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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

[Lux 1943, nummer 1]
Inleiding.
Het is met een gevoel van grote vreugde, dat de redactie van LUX het eerste nummer
van dit tijdschrift in het licht geeft.
Van vele zijden werd reeds lang en herhaaldelijk gevraagd om degelijke
Nederlandse lectuur. En deze vraag werd nog dringender, toen met de val van
Nederlands Indië feitelijk alle Nederlandse tijdschriften mee ten onder gingen. Slechts
wat er in de Nederlandse staatsdelen op het Westelijk halfrond verscheen, bleef over.
En dit was zeer weinig.
‘Houdt brandende de lampen’ schreef in Knickerbocker van 18 Jan. 1943, iemand
ter aanmoediging tot het behoud van de kennis omtrent Nederlandse cultuur,
geschiedenis en literatuur.
LUX nu wil zulk een lamp zijn, maar bovendien ook nog het licht verspreiden
waarover in een verder artikel in dit nummer geschreven wordt.
Het wil midden onder de physieke rampen, de kwalen en jammeren van Krijg en
Dood, krachtig meewerken aan de zedelijke hergeboorte.
Lux wil daarom een tijdschrift zijn, niet zo maar tussen de anderen, die wekelijks
of maandelijks verschijnen als propagandamateriaal of verenigingsorgaan:
Niet een tijdschrift, dat men koopt, meer of minder vluchtig leest en dan aan zijn
lot overlaat.
Lux wil zijn, en steeds meer en meer worden een rijke gave aan het volk, van
welke gezindte ook, wat in deze tijd behoefte heeft aan meer degelijke lectuur.
Lux wil zijn een schat voor de geest, het verstand en het hart en een bron van
Christelijke zin, van bloeiende schoonheid en vormende kennis.
Lux wil worden een blijvend gewaardeerd bezit in al die gezinnen, waar de geest
niet volkomen verwaarloosd wordt.
De redactie ziet in dit eerste nummer nog niet al haar idealen verwezenlijkt, alle
wensen vervuld. Trouwens één aflevering is er te beperkt voor en een traditie moet
groeien en schiet niet plotseling en volmaakt uit de grond.
Behalve geven, wil LUX echter ook ontvangen; nl. bijdragen van medewerkers;
de bedoeling is om daarvoor ruime gelegenheid te geven aan allen, die met eenzelfde
geest als dit tijdschrift zijn bezield. Het is met grote voldoening dat de redactie hier
getuigen mag, dat deze medewerking tot nu toe boven verwachting was en zelfs voor
de toekomst zoveel belofte inhoudt, dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat Lux
binnen afzienbare tijd een maandschrift worden zal. Momenteel geven hiervoor de
technische moeilijkheden grotere bezwaren dan de redactionele.
Zo gaat dan dit eerste nummer onder Gods zegen de wereld in, in een duistere tijd
van jammer en oorlogswee, van crisis in de Christelijke beschaving; maar onwrikbaar
is ons vertrouwen en hoop, dat we eindelijk door de duisternissen heen in Gods licht,
het licht zullen zien.
POST TENEBRAS LUX.
De Redactie
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Fiat Lux.
Guido Gezelle.
't Smoort, het smuikt, het smokkelwedert*)
allentheen! waar zijn ze thans,
waar de boomen, waar de huizen,
waar de wereld, heel en gansch?
Handen uit! Wat is 't? Wat hapert
er, genoot, dien 'k niet en zie;
die ‘goendag!’ mij, uit den nevel,
roept, van hier nen stap of drie?
Van den hoogen torre en blijft er
speur! Wat uur, hoe late is 't wel,
aan den tijd? De zonne en zie 'k niet:
slaapt of waakt het wekkerspel?
Hier en daar een' plekke boenend,
zit de zonne in 't duister veld;
rood, gelijk een oud versleten
stuk ongangbaar kopergeld.
Wind, waar zijt gij heengeloopen?
ligt ge, of ievers doodgekeid,
neêrgevallen, plat ter aarde?
wind, waar is uw' roerbaarheid?
Op! Hervat uw vluggen bezem,
vaagt des werelds wegen vrij
van die vale en vuile dompen:
dat het dage en daglicht zij!
Zonne, krachtig krauwt vaneen die
hoopen: ruimt uw ridderspeur:
slaat er dwers en nogmaals dwers uw'
scherpe, sterke hoeven deur!
Werpt uiteen de onvaste vlagen;
vluchten doet ze, en verre voort
zij de smoor van hier gedreven:
nevel, 's Heeren stemme aanhoort!
FIAT LUX! - De zonne, ontembaar,
zegepraalt; de nevel zwicht:
onverwinlijk is de Waarheid,
onverheerbaar is het Licht.

*) Het mist.
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‘Het worde Licht’ door Mgr. P.I. Verriet
Apost. Vic. van Curaçao
In de branding van de wereldworsteling voor de vrijheid, voor de erkenning van de
door God aan iederen mensch gegeven en door God geheiligde rechten, is dit
tijdschrift geboren, een vredeswerk, dat op bescheiden wijze wil meewerken, niet
om den oorlog, maar om den vrede te helpen winnen.
Het is een verblijdend teken, dat het verschijnt op dit kleine niet onbeduidende
stukje vrij Nederland, dat Curaçao heet, juist in dezen tijd.
‘LUX’ is zijn naam.
Licht verspreiden is zijn doel, over de velerlei vraagstukken, die het leven, speciaal
die het Curaçaosch gemeenschapsleven raken, en die zich ná den oorlog zullen
voordoen. Licht verspreiden in de geesten en de harten van zoovelen, als er geroepen
zullen worden, om in onze gemeenschap, heel bijzonder onze katholeke gemeenschap,
een vooraanstaande plaats in te nemen, en de geestelijke ontwikkeling van ons volk
te helpen uitbouwen.
Het licht der Christelijke beginselen, dat uitstraalt van Hem, Die van Zichzelven
gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht der wereld: Die Mij volgt, wandelt niet in de
duisternis,’ moet geheel het leven, zoowel individueel als maatschappelijk, bestralen,
Het moet doordringen in iedere menschenziel, die volgens Tertulliaan's woord, van
nature Christelijk is, en daar de kiemen van Goddelijk leven, en van de daaruit
opbloeiende Christelijke beschaving, openleggen en ontwikkelen.
De natuur maakt geen sprongen. Alles groeit en ontwikkelt zich volgens de wetten
van geleidelijkheid. Het rijk van den geest en de bovennatuur is evenzeer aan deze
wetten onderworpen. Wat met Paulus gebeurde op den weg naar Damascus, toen
zijn menschelijke trots tegen de rotsen te pletter geslagen, en hij, in één oogenblik
door Gods genade van een der felste Christus-vervolgers, een der vurigste
Christus-volgers, een van zijn machtigste Apostelen werd, is geen regel, maar blijft
uitzondering. Met Gods genade is er in ons geestelijk leven een gestadige ontwikkeling
van goed naar beter, en van beter naar best, totdat wij den graad van geestelijke
ontwikkeling bereikt hebben, die God in Zijn Alwijze Voorzienigheid voor eenieder
bestemd heeft.
De geestelijke ontwikkeling van een volk is evenzeer aan deze wetten van
geleidelijkheid gebonden. Zij laat zich niet dwingen en opdringen door
‘kultuurkamers’ en dergelijke. Deze hebben alleen in zoover waarde, als zij ontstaan
zijn uit de zich openbarende behoeften van een volk, en als zij de aanwezig zijnde
krachten stimuleeren om zich te wijden aan de verdere ontwikkeling van een volk.
Door geleidelijke ontwikkeling moeten de factoren wakker geroepen en de
omstandigheden geschapen worden, waaronder het mogelijk is een volk tot een
hoogeren graad van ontwikkeling en beschaving te brengen. Zoo lang deze factoren
en deze omstandigheden niet aanwezig zijn, is iedere arbeid vruchteloos.
Sint Thomas leert het, dat er een bepaalde graad van stoffelijke welstand noodig
is voor het beoefenen van de deugd, voor de beleving van de Christelijke zedeleer,
m.a.w. voor de Christelijke beschaving.
Feller aanklacht tegen en feller veroordeling van de liberale economie, het liberale
loonstelsel, de liberale opvatting van het
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familie-leven, de woningtoestanden, zooals er, helaas, nog maar al te veel hier
gevonden worden, is wel niet denkbaar. Had men de plannen van den grooten
emancipator van ons Curaçaosch volk, Monseigneur Niewindt. omtrent het vormen
van dorpen, met kerk en school in het midden, maar gesteund en tot uitvoering
gebracht, hoe geheel anders zou Curaçao er uitzien.
Dit woord van den grooten Aquiner is de formuleering van den logischen
gedachtengang en de gedragslijn van de Kerk de eeuwen door, om niet alleen het
geestelijk heil harer kinderen, - vanzelfsprekend komt dit op de eerste plaats en is al
het andere daaraan gecoördineerd, - maar ook hun sociale en economische belangen
ter harte te nemen, en deze naar vermogen te bevorderen. Men heeft het der Kerk
wel eens kwalijk genomen, en nog zijn er, die het doen. Wat heeft de Kerk met
economie, sociologie enz. te maken?
De Kerk weet wat zij doet, zij kent haar plicht en haar zending, het geluk der
mensheid te bevorderen. Zij heeft het de eeuwen door gedaan. Lees de geschiedenis
der Pausen. Lees heel bijzonder de sociale encyclieken van de laatste Pausen.
