hap van
hun boterham ligt een halve kilometer ; en bet bekomt
hun vrij wel, beter dan den werkeloozen en volksparkbezoekers. En dat zijn voorts de soldaten en politieagenten, een gansch groot heir, dat bet yolk nit zjjn eigen
boezem deed uitgaan, en tot hetwelk bet yolk gezegd
heeft : n Ik zal bang zijn voor u, als ik onordelijk ben,"
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maar dat het yolk wel eens vergeet, als het geen fatsoenlijk weerstandsvermogen heeft tegen uitwendigen
druk ; deze, de soldaten en politie •agenten, zijn, door hun
ontstaan, daarom eenigermate van het yolk afgescheiden
to achten .
Voorwaar ! de arbeidersklassen vertegenwoordigen een
respectabel getal order eene bevolking ! Het geeft veel
to denken . Het is altijd een eigenaardig gezicht, zoo'n
schare yolks, bij elkander op straat ! Welk een schilderachtig
schouwspel : die sprekende, niet altijd edele, gelaatstrekken ;
die open blouses, waar de krachtige borst zich open en
bloot door vertoont ; die opgeslagen hemdsmouwen ; die
wijde broeken ; die schuine hoeden en petten ! Zeker,
schilderachtig ! En ook, welke vuisten !
Dat yolk is langzamerhand in een nood gewikkeld, of
in zoovelerlei nooden, dat er voor eenigen tijd iets als
een onrustbarend gevoel zich is komen meester maker
van de publieke opinie, of neen, van de publieke conscientie .
Die nooden zijn van stof'elijken card, van zerstandelijken
aard en van zedelijken acrd .
Hoe grout de nood is van stof'elijken aard, kan blijken
uit de doodeenvoudige zaak, dat deze menschen sours niet
to eten hebben .
De stoffelijke nood blijkt niet uit georganiseerde optochten van het Volkspark naar den Dam, of in samenkomsten op Trafalgarsquare . Daarin zie ik niets dan
het werk van eenige opwinders, en de verregaande wuft
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heid van licht bewegeljjk yolk . De stoffelijke nood blijkt
niet uit de geschrevene artikelen in socialistische blaadjes,
of uit de gehoudene opgewonden oratien van Graham,
Nieuwenhuis, Krol, van der Stadt, of van zeventienjarige
blonde jongens. Al die artikelen en speeches hebben jets
in zich, dat minder doet gelooven aan den stoffelijken,
en meer aan den zedelijken nood des yolks ; jets in zich,
dat reageerend werkt op de opinie van de andere klassen .
Neen, de stoffelijke nood van het yolk heeft deze voorsprekers
niet noodig gehad om openbaar to worden ; hij werd door
bet yolk zelf getoond . En dat was, dat was, M . H. jets
eigenaardigs !
Want het yolk heeft lang gedraald met die nooden
bekend to waken ; lang gedraald, zeg ik. Kwann dat door
de overal werkende wet der traagheid ? Het zal wel . Maar
niet minder, omdat er eene snort fatsoenlijk schaamtegevoel
in die groote massa gevonden wordt . Evenals een man,
die, achteruitgegaan in zijne financieele omstandigheden,
toch tracht zijn stand en zijne eer op to houden, zoo heeft
de vierde stand, dewijl er in hem ook nog een standsgevoel en eene standseer op to houden was, zijne armoede
bedekt . Hij schaamde zich die to openbaren . Hij sprak
niet op de straat van de etagere tafel daar in huffs bij
de vrouw en de kinderen . Hij trok een antler kleed aan,
als hij op straat kwam, en liet die jas en die broek met
gaten en lappen to huffs ; hij kwatn nog knap voor den dag .
Hij verdroeg stilzwijgend de smarten van krankheden en
dood, en zat stow neder bij het lijk van vrouw en van
kinderen ; die man vreesde, dat er to groot gerucht zou
gegeven worden aan het feit, dat hij geen geld genoeg had
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gehad om zijne dooden fatsoenlijk met geneeskundige
help bij to laten staan . Hij klaagde niet luide over eene
ellendig nauwe mooning met bedorven lucht ; ~kom, jongen !
dat alles moet je zoo nauw niet nemen !" was vaders optimistisch advies altijd aan zijn gezin en aan zijne buren,
en zoo ontstond zelfs die volkshumor, die getuigt van zooveel goeden cooed . Hij schaamde zich, als er geen werk
was, op straat ledig to loopen, voor de oogen der rijkeren,
en zoo, als het ware, hun door de vensters to vallen in
de nette kamer ; hij bleef dan to huffs, uit vrees, dat hij
zijn goeden naam als ijverig arbeider zon gaan verliezen
voor den kwaden naam van luilak of leeglooper . - Het
yolk verdroeg dat alles goed, nit een fatsoenlijk schaamtegevoel, dat daar eigenaardig sterk ontwikkeld is .
Maar dat is antlers geworden . De stoffelijke nood kon
niet langer bedekt bljjven . Deze heeft zichzelven geopenbaard . onwillekeurig ! Zelfs tegen den moil dus des braven
arbeiders ! Want als de socialistenleiders der arbeiders
stoffelijken nood luide uitbazuinden, dan waren er arbeiders
genoeg, die dat als een kwaden dienst hun aanrekenden,
zeggende, dat het eene schande was, zoo hunne ellende
to openbaren, en met hunne schande to troop to loopen .
o groote goedmoedigheid des yolks! gij hebt het niet
eens opzettelijk gewild, maar die stoffelijke nood heeft
zichzelven geopenbaard !
Vraag niet : hoe? of waardoor ? De nood kwam voor
den dag eenvoudig . En hij werd gezien . Gezien met
ontzetting en medelijden !
flet is jamrner, dat die nood van de arbeidersklassen,
die daar uit de huizen naar buiten zich ping vertoonen,
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toes niet altijd voor den dag kwam, zooals hij was. Want
hij zette zich sours, alsof hij nog niet ontzettend genoeg
was, de roode mute op het hoofd, nam in de eene hand
een knuppel, in de andere hand een fakkel, en wikkelde
zich in het roode of zwarte vaandel . En dat was jammer,
zeg ik . Want de nood, ale hij voor den dag komt zooals
hij is, trekt de helpende harten aan ; maar ale hij aldus
zich aankleedt, verjaagt de welwillende helpers. En
natuurlijk .
Nu is het fatsoenlijk schaamtegevoel vrijwel geweken
uit het hart van een deel des yolks . Daar is nu eene
brutale blootlegging der wonden en der naaktheid, die
afgrijzen verwekt. Ook is de groote massa goedmoedigheid,
die daar schuilde, geweken . En hoeveel goeds blijft er
dan nog over?
De ellendige tooneelen, zeer onlangs op Trafalgarsquare, en dergelijke tooneelen elders, laten helaas! to
duidelijk zien, dat het kunst is, medelijden to hebben met
zoodanig snort van burgers . Zulk eene bende
Dat is alles waar ! Maar het neemt niet weg, wat wij
beweren : dat de stoffelijke nood erg is onder die nien
schen ; zij hebben sours niet to eten .
De nooden des yolks zijn van verstandelijken aard .
Als dat een nood kan genoemd worden, vergeleken bij
den vorigen ! Heett de koetsier meer verstand noodig,
dan hij behoeft our zijne paarden to besturen, opdat hij
het rijtuig met Mevrouw niet in de gracht rude? Heeft
de bakker meer verstand noodig, dan hij behoeft tot het
kneden van het deeg, en tot de kunstige vorming van de
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lekkernijen, die prijken moeten aan het dessert? Moet
de kleermaker meer verstand hebben, dan bepaald noodig
is tot de goede snijding van het gala •c ostuum naar den
laatsten smack? Wat, verstandelijke nood ! Gij, mijn beste
kruier ! die al 65 jaren achtereen, eerst voor mijn vader
en nu voor mij, de kisten achter uit de fabriek naar
voren, naar den waterkant, gekruid hebt, wilt gij meer
verstand hebben, dan noodig is tot dat kruien ?
De wijze Grieken hebben reeds gezegd : „ Wien de goden
tot slaven bestemd hebben, dien hebben zij ePrst twee
derden van het verstand ontnomen ." Waar schijnt bet,

dat een derde van een normaal verstand voldoende is tot
het werk, dat in de volksklassen valt to doen .
Men zegge flu hiervan wat men wil, maar de meerdere
of mindere noodzakelijkheid der verstandelijke ontwikkeling van den vierden stand hangt of van wat men vindt,
dat het doel is van zijn bestaan . Waarvoor is hij op de
wereld ? Om to werken, to eten, to drinken, to vergaan ;
om eenvoudig een schakel to zijn in de eindelooze reeks
van oorzaken en gevolgen? Om een deel to helpers uitmaken van de voortdurende stof wisseling, zoodat men zou
kunnen zeggen : ,Vraag niet verder naar hun bestaans •
doel ; zij bestaan eenmaal, deze lieden ?" MALTHUS zou
zeggen : dat zij eigenlijk in het geheel geen bestaansdoel
molten hebben, want dat de vierde stand voor een groot
deel eigenlijk bij ongeluk op de wereld is, door een
onvoorzien toeval . Door een onvoorzien toeval, omdat de
meesten deter lieden hun bestaan niet aan opzettelijkheid
to darken hebben ; door een onvoorzien toeval, omdat de
maatschappij steeds niet genoeg bij de hand is geweest,
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om verordeningen to hebben, welke het bestaan toelieten
alleen aan de opzettelijk geborenen bij maatschappelijke
permissie . En VaN TREITSCHKE heeft gezegd : Het is goed,
dat de millioeneii den akker bebouwen, timmeren, smeden,
weven moeten, opdat de duizend kunnen philosopheeren,
schilderen en regeeren . Zijn de millioenen daarvoor op
de wereld, om de duizend to dienen, zonder meer, (en dat
is eene eigenaardige beschouwing) dan is die verstande lijke ontwikkeling ook geheel onnoodig ; en dan hebt gij,
o goden van den Olymp ! het veer wel geschikt, dat die
menschen maar een derde deel van een normaal-verstand
hebben!
En dan is het eenvoudig ook verstandig, en eene zaak
van eigen behoud om voor die verstandelijke ontwikkeling
een stokje to steken, en haar slechts tot die hoogte toe
to laten, als flu niet openlijk hehoeft uitgesproken to
worden . Wie heeft die menschen reeds geleerd artikeltjes
to schriwen ? Wie heeft hen leeren oreeren in het Volkspark ? Wie leert hen zooveel chemie, dat zij dynamiet
kunnen maken ? 0, mijne goden van den Olymp ! Zij
hebben tegenwoordig heusch al
+ verstand ; en zoo
Debt gij hen niet geschapen ! Dat er toch geen roep meer
zij over den verstandelijken nood des yolks !
Gaat men echter op Christelijk-humaan standpunt stann,
en niet op egoistisch stand punt, dan is er nog wel wat
voor die verstandelijke ontwikkeling des yolks to zeggen, en
to wenschen, en to hopen .
Is de vierde stand niet voor den derden, tweeden, eersten
stand, maar ook omgekeerd, zijn deze ook voor genen,
dan ma; er zelfs gesproken, ,ja geklaagd worden over dien
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hood des

yolks, welke men den verstandelijken noemt .
Het humanisme, na bet Christendom, heeft in de laatste
honderd jaren dat gevoeld, en volgens dat gevoel gehaudeld . Daarom is aan bet volksonderwijs zulk eene
aandacht geschunken . Daarom heeft de Staat gemeend dat
ondeiwijs naar zich toe to moeten trekken, onidat de
verheffing van bet yolk in verstandelijke : zin to langzaam ging, en er van de particuliere onderwijzing to
weinig to verwachten was . Daarom het kosteloos stellen
van dat onderwijs, zoodat nienland van de minst bevoorrechten zelfs er van verstoken behoefde to zijn . Daarom
de leerplicht bier en daar, zoodat ieder van hen wel eenig
deel moest krijgen van de algemeen voortschrijdende
verstandelijke ontwikkeling . -- Maar juist dit alles en
vooral bet buitengewone van deze maatregelen, bewijzen,
dat die maatregelen hard noodig waren geworden .
En kon flu maar gezegd worden, dat met bet algemeene, kostelooze staatsonderwijs bet doel flu bereikt werd !
Is bet een geval van uitzondering, dat een lid van zeker
gerneentebestuur dien trap van ontwikkeling bereikt heeft,
dat hij in den raad de meening kan opperen, dat de school
van zijne gemeente vooreerst wel volstaan kon met eene
globe van Nederland ? --- Is bet aan eene zekere godsdienstige richting to wijten, dat zoovele boeren en burgers
nog gelooven, dat niet de aarde om de zon, maar de zon
um de aarde draait? Of aan de weinige verstandelijke
ontwikkeling ? Ik weet we!, dat de godsdienst bier gewoonlijk de schuld van krijgt. Maar zou die godsdienstige
richting die meening kunnen doen ingang verkrijgen,
indien dat deel des yolks Yiiet grootelijks clank ging
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aan

to

weinig

verkregen verstandelijke ontwikkeling

Wij achten de bedoeling der onderwijswetgevers niet
gering ; en wij verkleinen de resultaten niet . Maar iedereen,
die het yolk eenigermate kept, weet, dat de vruchten
van het staatsonderwijs en van alle lager onderwijs slechts
van waarde blijven voor het yolk tot ongeveer het vijf en
twintigste jaar.