Van haar begin af heeft de Kerk, niet met dwang en geweldmiddelen, maar
geleidelijk, de Christelijke beschaving opgebouwd. Hoe revolutionair haar leer en
zedewet ook stonden tegenover de leer en zedewet der toenmalige wereld, steeds
heeft zij langs den weg van ‘infiltration pacifique’, om een modern woord te
gebruiken, gearbeid, om de wereld op de Christelijke beschaving voor te bereiden,
en deze in de geesten en harten wortel te doen schieten. De beide groote
Apostelvorsten, Sint Pieter en Sint Paul zijn er het voorbeeld van. Sint Paulus'
vlammende redevoeringen en brieven waren er alleen maar op gericht, om de geesten
en de harten wakker te slaan voor het aanvaarden van de Waarheid, die hij uit Christus'
eigen mond vernomen had. Hij richtte zich tot alle standen, geleerden en
ongeletterden, wist met iedereen om te gaan, en aan iedereen de waarde van het leven
te leeren, de vrijheid der kinderen Gods. Op de Akropolis van Athene, de
vergaderplaats van het denkende gedeelte van het volk, sprak hij. En toen hij de
verrijzenis van het lichaam ter sprake bracht, zeiden ze: Daar moeten wij u nog eens
over hooren. Het verlangen naar de onsterfelijkheid, dat in iedere menschenziel
sluimert, een heel sterk bewijs voor de onsterfelijkheid der ziel zelf, - was wakker
geroepen.
En Sint Pieter, steunend op Christus' woord: ‘Op deze steenrots zal Ik mijn Kerk
bouwen,’ - op Christus zending: ‘Weid Mijne lammeren, weid Mijne schapen,’ - op
Christus' belofte: ‘Zie, Ik ben met U tot aan de voleinding der tijden,’ heeft een
gezagstheorie en gezagsapparaat opgebouwd, dat de eeuwen door als een lichtende
zuil te midden der menschheid heeft gestaan, waarheen bij allen twijfel en onzekerheid
de menschheid haar oogen heeft gericht. Slechts tot haar schade en schande heeft
een deel der Christenheid deze lichtzuil losgelaten.
Moge dit tijdschrift licht brengen in veler geesten en harten, en dat op velerlei
gebied.
Moge het met Gods zegen, zij het op bescheiden wijze, bijdragen om de beschaving
en ontwikkeling van ons volk op hooger peil te brengen.
Dit is onze eenige wensch.
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Het Mandement der Nederlandsche bisschoppen 1868-1943
Op 22 Juli a.s. zal het vijf en zeventig jaar geleden zijn, dat de Nederlandse
bisschoppen hun handtekening plaatsten onder het beroemde Mandement over het
Onderwijs, waardoor aan Katholieken, wier inzicht in de schoolkwestie van die dagen
door opvoeding en jarenlang samengaan met de Liberalen was vertroebeld, duidelijk
werd gemaakt, wat de Kerk in zake opvoeding en onderwijs van hen verlangde.
Het Mandement werd begrepen: met grote financiële offers verrezen katholieke
scholen; de politieke leiders werden er door bezield in hun strijd voor de vrije school;
de onderwijzers droegen de geest ervan de katholieke school binnen.
In zijn brochure ‘De paedagogische situatie van het ogenblik in Nederland’,
verschenen in 1939, schreef fr. S. Rombouts: ‘Nederland mag, wat zijn volksschool
betreft, een gezegend landje heten. Nergens ter wereld zijn de eisen, die volgens
katholieke opvattingen aan de Staat gesteld moeten worden, zo volledig verwezenlijkt
als hier. Het volksonderwijs is in Nederland geheel vrij... De Staat voorziet in de
kosten en betaalt de onderwijzers.’
De vrije school heeft het sinds 1920 bijna over de gehele lijn gewonnen. Denkend
Nederland vraagt niet meer op de eerste plaats om neutraliteit, of om met een erkend
gezag op onderwijs-gebied te spreken ‘aan neutraliteit heeft in deze tijd niemand
behoefte meer, nu de toekomst ook in geestelijke wetenschappen open staat voor de
sterke mening, welke ook alleen in staat is, een andere mening echt te waarderen.’
De kleinere groep, die in de neutrale, openbare school nog steeds het enige middel
zag tot vorming van een krachtig, eendrachtig Nederlands volk, zal nu, tijdens de
bezetting, haar vergissing wel hebben ingezien.
Nu het Moederland, helaas, het zwijgen is opgelegd, moet Curaçao, dat in zo'n
groot deel van zijn onderwijs de geest van het grote Mandament wil doen leven,
spreken; en het is daarom dat wij met dankbaarheid de aanbieding van ‘LUX’
aanvaardden voor een bescheiden herdenking.
In een drietal artikelen zal de betekenis van het Mandement worden geschetst,
door na te gaan hoe het tot stand kwam; hoe de stand van de schoolkwestie in het
midden van de vorige eeuw het Mandement noodzakelijk maakte; hoe uit de toestand
van het katholiek lager onderwijs in het jaar vóór de bezetting de gelukkige gevolgen
van dit Mandement bleken.
De artikelen zijn bedoeld als een bescheiden hulde aan de mannen, die ons de vrije
school gaven; ook als een hulde aan hen, die in de vorming die zij op de vrije school
genoten, inzicht en kracht vonden, om in de moeilijke strijd van deze dagen
onwrikbaar trouw te blijven aan Kerk, Vorstin en Vaderland.
Frs. van TILBURG.
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1. Hoe het mandement ontstond.
Door de omstandigheden, waaronder het Protestantisme zich in de 16de en 17de
eeuw in Noord-Nederland vestigde, verdween er de katholieke Kerkelijke Hiërachie.
Er viel een doodslaap over de eertijds zo bloeiende kerk van Utrecht; het werd een
missie, bestuurd door Apostolisch-Vicarissen, welke later voor het Noorden vervangen
werden door Aartspriesters. Doch bij Pauselijke Breve van 4 Maart 1853 werd
Nederland tot een afzonderlijke kerkprovincie ingericht, even zelfstandig in haar
bestuur als ‘bij andere volkeren, bij welke geen bijzondere reden bestaat, dat zij door
Apostolisch-Vicarissen of enig ander van de regel afwijkend bestuur moeten beheerd
worden.’
De actie voor deze zegenrijke opstanding is niet - zoals men wellicht zou
verwachten - uitgegaan van het katholieke Zuiden, maar van de leken en geestelijkheid
der Hollandse ‘Missie’, waar men de behoefte aan een herziening van het kerkelijk
bestuur veel sterker gevoelde dan beneden de Moerdijk. Hier voelde men zich met
zijn tot bisschop gewijde Vicarissen vrij goed op zijn gemak. Doch wanneer ook het
Zuiden in de actie wordt betrokken, sluit men er zich van ganser harte bij aan, en het
zal moeilijk uit te maken zijn in welk deel het vaderland het volgend gedeelte van
de Breve van 4 Maart met groter jubel en dankbaarheid werd ontvangen:
‘Zo zal derhalve in het ganse Koninkrijk Holland en Brabant een enige en
onderscheidene Kerkelijke Provincie wezen, bestaande uit een Aartsbisschop of
Metropolitaan Kerkvoogd en vier Suffragaan-Bisschoppen. In den Heer vertrouwen
Wij, dat door hun ijver en hun herderlijke zorg de katholieke Godsdienst daar ter
plaatse in kracht meer en meer toenemen en een verblijdende wasdom hebben zal.’
Er viel echter heel wat te doen in de vijf bisdommen van Utrecht - Den Bosch Haarlem - Roermond en Breda. De Bisschoppen stonden voor de zware taak de
herrezen Nederlandse Kerk te organiseren.
‘Het was geen werk dat veel klank had of veel naam gaf,’ merkt Schaepman
lichtelijk ondeugend op, ‘het was een arbeid van organisatie: van regelen, van ordenen,
van ontwarren, van geven en nemen; een werk waarbij men in aanraking kwam met
persoonlijke gevoeligheden, met bijna eerbiedwaardige ijdelheden, met rechten, met
gewoonten, met halve overrompelingen, met rechtvaardige overdrijvingen, met
heilige onstuimigheden en zelfverloochenende belangzucht, met schone herinneringen
en grote offervaardigheid. Toch is het gehele werk der kerkelijke regeling volbracht.’
In 1865 kreeg dit werk zijn beslag en bekroning in het Provinciaal Concilie door
den Aartsbisschop te 's Hertogenbosch bijeengeroepen. Daar betuigde de Kerk der
Nederlanden haar geloof in de grote waarheden van God en den mens; daar ontvingen
geestelijkheid en leken de grote beginselen die hun leven zouden beheersen en regelen.
Zo was dan het grootse gebouw der kerkelijke organisatie van Katholiek Nederland
tot in de top voltrokken. De kloeke stijl verried de hand, die tot het laatste toe de
lijnen had aangegeven: die van Mgr. Joannes Zwijsen, de man der Voorzienigheid.
Wij lopen het gevaar met deze laatste qualificatie al te kwistig om te springen. De
Vinger Gods in de leiding der mensheid is daartoe vaak te onnaspeurlijk, ziet er
meestal te gewoon menselijk uit. Maar wanneer omstreeks 1850 - als de grondslagen
gelegd worden, waarop de nieuwere tijden godsdienstig en staatkundig zullen
opgebouwd worden - een man opstaat in Katholiek Nederland, die alle katholieken
nauw verbindt met het hart der natie: Oranje;
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Katholieke Kerk in Nederland met forse hand op afdoende wijze hervormt;
- een man, die de krachtige kampioen is voor de vrije, de katholieke school en
zonder aarzelen de enige weg aanwijst, die daartoe leiden kan;
- en als wij dan nog zien, dat deze drie geweldige verdiensten verkregen zijn te
juister tijd, op zeer tactische wijze en met eerbied-afdwingende volharding: dan mag
het niet vermetel geacht worden, als wij Mgr. Zwijsen noemen: de man der
Voorzienigheid, die ‘mansuete et fortiter’, d.i. met zachte hand, doch tevens met
krachtig beleid, de stichter is geworden van het katholieke Nederland onzer dagen.