Van het platte land kan ik oordeelen .

Daar is een jongen van dertien jaar, die de school met
lof verlaat, meer algemeen verstandelijk ontwikkeld dan
hij zijii zal, als hij zijn dertigste jaar bereikt heeft .

De

dertienjarige schrijft beter, leest beter, verstaat beter wat
hij leest, kept zijne vaderlandsche geschiedenis beter, en
zijne aardrijkskunde, en zijne natuurkunde beter, dan als
hij dertig jaar geworden is .

En dat alles spreekt van

zelf. Al het geleerde gaat er weer uit, moet er weer nit,
als hij van zijn veertiende tot zijn dertigste jaar mete
anders kan doen dan spitten,

(en wat hij in dien tijd

omspit, zijn geheele quadraatmijlen langzamerhand), mestrijden, sloten uitdiepen, turftrekken, aardappels poten en
rooien, enz ., om to zwijgen van het altijd zelfde werk der
duizenden polderjongens .

Zoo is het op het platte land .

Maar is het in de steden anders ? Anders, bij de lieden
van den vierden stand?

Wat is daar de verstandelijke

ontwikkeling van het yolk op zijn dertigste jaar, ja op
zijn negentiende jaar? Vraagt dat (en lacht niet) aan de
korporaals en sergeants bij ons leger, als zij de negentienjarige miliciens, die onder de wapenen komen, onder
handen krijgen . Die korporaals en sergeants knnnen bet
weten .
Ziet, daar is iets in de sociale toestanden, dat die op
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de lagere school goed begonnen verstandelijke ontwikkeling weldra tegenhoudt, stremt, en sours geheel doet
ophouden . En dat is in de sociale toestanden : de strijd
our het bestaan ; dat zoeken en werken our het noodige
brood van den morgen tot den avond, waardoor Been tijd
meer overschiet voor het bijhouden zelfs der op school
verkregen verstandelijke ontwikkeling . In den strijd our
het bestaan heeft de vierde stand eenvoudig moeten zeggen
n Ik zal mijne rede maar opofferen, opdat ik mijzelven
diet geheel inboete.'' En wat de Grieksche heidenen a
priori stelden, is helaas ! a posteriors waar : dat den slavers
twee derden van een normaalverstand ontnomen is .
Of de Christelijke geest van onzen tijd, of, our in de
taal van onzen 4jd to spreken, of de geest der humaniteit
met dat ieit genoegen kan nemen, - dat last ik aan de
publieke conscientie to beoordeelen over .
In de derde plaats zijn de nooden des yolks ook van
zedelijken card.

Is het in orde,
our voor een oogenblik maar to
blijven bij de naar buiten tredende verschijnselen, -- dat
bet yolk, de massa yolks, verward is geworden in het
begrip der zedelijke beginselen ?
%\T
at is tegenwoordig 'bij een deel van dat yolk meer
verward dan het begrip van eigendom ? Het zegt geheel
in strijd met de gangbare zedekunde : „Al het uwe is het
mijne !" want de gangbare zedekunde zeide : „Al het
mijne is het mijne !" En de volmaakte zedewet zeide
„Al het mijne is het uwe !" En dewijl Mi het yolk
den ken en doers dikwijls gelijktijdig gaan, gaat de hoop
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mijnwerkers

in

Belgie huizen en

kasteelen

langs,

en

plundert ze ledig, om ze daarna to verbranden ; en gnat
het Londensche gepeupel de straten door en verbrtjzelt
het de ruiten van alle winkels,

ow zich het brood van

den bakker toe to eigenen, het vleesch van den slager,
en den wijn uit de kelders, en de wapenen van den wa~
pensmid .
Is het in orde
altijd volgens de zedewet
dat aan
mores"
het yolk zeden,
moeten geleerd worden door kogel
en bajonet, zooals onlangs in de Jordaan to Amsterdam ;
dat bij het yolk niet eer eenige herstelling van begrippen
omtrent zedelijkheid wordt teweeg gebracht, dan na eenige
charges der dragonders ? -- Wat was dat toch voor een
paar weken op Trafalgar-square?
duizenden, die raasden

We!, daar waren vele

en schreeuwden, en zich ver-

drongen, en elkander onder den voet liepen .

En daar

waren eenige honderden, die resoluut in de rei stonden,
en ageerden tegen die vele duizenden .

De groote hoop

had de grauwe kleur . En de kleine hoop had de blauwe
kleur . En grauw riep : Leve de anarchie ! En blauw, ale
het geroepen had, zou geroepen hebben : Leve de orde !
En blauw sloeg er geducht op los, ofschoon het eene
harde task had .

En bl auw won het .

Gelukkig ! want

daar is mete ongelukkigers, dan ale grauw roept : Leve
de anarchie ! en het wint !

Daar is niets ongelukkigers

ook voor grauw zelf. Wat dat due was op Trafalgarsquare? Naar het scheen, voor eenige urea achtereen eene
verschrikkeljjke verwarring van menschen en stokken, en
sabels en knuppels, en paarden,

en scheldwoorden en

vloeken ! Maar dat was slechts de uitwendige verwarring !

1?
Want wie beschrijft de inwendige verwardheid van zede1 jke beginselen bij grauw, ook al roept het niet eens
Leve de anarchie ! als het vast maar roept : Leve de
Als Ernest Na.ville op zijn studeerkamer zit, en
grauw langs zijn huffs de straat aftrekt onder het gevrijheid!

schreeuw :

Leve de vrijheid ! dan springt hij verschrikt

naar de vensters met de vraag : „Wie brengen ze d~,ar

flu naar de gevangenis ?"

Want dal roepen :

Leve de

vrijheid F' slant bij die lieden volmaakt gel jk met : ,,Breng
er eenigen naar de gevangenis !" kan nu onder de hersenpan van grauw

dan niet eer weer eenige herstelling

van begrippen van zedelijkheid plants hebben,

voordat

blauw daar eerst goed met zijn kort politieknuppeltje op
geklopt heeft ? Daar moet eenige zedelijke achteruitgang
hebben plants gehad, als de herstelling van zedelijke beginselen niet meer door predikant en pastoor, maar door
dragonders en huzaren moet teweeg gebracht worden .
Is het in orde bij het yolk, als de agenten van politie
bij wijlen handen vol werks hebben om dronken mannen

en vrouwen op to brengen naar het politie-bureau, en als
de omstanders partij trekken voor den dronken man, en
dezen zoeken to verlossen uit de handen der agenten, die
dat werk waarlijk niet voor hun pleizier doen ? Wie beschrijft de namelooze zedelijke ellende, door den drank
onder het yolk veroorzaakt ?

Wat blijft er over van

eenig zedelijk beginsel bij den man, die vrouw en kinderen
last omkomen van den honger, terwijl hij in doffe onverschilligheid of blufferige opgewondenheid zich redeloos
drinkt in de herberg ? Wat voor zedelijke invloed heeft
dal voorbeeld op noon of dochter, die door vader uitgezonden
2
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wordt met de leege flesch, om die gevuld can den herbergier weder to brengen ? Wat voor levensbeschouwing
der wanhoop wekt het in de borst der arme vrouw, die
t'huis zit, en wet pleats is dear voor zedelijkheid, als de
wanhoop de pleats heeft ingenomen ?

Ik wil zeker niet

de ellendige tafereelen van onzedelijkheid door sterkendrank
u voor oogen schilderen .
lende

Pat is eene oude, verve-

geschiedenis geworden ;

zoo dikwijls

herhaald,

dat niet alleen een president, maar zelfs eene geheele afdeeling der vereeniging tot afschaffing van sterken drank
bij het verhaal er van in sleep zou vallen .
Is het in orde bij het yolk, dat de zedelijke band van het

familieleven zoo los is geworden,

dat er eigenlijk van

familieleven geen spraak meer ken zijn ? Is dat familieleven, dat de vader des gezins altijd nit is, nit moet, en
niet antlers t'huis kolnt den om to slapen ? Wat voor
eene betrekking moet dat genoemd worden, waarin hij
komt to staan tot zijne vrouw en tot zijne kinderen ?

Is

dat familieleven, dat de vrouw in duizend zorgen, och
arme ! zich rcpt om de kinderen het brood to geven, om
hen den de straat op to jagen, (wear zij zich wel t'huis
gevoelen), dewijl zij nog zooveel heeft to doen met de
kleintjes en met het huiswerk, dat dat werk nooit afge .
dean ken worden en eene oploopende schuld gelijkt ? Als
maar niet het nog ergere geval zich voordoet, dat zij, de
moeder, de zwangere moeder, hare

kinderen aan de

straat moet overlaten, zonder opzicht, omdat zij er ook
op uit moet als schoonmaakster, of waschvrouw, of near
de fabriek, omdat hear man niet genoeg ken verdienen ?
Is dat familieleven, dat de kinderen even van de straat
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t'huis komen, om eten to vragen aan moeder, of om naar
bed to gaan, en om voorts den overigen tijd der jeugd
maar weer nit het oog van moeder door to brengen ?
1k uverdrijf niet ; - zelfs onder betere omstandigheden,
bij meer gegoede menschen, is de band van het familieleven niets vaster . 1k overdrijf niet, want ik wil de zooveel
procent niet zwarter makers dan zij zijn ; en ik heb dat
yolk lief, zooals gij het lief hebt . En ik verbaas mij alien
dag, dat er flog zooveel zedelijke band bij dat yolk overblijft, en zich ontwikkelt niettegenstaande de ongunstigste
omstandigheden ; ik zeg bet ter eere van den vierden
stand ! Maar wat, vraag ik, wat is met bovenstaande gegevens nit het familieleven van den vierden stand billijkerwijze en naar berekening to verwachten voor de zedelijke ontwikkeling van dat yolk?
Daar is onder het yolk een wiegeliedje in twang, 1k
heb het die moeders wel eens hooren zingers
Suja, suja, kindje,
Moeder is je mintje,
Vader is je winnebrood,
Over een jaar is 't kindje groot,
Suja, suja, kindje .
Pat wiegeliedje drukt zoo onbewust, maar helaas ! zoo
waar nit, wat er onder het yolk geworden is van dien
familieband, die echtelijke, ouderlijke, en kinderlijke liefde
moest wezen . Ja, vader is winnebrood geworden . Meer
is hij niet ! Moeder leert het aan de kinderen, en deze
hebben geen moeite om bet to gelooven Dat is de band
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geworden, die vader aan het gezin bindt . Ja, moeder is
nje mintje" . Meer is zij niet'. De stumper leert het
zingend aan haar kleintjes, en deze hebben geene moeite
om het to gelooven . Want als moeder ,,mintje af" is, dan
zijn zij ook van moeder af, op straat . Dat is de band
geworden, die de moeder aan het gezin bindt . - Arm,
arm yolk! dat bij de wieg van uw kinderen het lied uwer
zedelijke ellende zingt, ow het schreiend kinderhart in
slaap to sussen, met al den kinderlijken aanleg van ware
zedelijke grootheid !
Ik voeg bij dezen zedelijken nood niets meer bij, maar
verbind hem met den verstande1 jken nood, waar ik over
sprak, en met den stof'elijken nood . En de draak met de
drie koppen staat grijnzend voor een ieder, die het yolk
lief heeft achter dien draak, en die gekomen is om het
yolk van hem to verlossen .
En flu zegge men van onzen tijd wat men wil, mar onze
tijd heeft gelukkig oog en hart gekregen, om deze nooden to
zien, en to willen zien . Ja, een onrustbarend gevoel heeft
zich zelfs komen meester waken van de publieke conscientie .
Het publiek heeft eene opinie, die machtig is, en die
wonderen kan doen . Maar het publiek heeft, vat meer
is, eene conscientie . En deze is wakker geroepen . Zelfbeschuldiging is aan de orde . De maatschappij, de groote
moeder slier toestanden, is nu als eene vrouw, die zich het
hart vasthoudt, en zich voor het hoofd slaat, onder pijnlijke
kreten om hulp, om hulp voor hare arme, booze kinderen !
Godsdienst en • humaniteit beide, willen meer dan ooit,
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op dat hulpgeroep,

weer op den voorgrond treden .