Het valt buiten het bestek van dit artikel alle bovengenoemde punten uit te werken.
Slechts één ervan kunnen wij hier een beurt geven: dat hij was de krachtige kampioen
voor de vrije katholieke school. Inderdaad heeft Mgr. Zwijsen zich hierin onmetelijke
verdiensten vergaard.
Hij overtuigt den Prins van Oranje, den lateren Willem II, van de noodzakelijkheid
van het vrije onderwijs; gaat persoonlijk naar Den Haag om er den Koning te spreken
over het werk der onderwijs-commissie van 1840; durft zelfs een ontwerp-besluit
aanbieden. De goede Willem II kon er echter niet op ingaan; hij moest ‘schipperen.’
Reeds in 1832 sticht Mgr. Zwijsen te Tilburg een school voor arme kinderen en
roept de Zusterscongregatie van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid, in het
leven. Was het doel van deze Congregatie voornamelijk gericht op de opvoeding en
het onderwijs van de vrouwelijke jeugd, ook aan de jongens dacht deze onvermoeide
werker: In 1844 begint hij met zijn tweede stichting, die der Fraters van Tilburg,
bestaande uit priesters en lekebroeders.
Deze beide stichtingen, die zich met haast wonderbare wasdom hebben uitgebreid
over geheel Nederland, over Oost- en West-Indië over België, Engeland en Amerika,
hebben de naam van Mgr. Zwijsen uitgedragen over de wereld en doen hem voortleven
in tientallen van nederzettingen en in duizenden harten.
Zulke stichtingen waren forse schreden op de weg naar het katholiek onderwijs,
dat bovenaan stond op het programma van Mgr. Zwijsen. Daarvoor was en bleef hij
in actie met verzoekschriften, raadgevingen en daden. Van al wat hij in deze
ondernomen heeft van 1848 tot 1868, was een van de grootste en gevolgrijkste daden:
het Mandement van 1868. De eerste ondertekenaar van dit stuk was Mgr. A.L.
Schaepman, Aartsbisschop van Utrecht (en oom van den groten Dr. Schaepman),
doch vele feiten wijzen er op, dat de grote stoot tot dit Mandement uitging van Den
Bosch, waar Mgr. Zwijsen deze beslissende stap reeds geruime tijd had voorbereid
met gebed, studie en overleg.
Het kan nuttig en leerzaam zijn, hier even de voorgeschiedenis van dit roemrijke
stuk in vogelvlucht te overzien, om des te beter de invloed ervan te begrijpen.
Had de treurige scheuring der 16de eeuw het Protestantisme tot Staatskerk
verheven, de Franse overheersing bracht zogenaamd vrijheid van godsdienst. Al
spoedig bleek echter dat de regering van Koning Willem I tegen de Katholieken vaak
een vijandige houding aannam. Toen daarnaast de geest van rationalisme en
liberalisme steeds dieper in de massa doordrong, ontwikkelde zich, in plaats van het
positieve Christendom, het vage, noodlottige Christendom-boven-geloofsverdeeldheid;
het Christendom zonder Christus. Na de vestiging van de liberale staat werd dan ook
aan de school meer en meer het protestantse karakter ontnomen, iets wat de
Katholieken inderdaad konden toejuichen. Wat er echter voor in de plaats kwam,
was voor hen even onaanvaardbaar.
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In 1857 kwam er een nieuwe onderwijswet. Deze bracht in zooverre verruiming, dat
voortaan bijzondere confessionele scholen mochten worden opgericht zonder
voorafgaand verzoek, doch ook... zonder één cent subsidie. Naast andere
moeilijkheden was de financiële onmacht dan ook een der voornaamste oorzaken,
waarom van een bloei der bijzondere school nog geen sprake kon zijn en vele
Katholieken zich gemakshalve tevreden stelden met de openbare ‘neutrale’
staatsschool, opleidend tot ‘alle christelijke en maatschappelijke deugden’, zoals de
wet van 1857 tegemoetkomend beloofde.
Inderdaad schoof deze wet de neutraliteit in de officiële staatsschool sterker naar
voren, m.a.w. het onderwijs volgens de geloofsleer werd op de openbare school
verboden.
In de toepassing dezer wet nu ligt een der voornaamste oorzaken van het
Onderwijsmandement, want de hoofdmotieven van dit herderlijk schrijven zijn tot
de twee volgende terug te brengen:
1. de katholiek-bijzondere school is de meest gewenste;
2. de meeste openbare scholen, zoals die geworden zijn door de wet van 1857,
beantwoorden in de verste verte niet meer aan de eisen, die de Kerk steeds aan
de volksschool gesteld heeft; zij werken nadelig op de katholieke opvoeding.
Volmondig werd, ook door andersdenkenden toegegeven, dat de leer van de
Katholieke Kerk niet veilig was in de school van 1857. Daaruit volgde dat, waar de
meerderheid der katholieke jeugd de openbare school bezocht, het Episcopaat met
zulke gevaren voor ogen, niet langer kon en mocht zwijgen.
Reeds in het 5de Hoofdstuk van Titel IX van het Provinciaal Concilie hadden de
Bisschoppen er bij de geestelijkheid op aangedrongen de ouders het nut van de
katholieke school voor te houden en in de parochies eigen scholen op te richten.
Bovendien had Mgr. Zwijsen in een aparte circulaire voor het Bisdom Den Bosch
(12 Juni 1867) er nogmaals met kracht op gewezen ‘dat velen niet op de hoogte
(waren) van hetgeen een school volgens de katholieke voorschriften behoort te zijn.’
Deze waarschuwing gold niet alleen voor het Bossche Diocees! Overal in Nederland
schenen maar al te veel Katholieken de openbare school te accepteren zo niet als de
gewenste, dan toch als een, die aan redelijke eisen voldeed. Het werd steeds
duidelijker, dat uitstel van ingrijpen een gevaarlijke berusting bij vele gelovigen
dreigde te veroorzaken.
Het werd inderdaad tijd kráchtig in te grijpen. Dit gebeurde en Mgr. Zwijsen gaf
opdracht bovengenoemde circulaire, die uit vijf korte punten bestond, verder uit te
werken. Deze opdracht werd toegezonden aan Pater M.B. Ghijben, priester der
Congregatie van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, te Tilburg. Deze
in-bescheiden man, mathematicus en musicus, plantkundige, taal- en talenkenner,
letterkundige en componist, wijsgeer en theoloog, voor wien echter bekendheid even
weinig aantrekkelijkheid had als voor anderen vergetelheid, heeft zich op schitterende
wijze van deze vererende doch moeilijke opdracht gekweten. De Lezer oordele zelf
en neme kalm dit waardige stuk Katholiek Nederland door.*)
*) Tot 1911 meende men vrij algemeen da Dr. Schaepman de steller was van he Mandement.
Pater M.V. Zwijsen - geen onbekende voor het Curaçao van het begin dezer eeuw - wees
echter in ‘De Tijd’ den juisten steller aan. (25 Oct. 1911)
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In het Mandement vinden wij in het kort bijeen al wat de Kerk met betrekking tot
de opvoeding van haar leden verlangt. Verschillende wensen in 1868 daar
neergeschreven, zijn sinds die tijd verwezenlijkt; sommige moeilijkheden daar
genoemd bestaan nu nog slechts sporadisch; veel wat toen nog maar in het algemeen
werd aangeduid, is in de loop der jaren meer gespecifiëerd; maar in haar geheel is
deze grondwet van
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het katholiek onderwijs niet veranderd. Een wijziging is nooit nodig geweest en zal
ook niet nodig worden, omdat Gods Wet toepasselijk is op alle tijden, plaatsen en
omstandigheden.
Zo heel algemeen lezen wij daar: ‘De Kerk wil, dat de jeugd in de wetenschappen
onderwezen wordt, maar zij eist tevens dat dit onderwijs in alle opzichten katholiek
en godsdienstig zij’. De Kerk begeert dus bestrijding der onwetendheid, maar eist
daarbij dat de godsdienstige opvoeding niet alleen niet verwaarloosd wordt, maar
dat zij op de voorgrond staat. Alle vakken van onderwijs kunnen, volgens het
Mandement, het hunne er toe bijdragen om de kinderen de godsdienst te leren kennen
en beoefenen. In boeken en tijdschriften is dat na 1868 zo vaak uiteen gezet, dat de
onderwijswereld er reeds sinds jaar en dag van overtuigd is.
Een ander punt is weer: Wat te denken van de neutrale school? De Bisschoppen
zeggen ervan: ‘Men beschouwe het bijwonen van het onderwijs in zulke scholen
nimmer anders dan als een droevige noodzakelijkheid...’ en vermanen tot een vurig
gebed en bijzondere ijver en zorgvuldigheid in de opvoeding thuis, opdat het tekort
daar worde aangevuld. Maar de ouders, die door eigen schuld hun kinderen het
onderwijs aan een katholieke school onthouden, zouden volgens het Mandement,
niet licht te verontschuldigen zijn. De ervaring bewijst het: Wat aan invloed op de
opvoeding is uitgegaan van het neutrale onderwijs, blijft het ganse leven merkbaar.