De

maatschappij zal doze beiden niet to vergeefs roepen . Doze
twee, in den vorm van Kerk en Staat, hebben zich reeds
aan den arbeid genet . Wij zullen dat aanstonds opmerken .
Zie, zelfs hot egoisme, hot egoisme komt voor den dag, en
biedt zich aan op zijne eigenaardige manier . In bet groote
faillissement van den vierden stand komt hot egoisme
den goeden crediteur spelen, die voorstelt met 90 pCt .
tevreden to zijn van zijne vordering . Ja, dat is eigenaardig !
[let egoisme wil niet, dat de grondstof der maatschappij
ten onder ga. Bet wil wel stoffelijk wat medehelpen, hot
wit wel verstandelijke ontwikkeling wat bevorderen ; hot
wil wel, al is hot zelf onzedelijk, dat daar de zedelijke
ontwikkeling plaats hebbe . Die 10 pCt. concession staat
hot toe, opdat de 90 pCt. gewaarborgd blijven . Zoo, zelfs
waar de conscientie zwijgt, maakt zich toch eon onrustbarend gevoel meester, dat door bet egoisme wordt gewekt .
Wij kunnen echter gerust zeggen, dat onze tijd niet
alleen oogen , heeft, om de sociale nooden to zien ; maar
ook, wat moor zegt, eon wil om die nooden weg to nemen .
Wij zwijgen hier van de goede middelen, die
zelf

hot volk

aanwendt ; evenzoo van de wettelijke verordeningen,

die de

Staat

bezig is in 't leven to roepen .

Maar wij willen hier alleen hot terrein van weldadigheid
betreden, waar menige nood niet opgelost, maar gelenigd
wordt op eene wijze, die aan den goeden

wil

van omen

tijd niet last twijfelen .
Wij leven immers in eon tijd van weldadigheid bij uitnemendheid .
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Klaagt over welken nood des yolks gij wilt, ik zal er
u eene instelling van weldadigheid tegenover zetten, welke
tracht dien nood op to heffen .
Het yolk is behuisd in ellendige woningen,
klaagt
men, en de klacht is niet ten onrechte, -r- waar geene
voldoende ruimte zelfs is voor de allernoodigste huiselijke
verrichtingen, in buurten en wijken, waar. d e gezondheid
veel to wenschen overlaat, en het drinkwater een bedorven
water is, en een oorzaak van wie weet hoeveel ziekten --maar de weldadigheid is overal het initiatief tot het stichten
van arbeiderswoningen, die aan de eischen van menschelijkheid en gezondheidsleer beantwoorden . Te Amsterdam
begon men hiermede reeds in 1852 . Meer dan 2500
arbeiderswoningen zijn daar flu gebouwd ; waaronder niet
gerekend zijn die der cooperatieve bouwvereeniging, omdat
hier geene philanthropic, maar eigen hulp beginsel is .
(Men leze hierover Hel. Mercier : Over arbeiderswoningen ;
pag. 127--174 .) Te Haarlem zijn aldus reeds meer dais
280 woningen gebouwd, (die geene kleine wijk op zich
zelf vormen), waar ruimte is van binnen, waar het drinkwater
zuiver is, en waar zelfs voor een stadsmensch de weelde
van een tuin bij komt. Te Amsterdam zijn welmeenende
volksvrienden flu weer bezig een kapitaal van f 660,000
to doen volteekenen, die dienen moeten om steeds meer
modelwoningen voor arbeiders neer to zetten bij de Linaeuskade . En zoo gaat het bijna in stall voor stall . En al zijn
deze getallen nog maar klein in vergel Viking met den
mooning-xood op het standpunt eener ordentelijke behuizing, -- untie t jd toont toch oog en hart er voor to
hebben .
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Men klaagt over het droevig lot van den kranken
arbeider, of van zijn vrouw of kind, als deze ziek zijn,
dewijl geneeskundige pulp, indien zij al bereikbaar is,
toch niet voldoende uithelpt in die toestanden van huffs
en buurt . - welnu, de weldadigheid, van de Kerk, van
den Staat, van gemeentebesturen of van particulieren, in
deze richting uitgaande, heeft zich ook tegen dies nood
opgemaakt . Wie telt het getal ziekenhuizen in de steden ?
Het petal schijnt nog veel to klein, ik weet het . Maar
is die nimmer rustende weldadigheid niet op uitbreiding
bedacht ? Is men nu niet weer bezig to Amsterdam een
burgerziekenhuis op to richten in diezelfde Linaeusbuurt,
waar die arbeiderswoningen zullen komen, welk ziekenhuis
f 350,000 moet kosten, welke reeds gevonden zijn door
ongeveer 20 deelnemers ? En vindt in al die ziekenhuizen
de arbeider, als hij, of zijne vrouw, of zijn kind krank is,
niet die verpleging, zooals hij nimmer had kunnen hebben
zonder de hulp der weldadigheid? Ik weet wel, dat er
ook aan die hospitalen gebreken kleven, en bijwijlen
openbaar worden . Dr. L . HELDRING, de redacteur der
Bouwsteenen, heeft reeds eenige jaren op die gebreken,
vooral vat het zedelijk karakter van het dienstdoend
personeel aangaat, gewezen . Maar ook dat zien der gebreken
pleit weer to meer voor het karakter der weldadigheid .
Men klaagt over den nood van den arbeider, als hij
end is geworden, en to veel verzwakt is om zijn brood
to verdienen, en armoede moet lijden met grijze Karen .
Men klaagt over den nood van de arbeidersweduwe, als
van haar steun beroofd, achter blijft in de duisteri is
van hare ziel, met peen straal van hoop voor de toekomst .
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En terecht klaagt men over zulke toestanden .

Maar de

weldadigheid heeft ook bier de behulpzame hand geboden
met verstand . Waar worden tegenwoordig onder de arbeiders geene pensioen fondsen en wedu-wen fondsen opgericht,
of waar wordt tot bet oprichten daarvan niet aangedrongen ?
Tegenover de kwaal is ook bier weer bet middel gesteld .
a l is bet met de royale bekentenis, flat tegen den flood
en 4jne gevolgen van smart en armoede geen afdoend middel
bestaat van menschenwege .
Men klaagt over de arbeiderskinderen, die jaar en flag
geene andere speelplaats hebben, flan de morsige straat
van hunne wijk, flat zij veroordeeld zijn nooit zon en wolken
en de vrije natuur to zien, -- en de weldadigheid schept
de vacantiekolonien . Dan zijn de jongelui van den vierden
stand buiten, aan bet strand, aan zee, in bet duin ; hoe
begeerlijk voor zooveel jongens uit een beteren stand, die
nooit de stad nit gaan !
Men klaagt, flat kinderen aan bet fabriekswerk zijn
overgegeven als aan bun verderf, en bet is waar ; maar
hoe zijn de wetgevers bezig om den kinderarbeid op de
fabrieken en elders tot bet verleden to doen behooren .
Men klaagt over de treurige verstandelijke ontwikkeling
van den arbeidersstand, en ik klaag merle . Maar }let lager

onderwijs, openbaar of bijzonder, is eene instelling van
weldadigheid zonder grenzen . Dat is een hef boom, waarmede op den duur heel wat sociale nooden uit de as zullen
gelicht worden.

Daar is op flat onderwijs en op de on-

derwijswet zoo heel veel aan to merken, en ik heb ook in
bescheidenheid mijne aanmerkingen, maar wie beschrijft
de weldaad van flat onderwijs van bet Icoorden tot bet
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Zuiden over al dat arbeidersvolk, en wie zegt tot welken
graad van ontwikkeling die weldaad bet yolk nog brengen
mag, waartoe bet anders zelfs geen hope of uitzicht ooit
gehad zou hebben ! (1k noem het onderwijs daar eene
inrichting van weldadigheid . Wat is het onderwijs anders,
financieel gerekend ; zoowel openbaar als bizonder? Ook
schijnt het middelbaar- en hooger onderwijs tot de inrichtingen van weldadigheid gerekend to moeten worden . En
ik betwijfel het niet. Maar flu alleen van het lager
onderwijs gesproken :) Vooral dat kostelooze onderwijs,
en dan de leerplicht hier en daar, (zoover hier de politiek
niet van partij trekt) dat alles is citing van prijzenswaardige staatsdiaconale gezindheid voor het arme yolk .
Men klaagt over werkeloosheid en broodeloosheid in
den winter . Vie zal deze ellende ook loochenen, al zullen
wij tde oorzaken daarvan wraken, welke oorzaken even
goed voor een ileel aan de werklieden zelven to wijten zijn
als aan de geworden sociale toestanden ! Maar het doet er
niet toe, wie of wat de schuld er van heeft - de weldadigheid roopt vele harten tot brooduitdeelingen, die buitengewoon zijn, en tot werkverschaffingers, waar eigenlijk
geen werk was .
Men klaagt over onderscheid van standen, welk onderscheid alle bruggen tusschen de standen heeft weggenomen,
zoodat weer als in ouden tijd gesproken kan worden van
kasten ; -- maar de weldadigheidszin doet honderden uit
de hoogere standen zich nederbuigen in persoon tot den
persoon van den a beider of arbeidersyrouw. En menige
freule is bekend genoeg in de arme buurt, als eene niet
ingezegende, en toch even gewijde wijkzuster ; en van

zs
straat tot straat spreken de menschen van Meneer A, of
Mevrouw B . ,,die zij o ! zoo goed kennen ! nou ! dat zal
waar wezen !" al vertellen zij niet aan alle man, waar die
kennismaking op berust, en al zwijgt Meneer A . en Mevrouw
B. daar nog veel meer van, omdat de ware weldadigheid
niet roept fangs de straten .
Men klaagt van den soldaat, dat hij zich kan laten
kreupel schieten, voor de egoisten en bezitters, our dan
maar verder to zien, hoe hij, uit den dienst ontslagen, zich
verder sleept door het leven op een been . - Maar bezorgt
de Staat daartegenover niet hem het pensioen, dat van dien
aard is, dat de arbeiders in mijne gemeente van zoodanig
een zeggen : ,,sedert hij dat gelukje heeft gehad met zjjn
been, is hij best af, Domine !" En bestaat Bronbeek niet,
en de jaarlijksche eollecte voor den jewapenden dienst, en
flog meer ?
Men klaagt over door origeluk achteruitgegane vaders
van huisgezinnen, die niet bij machte zijn, het er boven
op to hales, en die daar door slag op slag, en tegenspoed
op tegetispoed, als door een noodlot, naar de diepte worden
gestooten . Maar heeft de weldadigheid ook voor dezen
niet een toevluchtsoord gevonden op de grenzen van mijne
gemeente, dat onder den naam van Fiederiksoord en
Willemsoord bekend, in waarheid eene Maatschappip van
Weldadigheid wordt genoemd r
Men klaagt . . . . maar seen, ik ga niet door met al
die klachten op to noemen, waar sours veel van aan is,
en welke wel gebillijkt moeten worden, maar waartegenover telkens de weldadigheidszin eene instelling in het
leven heeft geroepen .
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Integendeel moet ik zelfs instellingen van weldadigheid
bij menigte noemen, welke geenszins in het leven zijn
geroepen door zoodanige algemeene klachten, maar alleen
door pure, overvloeiende barmhartigheid der barmhartigen .
Is er ooit door den vierden stand eene luidruchtige klacht geuit over het niet deugen van zijne kwajongens, die, zooals het
wel eens genoemd wordt, die aanleg hadden om op to groeien
voor galg en rad? Welneen, en toch stichtte de weldadigheidszin op de heide to Hoenderloo dat gesticht, waar zij, indien
mogelijk, nog door bekwame leiding opgroeien tot nuttige
arbeiders .
Is ooit door de ontevredenen onzer dagen de klacht
geuit : ,,Heb medelijden met onze krankzinnigen !" Welneen, toch ging de weldadigheid uit naar de arme waken,
en haalde er de krankzinnigen uit, en gaf hun eene veilige
goede plaats in Meerenberq of Enneloo of elders, en verlichtte zoo het arbeidersgezin van eene onuitsprekelijke
zorg en plaag.
Is ooit van de ontevredenen onzer dagen de roep
uitgegaan tot redding der ongelukkige vrouwen, en
meisjes, die dieper val gemaakt hebben dan welstaanshalve
genoemd kan worden ? Welneen ! En toch glng een
Heldring uit, en een Geel, en non menigeen, wiens naam
niet gekend wordt, en bracht haar naar Steenbeek of elders
gelijk flu, die Salvation-army doet, die geene plaats to
onrein acht, om er den voet to zetten, en de vriendelijke
hand uit to steken .
Hebben ooit de klagers zich bekommerd over de toekomst flier jonge meisjes van 9 tot 17 jaar, die geboren
werden en opgroeiden ter plaatse, waar wel waarlijk
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gevaar was voor die toekomst ? Welneen ! En toch stond

Talitha

en Bethel voor deze meisjes open .

Hoe ging een

van 't Lindenhout rood tot

bet ver-

richten van eerie geweldige sociale task, hij, die 800
weezen tegelijk tot zich durft trekken, en wiens moed daarmede nog geenzins uitgeput scbijnt?
Wat screed een

Adams van Scheltema

langen tijd

alleen, maar gelukkig flu langzamerhand als aanvoerder,
tegen een demon, die, drank geheeten, zulk eerie macht
was, dat hij wel onweerstaanbaar scheen .