In de meeste gevallen zullen de ouders, die hun kinderen naar de neutrale school
sturen, zelf niet aanvullen wat aan die school mocht ontbreken, en zo wordt èn de
huiselijke èn de schoolopvoeding onvolledig.
Het lag niet in onze bedoeling hier het ganse Mandement te ontleden en op elke
zinsnede commentaar te leveren. Volledigheidshalve echter, en tot beter begrip,
geven wij nog slechts de onder Paragraaf V aangegeven en veroordeelde stellingen
van de Syllabus, die in 1864 verscheen als aanhangsel van de Encycliek ‘Cuanta
Cura’.
Stelling XLV luidt: ‘Het ganse bestuur van de openbare scholen, waarin
de Jeugd van een christelijke Staat onderwezen wordt, met uitzondering
alleen (onder zeker opzicht) van de bisschoppelijke seminariën, kan en
moet aan het burgelijk gezag toegewezen worden, en wel zo dat aan geen
ander gezag hoegenaamd enig recht wordt toegekend om zich te mengen
in de regeling en tucht der scholen het bestuur der studiën, het verlenen
der graden, en de keuze of goedkeuring der onderwijzers:’
Stelling XLVII: ‘De beste regeling der burgerlijke maatschappij vordert,
dat de volksscholen, toegankelijk voor alle kinderen uit alle volksklassen,
en in het algemeen alle openbare inrichtingen, bestemd om te voorzien in
het onderwijs der letteren en der wetenschappen en in de opvoeding der
jeugd, aan alle gezag, regelende invloed en bemoeiïng der Kerk onttrokken,
en geheel onderworpen worden aan het goeddunken van het burgerlijk en
politiek gezag, volgens de zin der machtvoerders in de richting der
algemene meningen van de tijd’.
Stelling XLVIII: ‘De Katholieken kunnen hunne goedkeuring hechten
aan een stelsel van opleiding der jeugd, dat gescheiden is van het katholieke
geloof en de macht der Kerk, en uitsluitend, of althans hoofdzakelijk, voor
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doel heeft de blote kennis der natuurlijke dingen en de oogmerken van het
aardse en maatschappelijke leven.’*)
Ook op de samenvatting, die het Mandement besluit, willen wij de aandacht vestigen:
‘Een katholiek kind moet noodzakelijk

*) Het zal wel onnodig zijn hier op te mer ken, dat bovengenoemde stellingen niet de
mening der Katholieke Kerk weergeven, doch juist het tegenovergestelde.
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een katholieke opvoeding hebben. Een der gewone hulpmiddelen daartoe is de
katholieke school. Met al de hulpmiddelen, die de godsdienst ter opvoeding aanwendt,
slaagt men er nog niet altijd in een jonge mens te vormen gelijk men moet wensen,
zo groot is het bederf van 's mensen hart. In een zaak van zo groot belang moet men
het zekere kiezen.’
Na lezing van het gehele Mandement zal men het met ons eens zijn, dat het
Episcopaat zich niet met halve maatregelen tevreden stelde, en duidelijke taal sprak.
Doch hoe werd dit prachtige stuk, dat de alarmklok luidde bij de schoolstrijd,
ontvangen in Nederland?
Voor de Katholieken was het een sein om met reusachtige offers eigen vrije scholen
te stichten. Meer en meer maakten zij zich los van hun vorige liberale bondgenoten,
die steeds meer verward raakten in het anticlericalisme. Van nu af kwam er allengs
meer toenadering en overeenstemming tussen Katholieken en Anti-Revolutionnairen.
De alarmklok had geluid en nu begon de strijd pas voorgoed. Schaepman zegt het
krachtig in zijn forse ronde stijl: ‘Ik herinner me nog, hoe ik het grote Mandement
in de Kathedraal te Utrecht mocht voorlezen en ik durf nu wel zeggen, dat ik nooit
heb vergeten, geen ogenblik heb ik vergeten, wat ik op dien dag aan God en het
Vaderland heb beloofd. En zo mogen spreken alle mannen van die dagen, priesters
en leken, groten en kleinen, het gehele geslacht dat de schoolstrijd streed en strijdt
en winnen zal.’
Dit is wel een geheel ander geluid als het gejammer, dat in de liberale pers opging.
Daar meende men vóór alles een politiek karakter aan het Mandement te moeten
toekennen. En toch behoeft men er volstrekt geen politieke tendenz in te zoeken, al
heeft het dan ook wel staatkundige gevolgen gehad. Het Episcopaat handelde
eenvoudig volgens zijn plicht. Opvoeding en onderwijs zijn de twee hoofdfactoren,
die de zedelijk-godsdienstige toekomst van den mens bepalen. En wanneer de
Katholieken aannemen, dat hun Kerk de enige, door Christus aangewezen instelling
is om den mens tot zijn ware bestemming te leiden, dan volgt hieruit met logische
consequentie, dat het slechts de plicht der leiders is, wanneer zij de gelovigen
waarschuwen voor de school, die een gevaar is voor de kaholieke opvoeding.
Hoe streng en gewetensvol deze plicht werd opgevat, blijkt wel uit de strakke
ontzagwekkende aanhef: ‘Wij, Katholieken van Nederland die thans leven, gaan
weldra heen, om ons bij den Oppersten Rechter voor de eeuwigheid te verantwoorden.
Die Rechter zal niet verzuimen ons te vragen, wie wij na ons achterlaten, om het
katholiek geloof in ons Vaderland waardig te vertegenwoordigen. Hij zal ons vragen,
wat er geworden is van de katholieke jeugd en jongelingschap; hoe wij hebben
getracht te verhinderen, dat zij van den ouden stam ontaardden; hoe wij bezorgd zijn
geweest om een echt gelovig, godsdienstig, deugdzaam geslacht van Katholieken in
Nederland op te kweken...’
Dat het Mandemant nieuwe beginselen verkondigde, is evenmin juist. Het
handhaafde eenvoudig de traditie der Kerk in onderwijs en opvoeding, en zette nog
eens duidelijk de beginselen uiteen, die sinds jaren door sleur en politieke infectie
dreigden te vertroebelen.
De vorm was zeker nieuw. Nog nooit had een gezamenlijk Nederlands Episcopaat
op zulk een strijdbare wijze de katholieke beginselen op onderwijsgebied zo op de
voorgrond geplaatst. Dat bleek trouwens wel uit de uitwerking die het Mandement
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gehad heeft. De buitengewone bloei van het katholiek lager onderwijs in Nederland
is wel een zijner schoonste resultaten geweest.
Weliswaar is het Mandement enigszins naar het tweede plan geschoven door het
verschijnen van de Encycliek ‘Divini illius magistri’ van Paus Pius XI, over de Chris-
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telijke Opvoeding (1929), doch dit neemt niet weg, dat voor Nederland, en dus ook
voor ons, het Mandement steeds een zeer speciale betekenis zal blijven behouden,
en dat wij de gedachte: ‘Mandement = Grondwet van ons onderwijs,’ ondanks
bovengemelde Encycliek gerust kunnen blijven koesteren.
Elk rijk kent zulk een grondwet, dus ook het Rijk van Christus, zoals dat mede
verwezenlijkt behoort te worden door de katholieke school. Die wet kennen wij niet
alleen als geschreven document; ook zonder dat zouden goede ouders en goede
opvoeders weten, wat God van hen verlangt Toch is het nuttig, ja zelfs noodzakelijk
geweest, dat de Bisschoppen die grondwet nauwkeurig formuleerden en aan hun
onderhorigen bekend maakten.
De Katholieke school voor het katholieke kind! Deze gedachte te hebben wakker
geroepen in de tot volledige vrijheid herrezen Kerk van Sint Willibrord, is de grote
verdienste van het Mandement. Deze gedachte in ons wakker te houden en steeds
breder en dieper uit te werken, is de kostbare geestelijke erfenis, die het waakzame
Episcopaat van 1868 ons heeft nagelaten.
FR. M. FIDELIUS.

Lux. Jaargang 1

12

Het mandement van 1868
Wanneer gij ziet, Beminde Geloovigen, dat al de Bisschoppen van Nederland een
gezamenlijk schrijven rigten tot hunne onderhoorigen, dan begrijpt Gij reeds
aanstonds, dat hetgeen zij U willen zeggen, in hun oog iets van zeer groot, van
algemeen, van waarlijk katholiek belang moet wezen. Inderdaad, het geldt hier eene
zaak, die in het naauwste verband staat met de godsdienstige en zedelijke toekomst
van het opgroeijend geslacht, van het geslacht dat eenmaal in onze plaats moet treden;
Wij willen spreken over het onderwijs der katholieke jeugd; en hetgeen Wij U
daarover gaan zeggen is, na 's Hemels verlichting afgesmeekt te hebben, de vrucht
van rijpe beraadslagingen in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering.
Wij katholieken van Nederland, die thans leven, gaan weldra heen, om ons bij den
Oppersten Regter voor de eeuwigheid te verantwoorden; die Regter zal niet verzuimen
ons te vragen, wie wij na ons achterlaten, om het katholiek geloof in ons vaderland
waardig te vertegenwoordigen. - Hij zal ons vragen, wat er geworden is van de
katholieke jeugd en jongelingschap; hoe wij hebben getracht te verhinderen, dat zij
in godsdienst en zeden van den ouden stam ontaardden; hoe wij bezorgd zijn geweest
om een echt geloovig, godsdienstig, deugdzaam geslacht van katholieken in Nederland
op te kweeken.
Welnu, B.G., eene der zaken, die, naar Onze overtuiging, het meest zouden kunnen
toebrengen, om, wat God verhoede, eene jammerlijke ontaarding in godsdienst en
zeden voor te bereiden, zou zijn het gebrek aan - het verwaarloozen van een degelijk
katholiek onderwijs.