De ouden ver-

telden van het verschrikkelijke Medusahoofd, welks ijzingwekkend gelaat, iedereen, die bet aanzag, in een' steep
veranderde . Maar deze demon, de drank, is erger dap bet
Medusahoofd.

Hij versteent niet, maar verdierlijkt .

Welke groote, nederige maar verhevene sociale tank
verricht niet de

diacones, die in gelaat, en kleeding

en hooding de talisman scbijnt to hebben, waarmede 'zij,
de zwakke, zich onkwetsbaar maakt, al mengt zij zich,
om haars works veil, in die buurten waar vloek en twist
en nog zooveel kwaad sari de orde van den Jag is!

zun

stifle sociale werken van barmhartigheid,

Dat

welker

lof to verkondigen zij zelve met ernst verzoekt achter
wege to laten .
Onwillekeurig
bet terrein
gonnen
opent

ik

van kerkelijk

bon met
zich

betreed

een

bier

reeds

weldoen,

terwijl

bet burgerlijk weldoen.
veld

van zoo

van

groote

zelve
ik

be

En bier
uitgestrekt-

heid, dat ik moed zoo krijgen tot de stelling, dat hoe
grooter de sociale nood is, des to grooter de sociale task
en hulp is, die de .Kerk op zich genomen heeft, zooveel
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in de stoffelijke millionaire hulp, die de millionaire diac onie biedt, als in de zedelijke verheffing van het yolk,
welke, task de leeraar met gebrek, zooals hij zelf zegt,
met eer, zooals zijn God zal zeggen, op zich geiiomen
heeft en draagt.
Maar ik bekort mij, om hieraan toe to voegen met
een enkel woord, maar met een woord van voile waardeering, die particuliere weldadigheid, waar de statistics,
die antlers achter alles komen, nooit achter komen zullen, omdat de rechterhand deter weldoeners het zelfs aan
de linkerhand niet zegt, wat zij doet .
Waarlijk, wij leven in eenen tijd, waarin het haast
onnoozel schijnt, als iemand in ernst vraagt : ~Wijs mij
eerie sociale task to doen !" Ziet men dan niet die duizenden aan den arbeid, en is men dan zoo onbekend
met het werk en de resultaten van dat groote comite,
waarin godsdienst, staat, en humanisme zitting hebben,
en flu eens in broederlijken tin
Doch genoeg ! al was het alleen op het terrein der
weldadigheid, het bewijs is zoo moeilijk niet to vinden
voor de stelling, dat er goede wil genoeg is tot wegneming van sociale nooden .
Welnu ! men erkenne toch aan den eenen kant flog vat
meer het bestaan flier nooden ; en aan den anderen kant
geloove men vat meer in den goeden wit om die nooden
weg to nemen ; flat zou van weerszijden een stag zyn naar
elkander toe tot vriendeljke oplossing van eene netelige
zaak .
Er is eene sociale task, waarop ik in dezen avond in
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het bijzonder uwe

aandacht wensch to vestigen, en dat

is de task, welke zich voorstelt de

vereeniging, voor

welke ik heden avond de eer heb het woord to mogen
voeren, dat is de Nederlandsehe vereeniging

ring van zondagsrust .

tot bevorde-

Die sociale task, welke zij zich

voorstelt, is, zoo mogelijk aan het yolk zijn zondag weerom
to geven, zijn zondag met al zijne
ruimsten zin des woords .

Moge het

zegeningen in den

mU gegeven zijn,

ook aan bet slot van mijne rede de stelling

bevestigd

to hebben, dat tegenover elke sociale nood eene instelling van weldadigheid overstaat . Want ook deze vereeniglng is zulk eene instelling van

weldadigheid, welker

arbeid steun verlangt en verdient .

En mag ik nu in het verloop van mijne rede weer

spreken van sociale nooden,

welker bestaan ik erken

nienland behoeft in dezen mijne bedoeling to miskennen,

waarom ik het met des to meerdere vrijmoedigheid waag
to doen ; gelijk ik ook uwe toestemming vraag tot het ge-

bruiken van volksmatige uitdrukkingen ; iinmers wij spreken over het yolk .

II .
Ik meen to mogen beweren, dat met het volledig

herstel van zondagsrust al zeer veel kan tegemoet ge-

komen worden aan den drievoudigen nood des yolks, daar
straks opgenoemd .

Zie, aan het yolk is zijn

zondag ontnomen, en met

dien zondag zijn wekelUksche rustdag . Of, dewijl dit eeni-
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germate met vergrooting gesproken is, ---

deel

des yolks is die rustdag ontnomen .

bet platteland is er geene zondagsquaestie .

aan een zeker

Daarbuiten op
Daar arbeidt

niemand, en rust ieder op dies dag, behalve een benauwde boer, die bang is, dat hem zijn oogst nog ontstolen of ontnomen zal worden, voor dat hij hem binnen
heeft ;

en behalve den molenaar, hij zij synodaal of do-

leerend, dewijl hij niet vertrouwen heeft op Hem, die de

schatkameren van den wind ontsluiten ken ; en behalve
de visscher, die evenals de japer, gewoon is to klagen
over altijd slechte vangst ; en behalve den beurtschipper,
die zijne boodschappen oploopt, omdat hij maandag vroeg
near stall afvaart ;

en behalve den tuinman

van een

burgemeester of arrondissementsrechter, die door dezen
bevolen wordt op dien dag in den tuin present to

4jn,

dewijl deze heeren op eenen anderen dag Been tijd hebben ; en behalve den winkelier, die den geheelen zondag

zijn winkel openhoudt, om zijne klanten, die den door den
kerkgang in het dorp komen, to kunnen bedienen, wet

altijd heel wet drukte. veroorzaakt ; en behalve de herbergiers (wier petal nog al grout is), die den nog wel een

bezoeker extra krijgen, en niet het minst op dien dag den
buidel vullen ten koste van hunne slachtoffers, voor wien

zij zeer vriendelijk zijn ; en behalve den veldwachter, die

joist under

den stillen

kerkgang meent den stillen

strooper dear ginds op den akker het best to kunnen
betrappen ;

en behalve

kunnen peen

-- ja, zoo zou ik nog door

-- en het zou blijken, dat dear op het

platte land ook nog menig man zijn zondag, zijn rustdag
ontnomen wordt, en dat dear de zondagsquaestie eigenlijk
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ook wel aan de orde is, of wel aan de orde mag gesteld
worden door predikant en pastoor .
Maar hoeveel erger is het niet in de stall, onder de
arbeiders in de stall?
1k wjjs er niet uitvoerig op, maar vraag het
alleen : Blijft er jets van de zondagsrust over in al die
geopende winkels, waar koop en verkoop doorgaat, alsof
er geen verschil in dagen is ; op al die kantoren, waar
de schrjjvers slechts zoover beperkter dienst hebben, als
de post minder correspondentie aanbrengt ? Blijft er
jets van de zondagsrust over op de kaden, waar met haast
moet gelost worden, door sjouwers, en dragers en kruiers
en karvoerders en schuitenvoerders, opdat de schepen geen
oponthoud hebben, en weer doorgaan kunnen ? Blijft er
jets over van de zondagsrust op de werven, waar vreemd,
Belgisch werkvolk genoeg voor to krijgen is, als ons
werkvolk er voor bedankt op zondag door to arbeiden,
omdat het schip zeilklaar moet? Blijft er jets van de
zondagsrust over in de fabrieken, waar manners en vrouwen en kinderen maar doorwerken en slavers, omdat het
vuur niet nit mag van de machine, die maar door knarst met
de raderen en tanden, totdat zij, de machine, eens rust
moet hebben om gereinigd to worden, en zoo ook de
mensch voor een oogenblik in hare rust deelen n'iag ?
Blijft er jets over van de zondagsrust voor metselaars
en timmerlieden en smeden, bij de heerschende bouwmanie, voor den dug geroepen door de opeenhooping van
yolk in de groote steden ? Blgft er jets over van zondagsrust voor al die staats- en maatschappij ambtenaren, die
genoemd worden : postbode, conducteur, machinist, letter-

33
zetter en agent van politie ? Dat is een gansch groot
heir van ambtenaren, dat op dien dag dikwijls meer werk
heeft door zondagstreinen en zondagsverrnaken en zondagssurveillance, dan op eenigen anderen dag . Wat blijft
er over van de zondagsrust, als de herbergiers en
kroeghouders flog het laatste restant vrijen tijd en rust
van het yolk in beslag mogen nemen, om het op den
maandag flog vermoeider weer aan den arbeid to zenden,
dan het zaterdag van het werk kwam ?
Heb ik wellicht to sterk gesproken, toen ik wide, dat
aan het yolk zijn zondag ontnomen is, in elk geval staat
de zondag aan het yolk ontnomen to worden .
Wij geven hier aan niemand de schuld, aan, gevee
staatsregeling, of gelijk to veel en verkeerdelijk gedaan
wordt, aan Been concurrentiedwang of fabrieksordening .
Maar we! willen wij zeggen, dat de voornaamste oorzaak
is, bet verslappen van het volksbewustzijn aangaande de
waarde van de rust, die op zondag kan verkregen worden . En wij houden ons overtuigd, dat daarmede,
met de verslapping van dat bewustzijn, aan het yolk een
scoot to meer is gegeven naar beneden ! Geef aan
het yolk den zondag weerom ; den dag van rust ; en gij
helpt een weinig tegemoet komen aan zijne sociale nooden ! Ik ga trachten a van deze stelling eenigen grond
to geven.
Allereerst op stof'elijk terrein . De zondagsrust heft den
stof'elijken flood niet op, naar is dienstig om hem op to
he/fen .

Gewoonlijk wordt het tegenovergestelde geloofd . 7even
3
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dagen
+erken, en dus zeven dagen verdienen is beter
dan zes dagen werken, en dus maar zes dagen verdienen .
En of het al niet beter is, het doet er niet toe . ,,ik moet

de verdiensten van den zevenden dag er bij hebben," zegt
de werkman, ' antlers kan ik niet levers ." En 4jne vrouw,
die aan de kindertjes leert, dat hij ,,winnebrood" is, stemt
het volmaakt toe .

Tegen deze redeneerwijze is nu sedert jaar en dag eene

zoodanige argumenteering gehouden, dat ik niet wagers
wil die hier breedvoerig to herhalen .

Men heeft bewezen, dat paarden, gewone trekpaarden

of postpaarden op den duur meer doers en betere resultaten geven, als zij zondagsrust houden, dan als zij die

niet ontvangen . Van dien aard is wel eens de argumenteering geweest .

Men heeft aangevoerd, dat elke gewone stoommachine

bij tijden moet rust hebben, en schoongemaakt worden,

zal zij niet voor den tad versleten zijn ; dus hoeveel to

meer die edeler werkmachine, die mensch heet.

Men heeft gewezen op de wereldtentoonstell ing to Philadelphia, welke des zondags gesloten en niet voor het
publiek toegankelijk was, en die met prachtige financieele

resultaten sloot ; terwijl andere wereldtentoonstellingen,

zooals die to Weenen, welke wel des zondags geopend warm,
met die zondagsverdiensten hare tekorten niet eens dekken

konden, terwijl bovendien des maandags van zelf gears
yolk kwam .

Men heeft gewezen op dat eigenaardige yolk, dat zoo

streng is in zijne sabbathviering, en dat toch niet tot de

armste volken behoort, op de Joden . Hoe eigenaardig is
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het niet, dat de Joden to Berlijn weigeren op sabbath
de correspondentie met den post to ontvangen, welke zij
wel op den volgenden dag, op zondag, ontvangen willen,
zoodat de post-administratie om der Joden wil op zondag
eenige ambtenaren meer moet aanstellen . Is het eigenlijk
niet eenigermate pikant voor het Protestantsche Berlijn
net zijne zondagsontwijding deze concessie to moeten
doen tegenover dat Semietische ras met zijne getrouwe
sabbath viering? - Welk eene doorgaande, onder geene
verdrukkingen verzwakte, arbeidskracht ontwikkelt dat
yolk ! Komt dat niet voor een gedeelte nit dien nauwgezet gehouden rustdag, die sterkt en staalt, en verlangen
doet naar nieuwe irispanning ? Is daar stoffelijk nadeel to
merken, door dat telkens van de zeven dagen een aan
den arbeid, en dus aan de winst geheel onttrokken wordt ?
Reeds Heinrich Heine, de dichter, die van alles de waarheid
zoo gemakkelijk gevoelde, en er even gemakkelijk merle
spotte, zong van dat wondere yolk, in zone Hebraeische
Melodien, Prineessin Sabbath :
Er 1st geheissen Israel ;
Ihn hat verwandelt
Hexensprucb in einen Hund .
Aber jeden Freitag Abend
In der Dammerungsstunde, plotzlich
Weicht der Zauber and der Hund
Wird auf's Neu emn menschlich Wesen .
En heeft Heine geen gelijk, dat hij (al is bet onwillekeurig) in den weerkeerenden rustdag de oorzaak of het

36
middel ziet,
makes,

om

van een meiisch weer een mensch to

al gelijkt hij de andere dagen op gees mensch ?

dat de roep om een nor-

Men heeft er op gewezen,

maalwerkdag van 8 o£ 9 urea een noodelooze eisch is,
als maar de zondagsrust in acht wordt gehouden .
de arbeider twaalf uren werken als hij

moet.