Immers, het is van den eenen kant niet te ontkennen, dat het niet katholieke
onderwijs met den dag voor de katholieke jeugd meer en meer onbruikbaar, uiterst
gevaarlijk dreigt te worden; dit is het natuurlijk gevolg van het ongeloof dat buiten
de katholieke Kerk dagelijks veld wint, en van de verderfelijke beginselen die overal
verwoestend om zich heen grijpen. Ten andere is het blijkbaar, dat juist de voortgang,
welken de kwade tijdgeest rondom ons doet, het meer en meer noodig maakt, dat de
beginselen van ons H. Geloof, echt katholieke geest en gezindheid en ware christelijke
deugd diep en vast in de harten der opgroeijende katholieken wortelen. Daarom ziet
ieder, die oplettend den toestand overweegt, meer en meer de behoefte aan voldoend
katholiek onderwijs dringend worden; niet alleen opdat de jeugd aan het verderf van
schadelijke scholen ontsnappe, maar opdat zij tot grondige katholieke godsdienstigheid
en deugd naar eisch worde gevormd.
Het is daarom, B.G., dat Wij, door God belast met de zorg uwer zielen, U thans
de katholieke beginselen over een zoo gewichtig onderwerp willen voorhouden, ten
einde U op te wekken, om een echt katholiek onderwijs, in zoo ver het bestaat, te
benuttigen, in zoo ver het nog ontbreekt, te helpen tot stand brengen en bevorderen.
Hoe de H. Kerk aangaande het onderwijs denkt, laat zich in weinige woorden
aldus zamenvatten:
De Kerk wil, dat de jeugd in de wetenschappen onderwezen worde; - maar zij
eischt tevens, dat dit onderwijs in alle opzigten katholiek en godsdienstig zij. Van
de eene zijde wil zij niet, dat de jeugd in onwetendheid opgroeije; maar van de andere
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zijde keurt zij niet elk onderwijs goed. Zij verwerpt niet alleen alle ongodsdienstig,
maar ook alle godsdienstloos, onzijdig onderwijs, waarbij de godsdienst is uitgesloten.
Het eerste verfoeit zij als verderfelijk; het andere keurt zij af, als minstens
onvoldoende en gebrekkig; het eerste mag nimmer, het andere slechts bij gebrek aan
beter, worden aangewend.
I. Vooreerst, de H. Kerk verlangt, dat de jeugd onderwezen worde; zij is er verre
af zich er tegen te stellen, dat men het verstand door gepaste oefening ontwikkele en
met doelmatige kennissen verrijke; de moeite daartoe aangewend, juicht zij van harte
toe; ja, zij zelve heeft nooit opgehouden, naar vermogen en omstandigheden te ijveren
voor het behoud en de verspreiding van kennis en wetenschap onder alle standen der
maatschappij. Het zal goed zijn, B.G., hierbij een weinig stil te staan; een katholiek
toch in onze dagen moet wel eens het verwijt hooren, dat de Kerk de verbreiding van
onderwijs en wetenschap ongaarne ziet; de Kerk, zegt men hem, schuwt met opzet
het licht en zoekt hare geloovigen in domheid en onwetendheid te houden; als hadde
de goddelijke waarheid, waarvan de katholiek zich bewust is, iets van ware
wetenschap of verlichting te vreezen! als wist de Kerk niet, dat alle waarheid, alle
wetenschap, en derhalve ook alle natuurlijke kennis, wèl beoefend, slechts dienen
kan, om hulde te brengen aan de waarheid van ons heilig Geloof! Slechts
verwaandheid, trotsche eigendunk, of bedorvenheid des harten, nimmer ware
wetenschap, kan de Kerk of het geloof vijandig wezen. Doch waarom niet liever de
feiten laten spreken? Van waar, B.G., komt de verlichting en beschaving, waarop
Europa zoo veel roem draagt? Immers van de Kerk. De Kerk, dit bewijst de
geschiedenis, wel verre van de wetenschap te haten en te vreezen, heeft ze bewaard,
verspreid, en met milde hand uitgedeeld. De Kerk, en de Kerk alléén, heeft de schatten
der gewijde en ongewijde letteren en wetenschappen behouden, toen een stroom van
half wilde volken uit het noorden, de Romeinsche wereld wegsleepte, verwoestte en
vescheurde. Zij, de Kerk, heeft aan die ruwe heidenen tegelijk met de kennis der
zaligheid ook de kundigheden der Grieken en Romeinen medegedeeld. Het eerst
heeft zij het onderrigt, dat vroeger schier uitsluitend aan meer vermogenden te beurt
viel, voor alle standen, ook voor de lagere volksklassen, ja voor de armsten
toegankelijk gemaakt. De herleving en verbreiding der letteren was steeds verbonden
aan de namen van Pausen, Bisschoppen en kloosters. In het diep geschokte Italië is
nauwelijks eenige rust teruggekeerd, of een H. Paus Agapitus vormt met Cassiodorus
het eerste plan tot eene oefenschool voor hoogere wetenschappen; de twee scholen
van Rome waren het werk van den H. Paus Gregorius den Groote; te Milaan
ontmoeten wij den H. Aartsbisschop Benedictus Crispus; te Modena den Bisschop
Giso; op den berg Casino den H. Abt Benedictus met zijne kloosterbroeders, allen
bezig om met de godsdienst ook de wetenschap te doen bloeijen. Volgt in de volgende
eeuwen de voetstappen van geloofsverkondigers of kloosterlingen, naar Ierland,
Gallië, Duitschland, - overal rijzen bisschoppelijke, parochiale, kloosterscholen op.
Reeds in de eerste helft der achtste eeuw vinden wij het oprigten van scholen voor
de jeugd aan de Bisschoppen door Kerkvergaderigen aanbevolen, en die stem der
Kerkvergaderingen herhaalt zich van eeuw tot eeuw. Later ziet men door gansch
Europa hoogescholen oprijzen, schier alle door Pausen opgerigt, of ten minste door
hen goedgekeurd, bevoorregt en begunstigd. In het kort, het is de Kerk, die de
Europeesche maatschappij heeft opgevoed en onderwezen; en nog bij den
Munsterschen vrede in 1648 moest men naast kerken en hospitalen, ook nog de
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scholen onder de heilige en kerkelijke zaken optellen. Lord Macauley was niet
katholiek, maar hij had toch in de geschiedenis gelezen, dat het geloof overal in Eu-
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ropa door ware wetenschap op den voet werd gevolgd: een ongeloovig Fransch
schrijver van onze dagen zeide ook, niet uit vooringenomenheid met de Katholieke
Kerk, maar door de kracht der waarheid gedwongen: ‘de geestelijkheid, in het bezit
der wetenschap, bood die steeds met milde hand aan grooten en geringen aan.’ En
is nog thans niet de Kerk, waar zij kan, ijverig in die richting werkzaam? Is het niet
haar geest, die zoo vele geestelijke vereenigingen tot dat doel opwekte en goedkeurde?
Is zij het niet, die voortdurend de aandacht der zielenherders en katholieke ouders
op het onderwijs der jeugd gevestigd houdt, en hen aanspoort om van de gelegenheid
daartoe naarstig gebruik te maken? Dit deden ook altijd in uw midden, B.G., de
Eerwaarde Heeren Geestelijken, en dit zullen zij steeds blijven doen, gedachtig aan
de aanbevelingen hun daaromtrent ten allen tijde gedaan, en nog onlangs in het
Provinciaal Concilie van Utrecht, in het jaar 1865 te 's Hertogenbosch gehouden,
hernieuwd, ‘opdat’, zoo drukken de besluiten van dat Concilie zich uit, ‘de jeugd
niet in onwetendhed opgroeije, noch ook de noodige godsdienstige opleiding
misse.’
II. Zoo begeert de Kerk bestrijding der onwetendheid, en beschaving en oefening
van het verstand; doch, gelijk de laatste woorden van het Provinciaal Concilie
aanduiden, zij beoogt met het onderwijs nog een ander doel, en het is tot dat doel
inzonderheid, dat het schoolonderwijs moet ingerigt en gestierd worden. Dienaangaande drukt hetzelfde hoofdstuk van het Concilie zich meer in het breede
aldus uit:
‘De Kerk heeft ten allen tijde eene bijzondere zorgvuldigheid getoond voor de
volksschool welke zij het eerst in het leven heeft geroepen, en die zij altoos heeft
aangezien als bestemd, om de jeugd èn in de beginselen der wetenschappen te
onderwijzen, èn tot goede zeden te vormen.
Ware deugd en zedelijkheid wordt alleen door ons H. Geloof voortgebragt,
onderhouden en vermeerderd; weshalve de Kerk nimmer eene andere opleiding der
jeugd heeft gekend, dan die, welke met de wetenschap der natuurlijke dingen en de
kennis van het doel en de verrigtingen des maatschappelijken levens, ook het
godsdienstig onderrigt verbindt, en daaraan de eerste plaats inruimt. Ja, in de scholen,
tot welke de kinderen van alle volksklassen toegang hebben, moet het godsdienstig
onderrigt, gelijk onze H. Vader, Paus Pius IX leert, eene zoo voorname plaats in
de opvoeding innemen, en zoo zeer alles beheerschen, dat, in vergelijking
daarvan, de overige kundigheden, die er aan de jeugd worden meegedeeld, als
bijzaken voorkomen. Gevolgelijk heeft diezelfde hoogst roemwaardige Paus
veroordeeling uitgesproken over de stelling, die beweert: dat de katholieken hunne
goedkeuring zouden kunnen hechten aan eene opleiding der jeugd, afgescheiden
van het katholiek geloof en de magt der Kerk, en waarbij men zich de kennis
van bloot natuurlijke dingen en de doeleinden van het aardsche maatschappelijke
leven, uitsluitend, of althans hoofdzakelijk, ten doel stelt.’