Laat

Het zal

hem niet schaden, als telkens' de zevende dag maar in

rust wordt doorgebracht . Zelfs schijnt deze langduriger
rust telkens bij termijnen van zes dagen probater to zjjn,

dan de een paar uren langere dageljjksche rust bij termijnen van 24 uren,

flier kan flog bjjgebracht worden,

dat het eenigermate onlogisch is, to zeggen : ~Ik moet
de verdienste van den zeven den dag er bij hebben, anders
kan ik niet levers", terwijl men wel zesmaal de paar uren
mindere verdienste per dag kan misses .
neering is jets dat niet klopt !

In deze rede-

Men heeft er op gewezen, dat een arbeider, die zeven

dagen werkt in zes jaren tijds eeu antler arbeider over-

tollig maakt, of beter gezegd,

dat zes arbeiders met

zondagsarbeid den zevenden overtollig makes . Zoodat er,
bij doorgevoerde zondagsrust,

eene werkverschaffing op

groote schaal kon plaats hebben .

Ziet, op zuike dingen en nog meer heeft men gewezen .

En al deze argumenten, al zjjn re wat meer of minder
oud, hebben toch hunne kracht niet verloren . Zij toonen

toch werkelijk aan, dat zes dagen arbeiders en een dag
rust niet nadeeliger zyn voor de stoffelijke welvaart dan

zeven dagen arbeiders en gees dag rust . Zij toonen toch
werkelijk aan, dat die eene dag weerkeerende rust een
noodzakelijk vereischte is tot het

volhouden in het ver-
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krijgen der stoffelijke welvaart . En dat volhouden in den
arbeid, voor eenige jaren langer, dan antlers het geval
zou zijn, dat is jets, waar zoo menig arbeider helaas!
gansch niet over peinst, noch om bekommerd is. Dat ,,maar
er op los werken" zonder kracht to sparen voor de toekonist, is eene even zorgelooze manier van leven als het
,,maar er op los eten en verteren ."
Van niet het minste gewicht, dat blijkt reeds, schijnt
hierbij dus de bewijsvoering uit het standpunt der gezondheidsleer . Gelijk bekend is, heeft hr. Paul Niemeyer in
zijn opstel : Die Sonntagsruhe vom Standpunkte der
Gesundheitslehre", jets geleverd, dat de bekroning met
good is waardig gekeurd .
Pat is belangrjk, om na to gaan aan de hand van dien
geneesheer, wat de nadeelige gevolgen zijn voor de gezondheid door de verplichte voortduring van arbeid zonder
wekelijksche rust . .
Dat is belangrijk, om medisch aangetoond to zien, hoe
de mensch voor zijn tijd oud is en versleten, als de zondagsrust niet gehouden wordt ; hoe het geld, dat flu
's zondags verdiend wordt, later moet uitgegeven worden
aan den dokter ; of helaas ! door de weduwe genoten wordt
als weduwenpensioen ! Om dit laatste duidelijk to zeggen :
Als een arbeider komt krank to liggen, en van den dokter
komt to hooren, dat zijne krankheid eenvoudig het gevolg is van to lang aangehouden arbeid, zal hij dan
niet spijt hebben, bij de gedachte, die zondagsverdienste
flu toch to moeten afstaan aan dokter en apotheker,
terwijl bovendien het zoo noodige daggeld al deze
weken van krankheid er bij ingeboet wordt ? En in het
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andere geval :

Als de weduwe van den

arbeider,

die

zich door zondagsarbeid bet levee om eenige jaren ver-

kort heeft, haar sober weduwen •p ensioen ontvangt, en
bij zich steekt, zal zij niet met geweid beproeven de gedachte van zich of to zetten, dat zonder die overwerking
door zondagsarbeid, zij haar man

flu flog bij zich zou

hebben, met zijn voile weekloon ; en doet zij dan niet de
ervaring to last op, dat het toch verre verkieselijker is, om
in plaats van van den kassier van

het assurantiefonds

zoo weinige penningen, het betere weekloon van haar
man zelven to mogen ontvangen ? Het zondags verdiende
geld wreekt zich feitelijk aan de andere daggelden in de

eerste de beste ziekte, die door overwerking wordt veroorzaakt, indien maar niet deze ziekte het begin is van den

flood . Ik spreek flog maar alleen van het materieel verlies !
De gezondheidsleer heeft tegenwoordig zoo ontzaglijk veel

to zeggen, zoo uitgebreide macht gekregen bij het stellen

van wetten in den lande, flat het wonder is, flat zij flog
zoo weinig aanspraken last gelden op flit terrein van

soeiaal belang . Wanhopen de Heeren Doctoren aan hunnen
invloed, als het geldt een woord to spreken over zon-

dagsrust ? Steken zij liever niet de hand in flit wespennest van sociale vragen ?

Hebben zij het to druk met

hunne kleine patienten, flat zij dezen grooten patient, den

vierden stand in zijn geheel, flog niet opgenlerkt hebben ?
Is bet omdat zij zelven 's zondags

geene rust hebben

door het bezoeken hunner kranken, flat zij flu ook denken
Laten die arbeiders ook maar werken ?

Is het onver-

schilligheid met de massa, de massa, waar
genezen aan is?

toch geen
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Neen, dat niet ; integendeel : hors jjver is boven mijn lof
verheven . Ik zoo flog liever zeggen, dat de medische
faculteit al to ijverig was . De gezondheidsleer eischte
model-scholen, en model-gevangenissen, en model-operagebouweu, en model-reinigtngen ; en zij zijn er gekomen .
Laat ik niet ondankbaar schijnen . De medische faculteit
heeft ontiaglijk veel bijgedragen tot het verkrijgen van
geschikte arbeiderswoningen ; tot het verstrekken van
zuiver drinkwater, tot het verruimen der fabrieks •localen,
en allerlei werkplaatsen ; tot het inkrimpen van arbeidsuren, en flog zooveel meer .
Maar waarom niet de medische eisch luide gesteld,
dat ook zondagsrust noodzakelijk is tot stoffelijke welvaart
van den vierden stand? Is het, omdat aan het woord
zondagsrust flog iets kleeft van het z .g, ouderwetsche
woord zondagsheiliging, die al lang na de materialistische
wereldbeschouwing over boord is geworpen ?
waarom 4jn slechts tiers Heeren Doctoren lid van
de Ned . vereenigiiig tot bevordering van zondagsrust ?
Deze is toch eene vereeniging van zuiver sociale strekking,
en voor een goed deel vary hygienische argumentatie .

wij komen in de tu'eede plaats op verstandelijk terrein .

En hier luidt vanzelf onze stelling aldus : De zondagsrust
heft den verstandelijken flood des yolks niet op, maar is
dienstig op hem op to hef'en .
Het komt natuurlijk niet in ons op, om van het yolk
altemaal professoren to willen makers . Dat vele z . g .
socialisten denken en gelooven, dat, met het aanbreken
van hunne gewenschte eeuw, zij altemaal met een stroom
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van

geleerdheid zullen overgoten worden, is even waar,

als dat de socialisten4eiders het hun wijs makes .

Hoe

wordt b . v . door deze leiders bij hunne volkstoespraken
aan het yolk beloof d en voorgehouden,

dat joist dat

algemeen stemrecht eene groote oorzaak zal worden van
volksontwikkeling op verstandelijk
niet herhalen.

gebied .

Ik wil dat

Het komt niet in ons op,, om van het yolk altemaal

professoren to willen hebben, als wij de zondagsrust begeeren ook voor zijne verstandelijke ontwikkeling . Want
om professor to worden moet men meer studeeren dan

een dag in de week .

Maar bet is ons to does bij den eisch van zondagsrust,

onl, wat wij in den aanvang gezegd hebben, de op school
begonnen redelijke ontwikkeling niet

to does ophouden

en stilstaan . Na den volbrachten schooltijd, als het arbeidersleven begint, schiet er voor den arbeider gees anderen
tijd over om die verstandelijke

ontwikkeling voort to

zetten dan - de zondag, als hij den zondag hebben mag .

Men zegge niet, dat hij na zijn ties our dagwerk

's avonds nog wat bezig kan zijn, eene courant of een
boek kan lezen, of een our herhalingsonderwijs
zoeken .

kan

Dan is bij blijde als hij kan neerzitten bij de

kachel, als het winter is ; of voor de dear op de bank,
als het zomer is, om kort daarop de slaapstede op to
zoeken .

Die dan nog eenige nachtelijke uren besteden

tot studie, zooals een Livingstone en Caret', dat zijn genieen,
en komen van zelf uit dies stand uit .

Het yolk werkt

overdag alzoo, dat het, op niijne informatie, voor een
grout deel zegt, nooit een Bijbel zelfs to lezen 's avonds,
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orndat het naar bed verlangt. 1k weet wel dat deze
spreekmanier evenveel waard is als de daaraan tegenovergestelde : ,Of ik wel wel eens in den Bijbel lees, Do mine? 0 he! ik kan het zooveel doen als ik wil'." Maar
het is toch duidelijk, dat waar het s' avonds geen lust meer
heel t om den Bijbel to lezen, er voor andere, het verstand
ontwikkelende, lectuur flog minder lust zal zijn . Want
als er eeri volksboek is, dan is het de Bijbel . Het doet
mij innig genoegen, dat ik het flog zeggen kan .
Neen, de zondag is de eenig overgebleven dag voor
verstandelijke ontwikkeling . Gun hem die menschen toch .
En vrees niet in uw egoisme, dat zij to veel zullen leeren !
Want als de godsdienst op dien dag zijn eisch heeft gehad
(men vergeve mij dien realistischen term) en het gezin
eens naar de kerk is geweest, dan schiet er na aftrek
van verdere werkzaamheden en verdere rust op dien dag
niet eens zooveel tijd meer over, dat er vrees behoeft
gekoesterd to worden voor to veel verstandelijke ontwikkelinn .
Och ! ik wilde, dat de arbeider op zondag toch wat
lezen mocht en lezen kon en lezen wilde Wat populaire
vaderlandsche geschiedenis, wat populaire algemeene en
kerkelijke geschiedenis, - want populair moet het alles
wezen , - wat land- en volkenkunde, wat natuurkunde,
wat zending~geschiedenis ! Daar zijn zooveel volksbibliotheken gelukkig ! Welk een rijkdom ! En deze wijdverbreide vrucht van het Nut van 't Algemeen" kan niet
genoeg gewaardeerd worden ! Maar leest de vol wassen
arbeider die boeken, of zijn het meer de knapen en meisjes,
die flog niet to lang de school verlaten hebben, om er
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nog lust in to hebben ? Ach ! ale de volwassen arbeider
ze leest, dan leest hij nog letters in plaats van boeken .
Een lid van mijne gemeente, (en hij is nog niet van de
minste,) ale hij leest, kan van bet gelezene niets begrijpen,
tenzij hij het hardop leest, hardop, met de stem en met
de gebaren van een omroeper ; en hij doet het, tot hij na
eenige bladzijden met de roode zakdoek zich het voorhoofd moet afwisschen ! Na zulk eene inspanning heeft
hij het begrepen ; en hij voelt er zich niet weinig over
voldaan ; en dan wil hij het aan zijne vrouw oververtellen,
die natuurlijk zegt : ~Ik heb het al gehoord ." -- Die
man leest in elk geval nog. Hij heeft ook zondagsrust .
Maar wat lezen de andere volwassen arbeiders ?
Dat gelezene op zondag, het zij flog zoo weinig, werpt
goede vruchten of voor des arbeiders werkdagen . Zie, ale
hij in do fabriek zit aan het weefgetouw, (een mensch
zijn gedachten staan nooit stil) dan denkt die wever ook .
En ale zijne gedachten dan geen onderwerp van buiten
of bekomen, dan krijgen zijne gedachten een onderwerp van binnen af, uit zijn binnenste, uit zijn hart .
En da,t zijn niet de beste gedachten . Want ik geloof wat
CHRISTUS gezegd heeft : ,Van binnen nit het hart des
menschen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoovaardij,
onverstand. Al deze dingen komen voort van binnen en
verontreinigen den mensch ." Marcus 7. De man, die nooit
leest, denkt altijd over de gedachten, die nit zijn binnenste
voortvloeien, of over de gedachten, die uit eene andere
binnenste zijn voortgevloeid, van zijn buurman, ook wever,
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misschien wever-socialist . Een man, wien ik op den weg
inhaalde, en met wien ik verder wandelde over de eenzame
heide, zeide tot mij : n Gij verlost mij van slecht gezelschap, Domine !" „Hoezoo ?" vroeg ik, verwonderd road
ziende . , Wel, Domine, ik ken geen slechter gezelschap
dan mijn eigen gezelschap ." Die psycholoog van de heide
begreep Jezus' woorden uitnemend . -- Welnu, last de
arbeider op de fabriek door wel gebruikte zondagsrust
ook wat van buiten of verkregen hebben, om in de week
over na to denken. Hij zal er to beter om zijn. De
arbeider is bovendien gezellig van aard . Hij praat altijd,
't Is verbazend, hoeveel die menschen praten . In geen
een stand wordt zooveel gepraat . Hij zal zijn buurman
aan het weefgetouw vertellen ran het gelezene . Dat doet
h jj . En zoo wordt voor het denken van den vierden stand
een weg geopend, die beter is vanzelf dan die weg, die
zijn eigen hart hem toont, of door socialisten-leiders
getoond wordt . Zoo wordt, al is bet langzaam, eene
verstandelijke ontwikkeling onderhouden en ;eleid, welke,
gelijk bij alle flinke arbeiders to zien is, een vasten
waarborg geeft tegen socialistische woelingen en oproerstokerij . ,Want chat is gebrek aan verstand," zengen zij
zelven . En zij hebben gelijk.
Ik kom dus op voor zondagsrust, met bet oog op de
redelijke ontwikkeling des yolks . Indien een Engelsch
rechtsgeleerde als J . WILSON op zijn sterfbed tot een vriend
zest : , Leg toch aan alle juristen, als zij succes willen
hebben, dat zij nooit zondags werken", dan schudden
andere rechtsgeleerden eenvoudig bet hoofd bij diets raad .
Als een man als PALMERSmox 4jne frischheid van geest
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toeschrijft aan de zondagsrust, die hij a,ltijd in acht heeft
genomen, dan zullen andere Palmerston's, die wel op
zondag werken, met verwondering vragen : „Zijn wij dan
onfrisch van geest ?" Als een man als GLAnsTONE even
stellig verzekert : Ik werk op zondag nooit", dan zullen
zijne tegenstanders uitroepen : ,,Daar hebt gij hat ; zoo
knmt bet, dat hij geen tijd heeft genomen om tot recht
verstand van de Iersche kwestie to komen ." - Laat hat
wezen ! Maar als zulke mannen voor de instandhouding
van hunne rede nog de zondagsrust noodig achten, dan
mag hat yolk toch waarlijk dien rustdag we! hebben, om
zijn weinigje verstandelijke ontwikkeling niet geheel to
zien stilstaan, of in to boeten,
flier is dus een schoon terrain om werkzaam op to
wezen voor onderwijzers, zij mogen lagere of middelbare
onderwijzers zijn . Zijn zij niet voornamelijk geroepen in
daze richting bij hat yolk werkzaam to zijn ? Ligt hat
niet geheel op hun wag? Gaat hun de verstandelijke
ontwikkeling des yolks niet meer aan, als hat yolk met
het 13e jaar de schoolbanken verlaat ? Is hat dan van
hunne verantwoording af, hoe verder dat verstand, wordt
afgestompt en ingeboet, of in zoodanige verkeerde richting
geleid, dat ieder volksmenner er van kan bezit nemen
tot walk doe! hij verkiest ? Of gaat de besmetting der
z, g . socialistisch a utopieen ook reeds op enkele van hen
over, gelijk ik er verscheidene ken onder de lagere en gij
onder de middelbare onderwijzers ?
wij danken aan den onderwijzersstand ontzaglijk veal
goads voor hat yolk . Maar hat zij ons vergund hunne
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aandacht to wijzen op dat sociaal belttng, op verstandelijk
terrein, op de zondagsrust . Waarom zijn slechts 30 onderwijzers lid der vereeniging ?
En flu in de laatste plaats, komen wij op zedelijk
terrein . En bier luidt vanzelf onze stelling aldvs : De
zondagsrust heft den zedelijken hood des yolks niet op,
maar is dienstig orn hem op to hef'en .
Wij achten bet zedelijk argument voor zondagsrust bet

gewichtigste . Niet alleen, omdat ons theologisch standpunt dat voorzegt . Maar omdat de oeconomisten van beroep,
die geen theologen zijn, bet er over eens zijn . Welk
oeconomist heeft bet niet gezegd, niet uitgesproken, dat
er eerst met de zedelijke verheffing des yolks uitzicht komt
op bet oplossen der sociale vragen ! De sociale quaestie
is gelukkig niet meer alleen eer a voedingscpiaestie, of eene
quaestie van de maag, maar eene zedelijke quaestie, voor bet
grootste deel ; een stuk wereldhistorie, dat op ethisch terrein
zal afgespeeld worden, zoo wij hopen . Dit begint gelukkig
meer gevoeld to worden . En de behandeling daarvan
begint daarom meer en meer in die richting geleid to
worden. Voorzeker . Laat bet zedelijk element onder bet
yolk zich ontwikkelen, en er is hoop in den laude, dat
aan de nooden des yolks een einde komt !
Welnu, wanneer zal bet yolk tijd hebben aan zijne
zedelijke ontwikkeling to denken, tenzij alweer des zondags, als immers al de andere dagen doorgebracht worden in arbeid van den morgen tot den avond ! Het is
verkeerd geredeneerd, dat ook onder den arbeid zelven
de zedelijke ontwikkeling kan plaats hebben . Het is al

4s
veeh als onder dien arbeid de quantiteit en qualiteit zede •
lijkheid behouden words, die er bij de eene of andere

gelegenheid ingekomen is ; het is al veel, als zij onder

den arbeid niet geheel verloren gaat . Onder een normaalarbeid kan de zedelijke ontwikkeling ook joist door den
arbeid plaats hebben ; dit is zoo .

De arbeid is zelfs een

noodzakelijke factor van zedelijkheid .

Maar onder eene

overwerking, of door een to veel van verplichten

arbeid

is er geene sprake van ; en is er veeleer kans, dat die

zedelijke ontwikkeling een miswas words, gelijk to veel
words gezien .

De socialistische oproeren hebben al to

veel laten zien, was er van de zedelijkheid

onder den

vierden stand geworden is ook door overwerking . Daar is
een oogenblik in het maatschappelijk levee gekomen,

waarop de vierde stand gezegd heeft :
de rest zedelijkheid, die er

,,Overboord met

flog in ons is!" En

4j

hebben de daad bij het woodd gevoegd . Evenals de strijd
om het bestaan den vierden stand zijne verstandelijke

ontwikkeling deed opofferen, als hij maar to eten had, --alzoo heeft hij ook in den strijd om het bestaan gezegd

~Ik wil mijne zedel kheid opofferen, opdat ik mijn be-

staan niet inboete ."

En toen is het ook geschied .

Tijd moet het yolk hebben, en gelegenheid, om zich

in zedelijke richting to ontwikkelen . En als dat des zondags flies plaats vindt, wie weet dan wanneer zulks moet
geschieden?

In de eerste 13 levensjaren alweer? Als de knaap en

het meisje, betrekkelijk flog vrij van den arbeid, zich flog
op de schoolbanken bevinden ?

Het is wel ! Dan kan er

een uitnemende zedelijke grondslag gelegd worden . En die
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gelegenheid is van onschatbare waarde . Dat de onderwijzers,
met het oog op de sociale nooden, zulks bedenken ! Maar
zal tit de eenige gelegenheid zijn, de eenige periode

in des arbeiders leven zijn, tat hij jets ontvangt tot zede .
lijke ontwikkeling, dan is het er pover merle gesteld . De

verstandelijke ontwikkeling van de school gaat zoo spoedig

verloren in den overdadigen arbeid ; en het is met de

zedelijke ontwikkeling, op school verkregen, niet antlers !
Het is gemakkelijk gezegd, tat in die eerste 13levens-

jaren, de vader en de moeder er ook wat aan doen kun
nen !

•

Is vader niet altijd uit? En heeft moeder niet
handen vol works? En zijn de kinderen niet altijd op
straat ?

Wat moot, bij den zondagsarbeid van vader, te-

rechtkomen van de zedelijke vorming in hot huisgezin ?
Het is ook good gezegd, tat in de ; eerste 13 levens •

jaren de predikant op de catechisation, en de zondags .
schoolonderwijzer op de zondagsschool er zooveel aan doen
kunnen ! Goed'. die hot yolk lief heeft, waardeere dan ook

tat onderwijs van predikant en zondagsschoolonderwijzer,

en steune then arbeid, en wekke hot yolk op om de kin deren naar catechisatie en zondagsschool to zenden, en ga
zelf voor met zijne eigene kinderen !

Maar, vraag ik, als de zondag aan hot yolk meer en

meer ontnomen wordt, moot

dan na hot 13e jaar de

arbeider geacht worden genoeg gehad

to hebben van

zedelijke ontwikkeling, en moot hij zone vijftig volgende

levensjaren of werkjaren maar moron op die in de jeugd
verkregen quantiteit en qualiteit zedelijkheid ?

Men neme hot, hoe men hot wil, maar wie weet voor

den arbeider eon anderen tijd en gelegenheid

aan to
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wjjzen tot zijne zedelijke ontwikkeling, dan den zondag ?
Dat de maatschappij toch den zondag aan het yolk late .
Dan kan er gelegenheid zijn, en wij gaan nu het een
en aader noemen, allereerst, om den fainilieband to kweeken, die den grondslag van den Staat uitmaakt. De menschheid is nu eenmaal geene massa individuen, die naast
elkander staan als de boomen in het bosch ; geen agglomeraat van atomen ; en allerminst is dat de familie . Die
band, die lieden van een gezin aan elkander bindt, niet
uit egoisme of broodbehoefte, maar uit natuurlijke liefde,
dat die band voor alle dingen gelegenheid hebbe zich
to vormen, to ontwikkelen tusschen vader en moeder en
kind . Laat er gelegenheid zjjn dat die band in alle gezinnen zich vestige, van straat tot straat, van wijk, to
wijk, in de arme buurt van de stall . Dat is jets van onschatbare waarde met het oog op de sociale nooden . Dat
is een zedelijke grondslag, waar wat op gebouwd kan
worden, waar wat hechts, wat goeds, wat groots op gebouwd kan worden, dat is : de Staat . Als vader en
moeder en kinderen die gelegenheid des zondags
hebben, door onderling aanschouwen, door onderling verkeer, aan tafel, bjj den haard, in de kamer of in
de open lucht, -- dan kan uit dien aangekweekten onderlingen band elke andere zedelijke deugd voortkomen . Want
elke volgende deugd krijgt houvast aan de vorige .
Dan wordt die kleine plek, de kamer waar het gezin
in woont, eene dierbare plek, een eigendom, dat waarde
verkregen heeft . Dan houdt de geworden socialistische
beschouwing van die plek op, dat zij eene slaapplaats is,
en eene voederplaats en een krankenleger .
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Dan, bij het eerste gevoel van een dierbaar eigendom, ontwikkelt zich de eerbiod voor de eigendommen van a, n deren .
d e eerbied voor een ordelijken toestand onder de bnrgerij .
Dan groeit daaruit voort de liefde tot staat en land,
die den arbeider altijd nog liever zich zal doen scharen
onder de oranjevlag, dan onder de roode vlag ; de vaderlandslie fde, die zoo licht weet to werpen weer terug in
al de donkere hoeken en gangen van de buurt, en die
zelve veer een bron wordt van deugden in het jonge ge •
slacht, van cooed, en hoop, en vertrouwen in betere toekomst . -- De socialist zegt : dat hij Been vaderland heeft
en dat is gekomen, omdat zijne woning hem niet dierbaar
is ; en dat is weer gekomen, omdat hij in die woning nooit
den geregeld weerkeerenden vrijen dag, heeft kunnen of
u'illen zoeken net al bet goddelijke van bet familieleven .
Dat toch alle moralisten, van welken aard ook, ophouden met moraliseeren, zoolang zij den bodem niet
weergeven aan het yolk, waar de moraal op groeien kan,
het familieleven, het familieleven op den eenig mogelijken
dag, den zondag .
Op dien dag, dien eenig mogelijken dag, kan, ook van
het 13e tot aan het 60e jaar, de zedelijke ontwikkeling
van het yolk plaats vinden, en geleidelijken voortgang
hebben, en zich overplanten van geslacht op geslacht .
Men werpe mij niet tegen, » dat het yolk toch den rustdag
niel gebruikt of gebruiken zou tot zijne zedelijke verheffing ; want dat die rustdag gelijk nu, toch maar gebruikt
wordt voor dronkenschap en groffe verteriug ." Want dat
is eene onbarmhartige redeneering ! Ja, een deel des yolks
4
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doet dat, nu, nu het, door zoovele oorzaken, ook door
zondagsarbeid, immers verloren heeft de greinen zedelijkheid, die het flog bezat . Moet de eenig mogelijke gelegenheid tot zedelijke redding maar prijs gegeven worden,
omdat het yolk die gelegenheid niet waardeert ? Moet de
geneeskundige zijn patient, zijn in koorts ijlenden patient,
maar laten sterven, omdat deze zijne medicijnen van den
mond weert in zijne razernij ? Moet de staatsman het gemeenebest maar in vijandshanden overleveren, omdat het
yolk tegen 4jne wetten opstaat uit gebrek aan waardeering
vale wat tot zijn bestzijn diem? Wie is hij, de onbarmhartige, die zoo redeneert?
Het is helaas ! waar, dat de rustdag flu een dag is van
kroegloopen bij uitnemendheid, van dronkenschap en
straattwisten . Het is helaas ! waar, dat op den rustdag
de vierde, derde, tweede, en eerste verdiepingen nit de
armenwijken hare bewoners uitstorten, tot een huilen,
joelen en hossen in massa door de Kalverstraat, en Lijnmarkt, en Hoofdsteeg, om andere straten niet to noemen ;
dat hossen, dat zoo vermakelijk wordt gevonden zelfs door
jongelieden nit beteren stand, en dat de verschrikkelijke
doodendans is van een der bestanddeelen van de maatsehappij . Het is helaas ! waar, dat op den rustdag nu, bij
de liederen van jongens en meisjes, mid over straat klinkende, eene bronwel van onzedelijkheid z jn stroomen
uitgiet over gansch eene stall, die tenminste op den maandag
weer gestopt wordt voor enkele dagen .
Maar dat is immers razernij ; dat zyn immers koortsnitingen van den aangetaste ; dat zijn immers krankheidssymptonen van den yierden stand . En is er flu
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onbarmharhgei redeneermg mob e1ijk, dan our to zeggen .
Laat die kranke maar sterven !