Ziedaar de bondige verklaringen der katholieke grondbeginselen, vervat in de
besluiten van het Provinciaal Concilie, goedgekeurd door den H. Stoel, en overigens
getrokken uit de uitdrukkelijke leer van onzen H. Vader Paus Pius IX. Elkeen dus,
die er prijs op stelt echt katholiek te wezen, katholiek in den zin der katholieke Kerk,
heeft zich aan deze beginselen te houden, en zich overeenkomstig deze beginselen
te gedragen. Tot nadere verklaring en toepassing dier beginselen moet dienen al
hetgeen Wij U thans nog zullen zeggen.
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III. De H. Kerk kent aan het schoolonderwijs een grooten invloed toe op de
godsdienstige vorming der jeugd: hierin herhaalt zij slechts een grondbeginsel, dat
door ondervinding alle opvoedkundigen erkennen. Ook de ongeloovigsten spreken
nog altoos van de school als van een der krachtigste
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middelen tot veredeling van den volksgeest en tot vorming van het hart. En geen
wonder: men behoeft slechts even na te denken over den aanhoudenden, regelmatigen,
gemakkelijken invloed, welken een bekwaam onderwijzer op het gemoed zijner
leerlingen kan uitoefenen. In de school wordt beschikt over het grootste gedeelte van
den tijd, dien het kind of de opgroeijende knaap aan ernstige oefening kan besteden;
de onderwijzer volgt dag aan dag de trapsgewijze ontwikkeling van den jeugdigen
geest, en kan aldus geregeld, allengs en ongevoelig, begrippen inprenten die,
vermengd met de overige leerstof, het voedsel uitmaken van het verstand, dat zich
ontwikkelt, en zich daarmede als vereenzelvigt. Voegt hierbij het gezag, het aanzien
van kunde en wijsheid dat een bekwaam onderwijzer bij de jeugd geniet; - de
afwisseling, die hij in zijne godsdienstige of ongodsdienstige lessen weet te brengen,
door ze nu eens bij het leesonderrigt, dan bij het verhalen eener geschiedenis, dan
bij eenige andere leeroefeningen te pas te brengen; dit alles werkt om hem het
inprenten van goede en kwade beginselen in de harten der kinderen gemakkelijk te
maken. Hetgeen Wij hier zeggen, doelt gedeeltelijk meer biezonder op de lagere
scholen waar de jeugd hare eerste vorming ontvangt; van een anderen kant echter is
het evenzeer waar van zulke scholen, waar de aankomende jongelingschap een meer
wetenschappelijk onderrigt komt zoeken. Immers daar vooral bieden zich leervakken
aan, waarbij van zelf de godsdienst en zedeleer te sprake komen. Iedereen, die iets
weet van het onderwijs in de geschiedenis, in letterkunde, in natuurwetenschap, in
opvoedingsleer, ziet in, hoe ligt het valt, de lessen als het ware ongezocht met ware
of valsche stellingen betrekkelijk godsdienst en zedeleer te doorweven, en zoo in het
gemoed der leergrage jeugd met het lokaas der wetenschap tegelijk het vergif eener
schadelijk leer, of het gezonde voedsel der katholieke waarheid te doen indringen.
IV. Van dien onberekenbaren invloed van het onderwijs schijnen zich de
voorstanders van den ongodsdienstigen, enkel stoffelijk gezinden geest dezer eeuw
beter bewust, dan sommige nalatige katholieken. Immers die mannen, ‘wel wetende,’
gelijk het Provinciaal Concilie spreekt, ‘hoezeer van een godsdienstig onderwijs der
jeugd de ware christelijke geest der maatschappij afhangt,’ laten niets onbeproefd,
om dit onderwijs door een ander, naar hunne beginselen ingerigt, te verdringen. Hun
toeleg en hunne verwachtingen zijn geen geheim: beide kon men, ook in ons
vaderland, bij monde en in geschriften openlijk hooren verkondigen. Dan eens komen
personen, wier betrekking aan hun schrijven invloed bijzet, den onderwijzer den weg
wijzen, hoe hij, zonder vrees voor klagten en onaangenaamheden, met veel takt en
beleid, bedektelijk de moderne beginselen op de school kan voortplanten, zelfs al
komen die ook in strijd met zekere godsdienstige begrippen, b.v. het geloof aan
wonderen. Dan weder hoopt men, dat zeker soort van onderwijs behendig zal worden
aangewend om langzaam de scherpe afscheiding tusschen verschillende godsdienstige
gezindheden uit te wisschen; natuurlijk door uitwissching van de godsdienstige
overtuiging zelve. Dan eindelijk zegt men zonder omwegen, dat het onderwijs den
laatsten stoot moet geven aan alle soort van godsdienstige vooroordeelen, en eene
gezondere beschouwing van wereldorde en menschheid in de plaats stellen; als
middel om door de school 's volks lang vertraagde godsdienstige ontwikkeling
te bevorderen, geeft men op een volslagen ongeloof, dat zich boven elken vorm
van kerkelijk geloof verheft. Die taal wordt gevoerd door mannen van naam, en om
strijd geven vele anderen, in tijdschriften, dagbladen en elders, hunne instemming
met die beginselen te kennen.
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Eene luidklinkende waarschuwing, B.G., voor velen, die, als zij zich in de droevige
noodzakelijkheid zien, om hunne kinderen
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op niet katholieke, zoo gezegde onzijdige scholen te zenden, te meer zullen toezien,
wie en hoe men daar onderwijs geeft, en wat waarborg er is, dat de jeugd daar niet
gevaar loopt van in geloof of zeden schipbreuk te lijden. - Immers waar wezenlijk
gevaar zou wezen, dat de kinderen in eene verkeerde rigting van denken en handelen
zouden worden gestuurd, daar zou het volstrekt ongeoorloofd worden, van zulk eene
school gebruik te maken. In dusdanig geval zou men zich de uitspraak des Heren
moeten herinneren: ‘wat baat het den mensch, dat hij de gansche wereld wint,
als hij schade lijdt aan zijn ziel’? Was de onwetendheid niet duizendmaal verkieslijk
boven zulk een onderwijs? Ach, B.G., laat toch op niemand uwer ooit het verwijt
passen, dat de H. Joannes Chrysostomus aan sommige zorglooze ouders van zijnen
tijd toevoegde: ‘Als er een ezeldrijver of stalknecht te huren is, neemt men alle
voorzorg om eene goede keuze te doen; maar moet men een onderwijzer kiezen voor
zijne kinderen, men is met den eersten den besten tevreden. O schandelijke
nalatigheid! o onvergeeflijk dwaasheid! wat is er toch grooter, waar wordt meer
behoedzaamheid gevorderd, dan waar het te doen is, om aan het hart de juiste rigting
te geven, het jeugdige gemoed tot deugd te vormen?’
Wij hebben eene betere verwachting van U.B.G.; Wij vertrouwen dat nimmer een
katholiek pligtvergetend genoeg zal zijn, om zijne kinderen prijs te geven aan den
rampzaligen toeleg van sommigen, die den invloed van het onderwijs zoeken te
misbruiken; - maar Wij vreezen, dat er eenigen zijn, die te weinig ijver toonen, om
dien invloed ten goede aan te wenden, gelijk de H. Kerk dit bedoelt en voorschrijft.
Eenigen konden zich namelijk inbeelden, dat zij zich van hunnen pligt gekweten
hebben, wanneer zij slechts een bepaald goddeloos en verderfelijk onderwijs
vermijden, zonder te bedenken, dat zij eerst dan als ware katholieken handelen,
wanneer zij voor een degelijk katholiek onderwijs hunner kinderen, zooveel mogelijk,
zorg dragen.
V. Zal eene school het vertrouwen der katholieken allezins waardig zijn, en hunne
goedkeuring wegdragen, dan is het niet voldoende dat zij de katholieke godsdienst
(gelijk het heet) eerbiedige, dat is, volstrekt onaangeroerd late; maar zij moet die
godsdienst zelve leeren kennen en beoefenen. Op zulk eene school is het zoogezegde
maatschappelijk onderrigt met het godsdienstige ten nauwste verbonden; het
godsdienstig beginsel doordringt geheel het onderwijs, en overal doet zich de invloed
der godsdienst gevoelen. Zij straalt in alles door; in de leerboeken zijn, zooveel
mogelijk, met beleid de groote waarheden des Geloofs, de zedeleer van het Evangelie,
lessen van katholieke godsvrucht ingevlochten; de onderwijzer zelf weet deze te
gelegener tijd en plaats in onderscheidene oefeningen in te weven. Met één woord,
het onderwijs is daar niet bloot het verkoopen van zekere eerste kundigheden; niet
enkel een fatsoeneren der jeugd tot burgerlijke welgemanierdheid en tucht; ook niet
het opkweeken van een regtschapen heiden, die slechts eigen volmaking tot doel,
zelfbehagen tot grootste drijfveer zal hebben; neen, het is daar een middel, dat den
ouders en zielzorgers te hulp komt in de opvoeding van een jongen christen, die als
kind Gods, als zoon der katholieke Kerk, als erfgenaam des hemels, moet leeren
denken, gevoelen, en als christen de christelijke deugden beoefenen. Christelijke
deugd, niet zoo als sommigen dat woord misbruiken, maar echt christelijke deugd,
gegrond op het geloof, - aangewakkerd door de beweegredenen van schuldige
gehoorzaamheid, van liefde, dankbaarheid, hoop en vrees, welke het geloof aangeeft,
- gesteund door de hulpmiddelen die het geloof als noodzakelijk en nuttig leert
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erkennen en gebruiken; - dat is het, wat de onderwijzer aldaar aan zijne kweekelingen
zoekt in te prenten en hen van nu af reeds te doen beoefenen. Het spreekt van zelf,
dat in eene zaak
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van zoo hoog godsdienstig belang, het toezicht der kerkelijke Overheid op zoodanige
school niet ontbreekt, die tevens door raad en voorlichting, door werkzame hulp de
taak des onderwijzers zal verligten.