Laat hem ook dien dag

nog werken !'' wetende, dat de overdaad van arbeid straks

dien stand zal doen uitbarsten tot bet zoeken naar ver-

zadiging van nog koortsachtiger driften, en razender
begeerten! wetende, dat er zonder

zondagsrust in bet

geheele leven geen dag meer overblijft tot zedelijke verbetering !
Daar is zoo veel, dat sours weer van voren of aan moet

begonnen worden en overgedaan, zal bet nog goed worden .
En zoo staat bet met de zedelijke verbetering des yolks

ook. Daarmede is bet gesteld als met de herstelling van
den doorgebroken rivierdijk bij winterwaterstand .

De

stroomen dringen woest door de breuke been naar huffs
en stal, en luid weerklinkt bet noodgeschrei van mensch
en beest .

Eerie wakkere schaar boeren en mineurs be-

dwingen den stroom bij de ~reuke .

Zij dempen bet gat .

,,Flink zoo, mannen ! nog eene inspanning !

Houdt u

goed !" Jawel ; op bet punt our de overwinning to behalen
op de kracht des waters, heeft dit, met vernieuwde persing

en zuiging, den dam medegesleurd voort naar beneden ;
en bet gat is nog grooter dan daar straks .

Van voren

of aan, jongens !" - Ja, van voren of aan . - De moralisten hebben denzelfden arbeid ; maar men ontmoedige hen

niet, als de zondagsuitgietin ;en van onzedelijkheid vrij
stroom weer eens hebben, door bun toe to roepen : Scheidt
er nit, met uw zondagspogingen ! 't is toch verloren spel

Laat hen maar werken op zondag ! Dat is nog beter dan
zulk rusten ! ' Men ontmoedige hen niet, die predikers !

4j

doen een groot werk, al is bet zonder eer en zonder
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merkbaar succes . Hoe groot zou de breuke in den dam reeds

zijn, hadden zij niet sedert jaar en dag nog het hunne
toegebracht tot hulpe!

wie het goed meent met ons
om stof'elijk, verstandelijk

dan,

dat yolk zijn zondag teruggeven .
Daar kan

het yolk

zel f

yolk, kan niet anders

en zedelijk belang, aan

allereerst natuurlijk bet meeste

toe doer . Al wilder alle andere machten het den rustdag
weekgeven, en het wilde dien zelf niet nit verkeerd overleg,
dan werd dat doel toch niet bereikt .

Dat het yolk dien

rustdag telkens begeere van de maatschappij ; niet op
socialistenmanier, maar gelijk het wel weet, dat het geschieden moet .

Dat het zijn wenschen to dien opzichte

hooren late bij de werkgevers . Want deze verbeelden zich
nog het yolk een dienst to doer, door het zondags wat to
later v erdienen .

lk zeg niet, dat dit spreken met de

werkgevers wat helper zal ; maar het zal ten minste de

verkeerde meening wegnemen, dat het yolk liever werkt
dan rust op dien dag .

Het spreekt van zelf, in de zondagsquaestie moet het

yolk zelf gezind zijn met zes dagen loon het er op to
wagers .

zevende .

Dat maakt vermindering van het loon met een
Een werkloon van 350 gulden per jaar zou dus

dalen tot 300 gulden .
vende .

Zeker geen klein verhes : een ze-

Maar, zooals in ons opstel eenigermate is aange.

toond : daar staat tegenover eene winst

Het lichaam zal minder krank zijn,

op stof'elijk gebied .
en larger duren
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Eenige jaren langer levens is toch wel wat waard ; vooral
in het oog van achter gebleven weduwen en weezen . Daar
staat tegenover eene winst op verstandelijk gebied . Lieve
goden van den Olijmp ! dat is met geen goud to betalen,
en de arbeider kan het krijgen voor f 50 's jaars, voor
zich, voor zijne vrouw, en voor zijne kinderen to zamen .
En zedelijk genomen, is er zelf s geene berekening to
waken, wat zoo uitgewonnen wordt ! Ook de arbeider heeft
immers, gelijk ieder antler, eene keus to doen tussehen
materialisine en idealisme . En de keus wordt hem gelukkig in ons land nog niet geheel onmogelijk gemaakt .
Arbeiders ! niij dunkt : dat is veel voor f 50 : verhooging van lichamelijke waarde, nog veel meer vorming
van uw geest, en flog oneindig meer ontwikkeling van
dat zedelijke leven, dat zoo rijke vruchten afwerpt, in uw
eigen gezin, bij uwe vrouw en kinderen, en dat, zooals
ik geloof, vruchten afwerpt voor eene nog verdere toekornst, voor Pen bestaan ook na den flood . .
Arbeiders ! zegt niet to gauw : ,,flat flit alles mooi geredeneerd is, maar flat gij eenvoudig die f 50 ook nog
hebben moet, want flat gij antlers omkomt ." Nu, ik zal
de laatste z jn, our aan uwe armoede to twijfelen . Maar
ook bij de eersten, our u to zeggen, flat gij sours al zeer
slecht huishouden kunt. - Gij zijt wat roijaal uitgevallen,
mijn broeder ! Gij kunt sours zoo erg met uw geld rondgooien, Jan ! 1n een kermisnacht brengt een Overijsselsche boerenknecht, die f 100 's jaars verdient, f 25 door .
Wat bracht een Amsterdamsch gezin uit het yolk, bestaande uit vader, moeder en vier kinderen, in den
kermistijd gedurende acht of veertien dagen door? 1k
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durf het niet begrooten . Een werkman, die een dubbeltje

per dag aan jenever verbruikt,

en die is onder zijn

snort een matig verbruiker, -- heeft die weelde maar to

laten, als voor hem even onnoodig als voor mij de even

groote weelde van alien dag een glas wijn, -- en de 50
golden bezuiniging zijn gevonden . Ik vraag hiermede
aan bet yolk geene to groote opoffering .

Men oordeele

zelf. Ons yolk dririkt tweemaal zooveel geld op aan sterken

drank, als de Staat aan bet yolk besteedt voor onderwijs ;
m . a . w . het yolk is to arm om het schoolgeld to betalen

voor zijne kinderen, maar het heeft wel geld om tweemaal

zooveel uit to geven aan sterken drank . In de stall

Enschede, eene stall van fabriekarbeiders, betaalt de ge-

meente aan het onderwijs (middelbaar en lager) ongeveer
f 90 .000 's jaars ; en die stall gebruikt voor drank ongeveer

jaarlijks drie honderd vij ftig duizend golden ; m . a . w . het
yolk kan niet zijn eigen lager onderwijs betalen, maar kan

wel viermaal zooveel uitgeven aan sterken drank - Nog

een voorbeeld : Er wordt in ons land ruim elf maal zooveel
aan drank uitgegeven als aan levensverzekering •p remien ;
m . a. w . het yolk denkt er weinig genoeg aan om voor

weduwen en weezen zich in de assurantie to steken, maar
wel denkt het er aan elf maal zooveel aan sterken drank

to drinken . Hoeveel malen grooter zoo dus het weduwen
pensioenfonds

sterken drank !

4jn

bij afschaffing van het gebruik van

En zoo zoo ik meer voorbeelden van verkwisting kunnen

opnoemen, en wijzen kunnen op het alledaagsche gezicht
van metselaars op bottines, van

de meid, die duurder

en draagt dan meer ouw, van arme kinderen
kleern

met
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gouden oorbellen, en dergelijke onzinnigheden meer ; van
kelners, die in een antler koffiehuis zich op hunne beurt
eens laten bedienen van hunne collega's en 't heer spelen ;
van blufferige sigarenmakersjongens, die over de straat
loopen met glacehandschoenen, en badine, en scheeven
hoogen hoed .
In m one gemeente, als er eenige gezinnen des winters
groot broodsgebrek lijden, zeggen de andere arbeiders,
die geen gebrek hebben : ,,Domine ! het is hunne ~igene
schuld . Die mannen zijn lui ; en die vrouwen hebben
nooit genoeg ; die brengen er alles door ; en van sparen
weten zij niet af." Het is eigenaardig, zooals het yolk
zelf de schuld der broodeloosheid veel malen geeft aan
de vrouwen . En ik geloof terecht . In de stall heb ik
wel eens verbaasd gestaan, waar ik net eigen oogen het
weelderig ontbijt zag van den werkman en zijne vrouw,
welks menu ik u besparen wil, om u niet to verbazen .
Dit wijzen op den verkwistenden aard van vele arbeiders, den goeden niet to na gesproken, is geen versleten
argument. Ik leg er integendeel alien nadruk op . De
andere standen rekenen met den nood der tijden, en met
de gedruktheid van den handel, zooals men het noemen
wil . Dat ook de arbeidersstand natuurlijk daar rekening
merle houde!
Maar genoeg om aan to toonen, dat de meesten met
een weinig goed beheer van zaken hunne arme huishouding recht kunnen laten gaan zonder zondagsarbeid . En
die verstandig is onder u, arbeiders ! verkieze de zondagsrust
met zijn drieerlei voordeel boven de zondagsarbeid met de
daaraan gepaard gaande onordelijkheid op allerlei terrein .
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Tot het teruggeven van den zondag aan het yolk
kunnen dan vooral medewerken de crrbeidgevers . Deze zijn
in de tweede plaats met de zaak gemoeid .
Ik weet wel, dat er sommige takken van nijverheid zijn,
waarbij de zondagsarbeid onmogelijk kan gestaakt worden,
zoo het schijnt . - Welnu, wat niet kan, dat kan niet .
Maar ik weet ook, dat, omdat sommige fabrieken op zondag
moeten doorwerken, verscheidene werkgevers zich onnoodig
achter dergelijk argument verschuilen .
Met eenigen oeden wil is er veel to bewerken, dat
zonder goeden wil eene onmogelijkheid is . Vooral bij de
werkgevers appeleer ik aan de conscientie, want eene
consientie hebben zij toch wel ! Gezegend de dag ! als
ook daar meer en meer de zelf beschuldiging aan de orde
komt, en met het oog op de drie groote argumenten voor
zondagsrust, waar ik op gewezen heb, hun het bewustzijn
levendig wordt, dat, oni eenig egoisme, aan den arbeiders
dat drieerlei voordeel 'niet mag onthouden worden !
,Nood breekt wetten," zeggen zij . Yk weet bet . En
het mag net het oog op tijden van werkeloosheid eenigermate vreemd schijnen om to ijveren voor zondagsrust,
waar de werkgevers zelfs gedwongen zijn al de andere
dagen ook hun arbeiders to laten rusten, helaas ! Maar
voor abnormale tijden gelden dan ook abnormale wetten .
En ook die abnormale wetten zijn to vinden . De geschiedenis der volken heeft die reeds aangewezen . 1k
noem er maar eene .
Toen omstreeks het begin onzer jaartelling er zoo
groote ophoopingen van yolk in het Oosten plaats hadden,
dat de bodem aldaar al het yolk niet meer dragen kon,
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toen deed het Oosten stroomen van volken naar het Westeri
uitvloeien, wat in de wereldgeschiedenis als ,,de volksverhuizing" bekend staat . Het middel is abnormaal ; ik
herhaal het. Maar in abnormale tijden gelden abnormale
wetten . Wat welvarende afgescheidene broeders omstreeks
1830 hebben willen doers, toen zij de vrjjheid van religie
in de onbebouwde velden van Amerika hebben verkozen
boven den kerkelijken band in de toenmalige Hervormde
gemeenten van ons land ; wat Wille7n de Zw jger verkoos,
toen hjj als laatste middel om het Spaansche juk to ontgaan,
wide, liever met zijn yolk op de schepen ver over de zee
een ander vaderland to gaan zoeken, zoo het noodig werd,
moet als een abnormaal middel niet geheel verwer~
pelijk geacht worden door menschen, die in abnormale
toestanden, zooals overbevolking en broodeloosheid, zijn
geraakt . 1k ga hierop niet door .
Maar als wij, zelfs in tijden van werkeloosheid, voor
zondagsrust dowers pleiten, dan doers wjj dat op den
goeden grond, dat niet, ter wile van de werkeloozen,
een ander groot deel van den arbeidersstand lijde iii dat
groote drieerlei voordeel .
Als de socialistenleiders jets hadden van het hart van
Willem den Zwjjger voor zijn yolk, dan widen zij tot de
hunnen : ,Komt, gaat met ons ; wjj wijzen a de plaats op
de groote aarde, waar gij brood zult hebben, en de vrjjheid, waar gij om roept ." En wij zouden hen laten trekken
in vrede .
Nog eens, dat de werkgevers ten ~ninste zoeken eene
beperking van zondagsarbeid, inplaats van er over to
morren, dat de zondagswet eene beperking is van hunne
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financieele inknmsten . Hebben zij dan niet de keus tussehen materialisme en idealisme?
Een beroep ook op den Staat zullen wij doen ? Ja,
waarom niet ? Dat de Staat verordeningen geve met het
oog op zondagsrust, die sneer afdoende zijn, dan die, welke
reeds gegeven zijn . Ook de vereeniging Zondagsrust wendt
zich reeds meermalen tot de hooge regeering . Van daar
kan hooge hulp komen . En deze komt ook van daar ;
men erkenne het met dankbaar1ieid . Maar het yolk begrijpe
toch ook, dat het gemakkelijker is wetten to eischen, dan
to geven .

Ook besef'e men meet en meet, dat vooral op het terrein
van zondagsarbeid het algemeen besef van de waarde van
zondagsrust veel meet uitrichten kan dan eene staatsverordening, en dat het daarom vooral op dit punt veel beter
is de hand in eigen boezeni to steken dan op to hef'en naar
de hooge regeering.
Op Heeren doctoren en Heeren onderwijzers hebben wij
reeds een beroep gedaan .

Vooral doen wij een beroep op predikant en pastoor.
De tijd, dat beiden grooten invloed op het yolk hebben,
is gelukkig nog niet geheel over.
Wat kan de predikant niet het xijne er toe bijbrengen,
om den zondag aan het yolk terug to geven . Menig
orthodox predikant wil zulk eene eigenaardige snort
zondagsheiliging, dat de meeste menschen daardoor een
rechtmatigen schrik krijgen voor den zondag . En menig
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modern predikant is zoo geemancipeerd aan het begrip
zondagsheiliging, dat
dat hij
hij er
er de
de zondagsrust op den koop
zondagsheiliging,
zondagsheiliging,
toe aan geeft . Welk eene gelegenheid om in de gewenschte richting op het yolk zelf in to werken heeft de
predikant niet des zondags op den kansel ! Laat hij
opzettelijk over dit onderwerp preeken, niet op een namiddag, maar in eene morgenbeurt, in eene hoofdbeurt .
De couranten spreken over allerlei volksbelangen, en de
redacteurs wijden geheele hoofdartikels aan de volksbelanaen . Mij dunkt, het schijnt dat vele predikanten zich
niet bewust . zUn van de goede gelegenheid, die zij elken
zondag hebben om op het yolk in to werken, om de publieke opinie to leiden, om de publieke conscientie wakker
to houden ; waarom eens niet een paar keer in 't jaar gepreekt over zondagsrust ! Dit ligt toch waarlijk wel op
hun weg .
Zij vooral kunnen, ten behoeve van zondagsrust, een
beroep op bet yolk doen, zooals geen antler dat vermag .
Want rij hebben boven 'al de andere argumenten, nog
het argument : de zondagsheiliging . Leven wij in eenen
tijd, dat men voor zondagsrust alleen nog pleiten kan in
naam van gezondheidsleer of soeiale belangen ? En is de
tijd voorbij, dat nien in naam van den godsdienst kan vragen
om zondagsrust ? Ik zou meenen, van neen . Want de voile
of half voile kerken op den zondag bewijzen, dat het
yolk nog vraagt naar godsdienst, en hem op prijs stelt,
hoe betrekkelijk dan ook . In naam van dien godsdienst
dan, welkem het yolk flog waardeert, kunnen de leeraars
den eisch van zondagsrust doen weerklinken, met een
hooger gezag dan iemand antlers . Bier is een goed werk
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to doen voor de predikanten . Zij hebben de kern van
het Christelijk yolk voor zich, om zich . Laten zij er
toch op werken, dat het Christendom voorga in hct teruggeven aan den arbeider, van wat de arbeider wel hebben
mag . Het zal toeh schande zijn voor het Christelijk yolk,
als weldra de materialist de zondagsrust proclameert om
m-aterieele belangen, terwijl de Christen haar niet ;eproclameerd heeft om Christus' belangen, en voortgaat haar
to schenden nit egoisme
En dan vooral wachte zich zeker snort van predikers,
to meenen, dat als de scharen zich maar verdringen onder
hunne rechtzinnig-gereformeerde leer, daarmede de zondagsheiliging en ook de zondagsrust verkregen is . Met
het herstellen der gereformeerde leer wordt waarlijk niet
de zondagsrust hersteld . Hebben wij niet voor tweeshonderd
jaren de gereformeerde leer heerschende gehad in kerk en
land ? En wat was er toen to zien vat) zondagsrust ? Men
hebbe de goedheid, en leze daar toch over bet boek van
Ds . S . D . van Veen, dat tog titel heeft : , Voor twee
honder(1 jaren !" Men leze daar de hoofdstukken, die over
dit onderwerp handelen in den gereformeerden bloeitijd,
welke, indien ik den inhoud er van u hier wilde wedergeven, stoffe zouden geven voor eene afzonderlijke lezing,
en menigen zondagsvriend, hij zij synodaal of doleerend,
een schamperen lath om den mond zouden doen komen,
bij het hooren van de uiteenzetting naar historische bescheiden van het thema : ~dat de sabbathschending in
Nederlandt groulijk in zwangh gaat," en „nog zoo grout
is, datse op een zonderlinge wijse de zonde van Nederlandt mag genoemt worden .
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Ook molten dan sommige leeraars wel gedenken, dat
het opleggen van verkeerd opgevatte zondagsheiliging,
fasten opleggen is, die zoo zwaar gaan drukken, dat er
een weerzin gewekt wordt zelfs tegen de zondagsrust .
Men denke aan de werking der oude zondagsplakaten, in
ons land, en in Duitschland, en elders, die de vrijheid va n
den zondag ;emaakt hebben tot de gebondenheid van den
zondag, eene manier van doers, die altjjd, en vooral in
den godsdienst, averrechts werkt . De tijd hebbe toch uit,
dat een predikant, gelijk ik er een ken, een burgemeester
of ouderwijzer kerkelijk censureert of het lidmaatschap
dreigt to ontnemen, als deze niet bij wijlen onder zijn
gehoor in de kerk komen ! Zijn wij dan weer, nog
vender terug dan de Kerkeordening van Dordt, in een
nacht tijds, geraakt onder de ordeningen flier Spaunsche
Synode in 306, welke eene tijdelijke excommunicatie toepaste op ieder, die drie zondagen achtereen wegbleef nit
de kerk ?
wij herhalen, zonder verdere aanwijzing : vooral predikanten kunnen bij een yolk flat flog Christelijk is, het
meest door eene niet bedorvene, Paulinische opvatting
van zondansheiliging, bevorderlijk zijn aan zondagsrust .
Wat den pastoor betreft : van dezen zou ik verlangen,
indien het baten mocht, flat hij niet zoo toegeeflijk ware in
de permissi a van zondagsarbei d en zondagskoop en verkoop .
Het is eigenaardig, hoe op mijn dorp geen een Roomsche winkel des zondags sluit, terwijl de Protestantsche
winkeliers hierin een beter voorbeeld, niettegenstaande de
concurrentie, beginners to geven . En flat is zoo op alle
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dorpen . Dat ligt eenigermate in de achterstelling van
den zondag bij de z, g . heil ige dagen .
Daar is van pastoorswege eene ' verbazend ruime permissie in dezen, gelijk op . zoovele punten van de zedelijkheid . Waarom waken deze Heeren niet meerder gebruik
van hunne macht over hun yolk? -- Ook hun immers
is het niet genoeg, tat de leek zijn kerkedienst heeft
waargenomen ; en het is hun immers niet onverschillig
hoe de leek verder den dag doorbrengt ; en 4j immers
hebben ook groote oogen voor de volksnoodeu ; era zoo
groote pretentie orn die to kunnen

wegnemen

Doch genoeg ! Het pleidooi ion wat al to lang gaan
worden voor een voorbijgaand woord, tat 'geen meerder
doel heeft, dan het besef levendig to houden van le
groote waarheid, door CHMSTUS uitgesproken : tat de
sabbath is voor den mensch . Ja, de sabbath is voor den
mensch ; een menschelijk eigendom . Dat niernand die dag
dan ontnomen worde ! Die hem vrijwillig weggeeft als
van geene waarde, hij doe het ! Maar ontnomen worde
hij niemand !
Ons voorbijgaand woord heeft geen meerder doel dan
het bewustzijn levendig to houden : zondagsrust is een
vriend, zondagsarbeid een viand des yolks . Dat tegen then,
vijand steeds meerdere personen zich scha,ren in gemeenschappelijken strijd .
In oude tijden, in de riddertjjden, als er een oorlog
uitbrak, welk eene beweging was tat! In de kasteelen liep
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de ridden met zijne

zonen

de wapenzaal fangs, en de

harnassen werden gekeurd, en hot staal van de klingen

wend beproefd met zoo krachtige vuist .

De edelvrouwen

repten zlch om hot vaandel to stikken, of den bandolier
to versieren met hot borduursel van den leeuw, of van welk

wapen ook . Beneden op hot plein, bij de bedrijvigheid

van maagd en knecht, weerklonk herautgeroep, en paardengetrappel . In de kroeg bij hot dorp blufte de hopman
bij zijne kanne biers op zijne oude heldenstukken, en be

•

woog menigen jongen knecht zich to laten aanwerven
voor den oorlog .

In de kerk niet hot minst, bij hot

gebed voor vrienden en altaren, wekte de priester met
ongewonen gloed den mood van de vaderlandsliefde weer
op ; en zelfs de vreedzame kerkklokstoonen gingen klinken
als eon ,,te wapen, to wapen !" over heuvel en duin, en

over rivier en moeras . Overal beweging ! Moed met angst
gemengd !

Zoo moest hot ook flu zijn !

vijanden !

Maar men zwijgt.

Daar zijn zoovele yolks •

In de kasteelen zwijgt men

to veel ! In de kerken zwijgt men to veel ! In de kroegen
zwetst men, en drinkt. Op, op ! to wapen, tegen de vijanden des yolks ! tegen den drank, tegen den zondagsarbeid, tegen ontzedelijking !

Ik hob op eon volksbelang gewezen .
Is wat ik gezegd hob, overdreven ?

Is hot alles niet

zoo erg? Is de volksnood niet zoo groot, en is de hulp
ook niet zoo noodig ?
Na, hot kan we! .

Laat hot scherm dan maar weer
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vallen . En dek dien put des afgronds maar weer dicht:
Dat achter dat scherm, of onder dat deksel, alles mar
weer zijn ouden gang ga ; en last niemand weer spreken
van zoo en zooveel procent, en van een draak met drie
koppen !
Ja, hat kan wel, hat was overdreven Hat is in elk
geval flu nog niet zoo erg . Wij behoeven niet vooruit
to droomen . Kom, Mevrouw, geef mij den arm, en laten
wij weer rondwandelen op de kermis der ijdelheid, of
bij variatie, als gij cooed hebt, naar Trafalgar-square !Of neen ! Zoo kan ik niet eindigen . Want voor rn
op komt weer en altijd weer dat beeld der zichzelf be •
schuldigende, in de conscientie ontwaakte, maatschappij ;
dat beeld dier vrouw, die zich het hart vasthoudt, en
zich voor hat hoofd slaat, onder pijnljjke kreten om hulp,
om hulp voor hare arme, booze kinderen !
Kom dan, godsdienst ; kom, hurnanisrne ; kom, st4zt
geeft aan het yolk ten minste zijn zondag, 4jn rustdag
weerom ; en met dien rustdag, de oplossing voor een deal,
al is hat voor een klein deal, der sociale vragen . Gg
met u drieen kunt dat doen
1k heb gezegd .

13'j dell I'itgever dozes zijn merle verschenen
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