Zóó en niet anders heeft de katholieke Kerk altoos de school begrepen, zóó wil
zij ze door ieder harer geloovigen begrepen zien. Wie een ander denkbeeld van eene
volmaaktere inrichting zou willen staande houden, die zou vallen onder de
veroordeeling, tegen de 45, 47 en 48 stellingen in de Syllabus uitgesproken.
En, B.G., is het wel te verwonderen, dat de Kerk het noodig acht, de godsdienst
vooral niet te laten ontbreken in de school, waar zij zoo zegenrijk kan werken? Is
het wonder, dat zij den jeugdigen christen de godsdienst, zoo mogelijk, overal wil
doen ontmoeten, overal op hem doen werken, daar toch de godsdienst eenmaal, of
liever reeds van nu af, de ziel van geheel zijn leven moet zijn?
VI. Wat heeft men dus te denken van scholen, waar de invloed van de Kerk en de
godsdienst is verbannen, en slechts eene zekere natuurlijke zedeleer, of wat
verkieslijker zou wezen, noch godsdienst noch zedeleer eene plaats vindt: - Wij
stellen allen kwaden toeleg des onderwijzers ter zijde. Wij vragen niet eens, of niet
welligt, zonder boos opzet, bij eene poging om een zoogezegd kleurloos onderwijs
tot zedelijke vorming dienstbaar te maken, er beginselen en leerstellingen
tusschenvloeijen, die min of meer schadelijk, gevaarlijk, of zelfs geheel valsch zijn.
Wij zeggen niet, welken indruk het kind ontvangt van een onderwijzer, die, door
zijne betrekking verpligt zich buiten of liever boven alle godsdienst te houden, in
het oog zijner kweekelingen al zijne godsdienst, - zoo zij weten, dat hij er eene heeft,
- tot eenige uiterlijke plichten bepaalt, en overigens handelt alsof hij zich om geene
godsdienst bekommerde. Wij nemen aan, dat in vele gevallen de onderwijzer bekwaam
en behoedzaam genoeg is, om deze klippen, althans voor het grootste gedeelte te
vermijden. Wat hier van zij, B.G., zoo veel blijft zeker, dat zulk onderwijs gebrekkig
is, en men bij zulk onderwijs ook vreezen moet, dat de godsdienstige opvoeding
gebrekkig zal wezen. Vandaar de veroordeeling, door Pius IX uitgesproken juist
tegen diegenen, die zeggen, dat katholieken hunne goedkeuring daaraan kunnen
schenken. Het tegenovergestelde moet dus waar zijn: dat is, katholieken mogen zulk
onderwijs niet goedkeuren; hoeveel minder, B.G., het aanprijzen, het ten nadeele
van het katholieke onderwijs bevorderen!
VII. Dit beteekent echter niet, B.G., dat men in geen geval van dergelijk onderwijs
kan gebruik maken. Neen, wanneer men niet in de gelegenheid is om het noodige
onderwijs te hebben op eene school, die de H. Kerk in allen deele goedkeurt, dan
kan men zijne toevlucht nemen tot eene niet katholieke school; altoos echter op
voorwaarde dat in die school niets onderwezen worde in strijd met de godsdienst en
zedeleer. De plaatselijke geestelijken zullen, voor zoo veel het in hunne magt is,
daarop een waakzaam oog houden, en mogten zij ondervinden, dat de school voor
het geloof of de zeden hunner onderhoorige kinderen gevaar oplevert, zullen zij al
hunnen invloed gebruiken om ze van die school te verwijderen.
Echter beschouwe men het bijwonen van het onderwijs in zulke school nimmer
anders dan als eene droevige noodzakelijkheid, niet als de gewone handelwijze in
een regelmatigen toestand van zaken. Wij hebben de uitdrukking reeds vroeger
gebezigd en Wij herhalen die; de noodzakelijkheid is droevig, wij moeten ze betreuren,
er het hoofd niet bij neerleggen, maar uitzien naar de middelen om die te doen
verdwijnen. Ondertusschen, en zoolang de noodzakelijkheid aanhoudt, vermanen
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Wij degenen, die zich in zulk geval bevinden, om zooveel doenlijk van een anderen
kant door meerderen ijver en zorgvuldigheid in het ontbrekende ter opvoeding te
voorzien, en door vurig gebed Gods zegen daarover af te smeeken; zoo
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mag men hopen, dat wat te kort schiet, eenigermate zal worden vergoed.
VIII. Niet aldus evenwel zouden Wij kunnen spreken van die ouders, welke door
eigene schuld de gelegenheid zouden verzuimen om hunne kinderen op eene school,
volgens onze H. Godsdienst ingerigt, te doen onderwijzen; - welke zonder nood aan
het altoos gebrekkige, onvoldoende onderwijs op niet katholieke scholen de voorkeur
zouden geven. Hoe toch zouden zij zulk gedrag voor God kunnen verantwoorden?
Is hun kind niet voor alles een christen, een kind Gods, een lid der katholieke Kerk?
- Heeft God het hun niet vooral geschonken, opdat zij het, Hem ter eere, in geloof
en heiligheid voor den hemel zouden opvoeden? En zij laten zonder vrees een zoo
onovertreffelijk middel om in die groote zaak te slagen ongebruikt? En zij beijveren
zich niet, om althans voor een gedeelte zich van die gewigtige taak te ontlasten op
anderen, die doen zullen, wat zij niet bij magte zijn genoegzaam door zich zelven te
doen?
Ieder moge voor zich de redenen wegen, die hij meent te kunnen hebben om zoo
te handelen; maar hij wege ze in de schaal des heiligdoms, voor de oogen van God.
Wat ons betreft, B.G., Wij nemen niet op Ons, iemand hieromtrent ligtelijk gerust
te stellen.
Men zegge niet: Maar hoe gaat het dan daar, waar men geene katholieke scholen
heeft? Wordt dan daar de jeugd niet Christelijk opgevoed? - Bemerkt men dan daar
een zigtbaren achteruitgang in het katholieke leven? - Wij zullen op deze vraag
eenvoudig en gemeenzaam antwoorden.
Men vraagt, B.G., hoe gaat het dan elders? Wij zeggen: het gaat er gelijk het
kan, niet zooals het wel behoorde. Men doet er, wat naar omstandigheden mogelijk
is, en zoo geschiedt het, dat de christelijke opvoeding min gebrekkig is dan men
anders moest vreezen.
En wat de volstrekte uitkomst betreft. zoo mag men minstens twijfelen of menigeen
die in latere jaren met nieuwe en vreemde beginselen, katholiek op zijne wijze is
geworden, nog niet een opregt katholiek in denken, spreken en handelen zou wezen,
zoo in zijne eerste en latere studiën de godsdienst altoos had voorgezeten; - of niet
velen, wier godsdienstige kennis en zin zeer bekrompen en oppervlakkig is, geheel
anders zouden wezen, zoo zij in hunne jeugd de weldaad eener katholieke school
hadden kunnen genieten. Wij antwoorden verder, indien de uitkomst minder
bedroevend is geweest, wat heeft men niet te vreezen bij het toenemend ongeloof en
zedebederf, zoals wij reeds aangemerkt hebben.
En buitendien, welke huisvader meent genoeg te doen voor zijne kinderen, als hij
zorgt, dat zij voor vergiftiging en voor den hongersnood bewaard blijven? En toch,
zoo ongeveer zou men willen handelen met de ziel van het kind. Neen, B.G., alles
is niet gedaan, als men van den eenen kant waakt tegen een goddeloos schoolonderwijs
en van den anderen kant voor het hoog noodzakelijke ter godsdienstige opvoeding
meent te hebben gezorgd. Men heeft nog slechts vergiftiging en hongersnood geweerd:
men heeft nog niet voldaan aan den pligt van christelijke ouderliefde.
Hoe zou men handelen, als aan het bezoek van katholieke scholen het vooruitzigt
van tijdelijke eer, aanzien, rijkdom voor de kinderen verbonden was? Hoe vlijtig zou
men ze bezoeken? Hoe gaarne zou men zich daarvoor eenige opoffering getroosten?
Maar als het te doen is om een onberekenbaar geestelijk voordeel, dat het kind uit
zulk een onderwijs moest trekken; - doch neen! B.G., te hard zoude het wezen zulke
beschamende vergelijking aan katholieken voor te werpen; Wij zwijgen liever hiervan,
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en stellen nog slechts eenige onbetwistbare grondregels, die men wel zal doen zich
te herinneren:
Een katholiek kind moet noodzakelijk eene katholieke opvoeding ontvangen.
Een der gewone hulpmiddelen daartoe is de katholieke school.
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Met al de middelen, die de godsdienst ter opvoeding aanwendt, slaagt men er nog
niet altoos in, een jong mensch te vormen, gelijk men moet wenschen; zoo groot is
het bederf van 's menschen hart.
In eene zaak van zoo groot belang moet men het zekerste kiezen.
Ziedaar, B.G., wat uwe Bisschoppen U op het hart meenen te moeten drukken.
Moge hun woord, dat voor U steeds het woord was van Hem, in wiens naam zij tot
U spreken, vooral in deze zoo gewigtige aangelegenheid een grooten en blijvenden
indruk op U maken! Uwe goede, uwe echt katholieke gezindheid, die steeds Ons zoo
duidelijk is gebleken en Ons in onze moeilijke bediening tot troost verstrekte, zal,
hopen Wij, vooral in deze zoo belangrijke zaak van het christelijk onderwijs ook
uitschijnen. Wij twijfelen dan ook niet, of al hetgeen de Eerwaarde Geestelijkheid,
overeenkomstig de beginselen in dit herderlijk schrijven vervat, in de verschillende
parochiën van onze bisdommen, ter oprigting, bestendiging en bevordering van
katholieke scholen zal ondernemen, of hetgeen Wij, uwe Bisschoppen, oordeelen uit
kracht onzer herderlijke pligten nog te zullen moeten doen, zal ingang bij U vinden.
- Gij zult ook niet nalaten uwe vurigste gebeden met de onze te vereenigen, opdat
de Heer onze pogingen ter verbetering in den toestand van het onderwijs gelieve te
zegenen en den katholiek de gelegenheid worde vergund, om in de opvoeding zijner
kinderen, volgens den geest en de voorschriften van zijn H. Geloof te kunnen
voorzien; in dat gebed volhardende, mogen Wij met vertrouwen hopen, dat de goede
God, die zijne Kerk in Nederland zoo zigtbaar beschermd en bijgestaan heeft, ook
in deze gewigtige zaak, de opvoeding en het onderwijs van het toekomstig geslacht,
eene gunstige uitkomst zal geven; dat het zoo geschiede.
†
†
†
†
†

A.I. SCHAEPMAN, Aartsbisschop van Utrecht.
J. ZWIJSEN, Aartsbisschop-Bisschop van 's Bosch.
G.P. WILMER, Bisschop van Haarlem.
J.A. PAREDIS, Bisschop van Roermond.
J. VAN GENK, Bisschop van Breda.

Gedaan te 's Bosch, den 22 Julij 1868.
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Geologie van Curaçao*)
I. De krijt-periode
Diabaas
Waar Curaçao nu ligt, en in de omgeving, hebben vroeger werkende vulkanen gelegen,
die met hun voet op de zeebodem rustten. Deze wierpen niet alleen lava, maar ook
vulkanische as en zand uit. De lava stolde op de hellingen en op de zeebodem tot
diabaas. Het losse materiaal verhardde later tot tuffen.
Het oudste op Curaçao voorkomende gesteente is diabaas. Nog oudere gesteenten
liggen voor waarneming ontoegankelijk, begraven onder allerlei jongere vormingen.
Diabaas vertoont veel overeenkomst met bazalt, welk gesteente door vele der
tegenwoordige vulkanen als lava wordt uitgeworpen. In frisse toestand is diabaas
donkergroen of blauwgroen. Dit stollingsgesteente**) verweert uiterst gemakkelijk
en is dan ook steeds bedekt met een verweringslaag van roodbruine, rulle aarde.
Hierdoor is het verklaarbaar, dat juist de laagste delen van het eiland door diabaas
worden ingenomen.
Op enkele plaatsen echter vindt men dit gesteente tot op ± 200 m hoog, nl. op de
Tafelberg van St. Hieronimo en op Ronde Klip. Op beide plaatsen ligt op de diabaas
een vlakke laag Kwartaire kalk. Deze harde kalk beschermt daar de diabaas tegen
verwering en afbraak.
De verweerde diabaas heeft een belangrijk waterhoudend vermogen en
kan tot verscheidene meters diep met spade en houweel worden bewerkt.
In het gebied van de verweerde diabaas maakt men putten tot het
grondwater bereikt is. Bevat na een droogte een put geen water meer, dan
wordt deze verder uitgediept. Onverweerde diabaas bevat geen water.

Kniplagen
De diabaas-eilandvulkanen werden door afstromend regenwater en door de
zeebranding afgebroken. Door gelijktijdige daling van de zeebodem kwamen de
*) Dit artikel is door Dr. J.H. Westermann geschreven voor de volgende herdruk van ‘De
Nederlandse Antillen enz.’ en door den uitgever van de R.K. Boekhandel ‘St. Augustinus’
aan ‘Lux’ ter plaatsing aangeboden.
**) Naar de wijze van ontstaan verdeelt men de gesteenten in 3 groepen, n.l.
1e. s t o l l i n g s g e s t e e n t e n , ontstaan door afkoeling van een gloeiend-vloeibare
massa, z.g. magma;
2e. s e d i m e n t g e s t e e n t e n of afzettingsgesteenten, gevormd door bezinking van
vaste stoffen in water (o.a. zand, klei, schelpen) óf door neerslag (praecipitatie) van
opgeloste stoffen, óf door windtransport (o.a. duinzand), of door vulkanische werking
(tuffen), of door ijstransport (morene);
3e. gesteenten, die uit één der beide eerst genoemde door warmte of druk of beide
ontstaan zijn (m e t a m o r f e g e steenten).
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genivelleerde vulkanen tenslotte onder het zeeoppervlak te liggen. En nu werden op
die oude vulkaanresten onder water bezinkingsgesteenten afgezet in horizontale
lagen.
Het waren o.a. vulkaninsche assen, uitgestoten door vulkanen uit de omgeving.
Ze veranderden in t u f f e n . De lagen bevatten echter ook materiaal, afkomstig van
nabije eilanden of vastelanden en door rivieren in zee gespoeld. Bovendien bezonken
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grote massa's kiezelskeletjes van in de zee levende radiolariën. Hieruit ontstonden
k i e z e l l e i e n of hoornstenen. Deze serie van tuffen en kiezelleien vinden we thans
hoofdzakelijk in N.W.-Curaçao, schijnbaar aan de randen van de diabaas, maar in
feite deze bedekkend.
Ze worden door Dr. Molengraaff ‘Kniplagen’ genoemd, omdat ze op de plantage
Knip zo fraai ontwikkeld zijn. Deze gesteenten zijn veel harder en veel meer bestand
tegen verwering en afbraak dan de diabaas. De toppen, die bestaan uit Knipgesteenten,
- o.a. de St. Christoffelberg (372 m) - zijn daarom meestal veel hoger en kantiger
dan de diabaasheuvels, welke laatste men in het landschap herkent aan de vlakke
ronde vorm. In Oost-Curaçao komen Kniplagen als een smalle strook voor tussen
Hato en de St. Jorisbaai.

Seroe Teintje*) - Kalksteen
Door bepaalde krachten in de aardkorst werden daarna de diabaas- en Kniplagen
zwak geplooid. Toen deze tenslotte boven de zeespiegel uitkwamen als eilanden,
had er langs de kust koraalgroei plaats, zodat er een koraalrif ontstond. Dit verhardde
tot een massieve koraalkalk, die S e r o e Te i n t j e -k a l k s t e e n genoemd wordt,
naar de meest bekende vindplaats. Er bestaan nog enkele andere topjes met dat
gesteente. Het is jonger dan de diabaas en de Kniplagen, want het bevat er fragmenten
van en het is ouder dan de Midden-Curaçao-lagen (zie beneden), want in deze laatste
treft men rolkeien van S.T.-kalk aan. Een betere ouderdomsbepaling werd gemaakt
met behulp van de in de S.T.-kalk voorkomende koralen en dikschalige mossels
(Rudisten), die elders in West-Indië bekend waren uit lagen van de Krijtperiode.**)
Deze Rudisten en koralen gaven dus tevens het middel aan de hand om tennaastebij
de ouderdom vast te stellen van de iets oudere diabaas- en Kniplagen, en van de iets
jongere Midden-Curaçao-lagen, welker gesteenten immers nauwelijks dierlijke resten
van belang bevatten.
K o r a l e n hebben voor de opbouw van hun kalkige huizen veel koolzure
kalk nodig; de temperatuur van het zeewater mag in het algemeen niet
lager dan 20° C. zijn; het zeewater moet helder zijn en het zoutgehalte
‘normaal’. Verder moet er door beweging van het zeewater (golven,
zeestromen) voldoende toevoer van voedsel zijn. De diepte voor een flinke
koraalgroei mag niet meer dan ± 45 m bedragen.
Tussen de koralen leefden allerlei andere organismen o.a. kalkwieren en
Rudisten (dikschalige, eigenaardig gevormde, schelpen met een deksel).
Ook leefden er natuurlijk vijanden van de koralen, die hun huizen
vernielden; ook werden er koraalhuizen door de golven stukgeslagen en
*) Seroe Teintje is een heuveltje bij Savonet.
**) De naam Krijt is ontleend aan de Krijtrotsen van het Nauw van Calais. De Krijtperiode was
in andere delen der aarde gekenmerkt door een overvloed van dierlijk leven, van de kleinste
zeediertjes tot de reusachtige zee- en land-reptielen. Denk b.v. aan de Maashagedis uit de
Krijtlagen van de St. Pietersberg bij Maastricht.
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aldus vormde zich tussen de levende dieren een fijn zand, vol resten van
afgestorven koralen, schelpen en skeletten van kalkwieren.

Midden - Curaçao - lagen
Stromend water en zeebranding begonnen daarna hun afbrekend werk aan de diabaasen Knipeilandjes met het koraalrif.
De afbraakproducten kwamen terecht op de zeebodem tussen de eilandjes en
vormden daar dikke lagen van grind, zand en klei.
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Deze lagen bestaan dus ten dele uit afgerolde stukjes diabaas, tuf en hoornsteen. Ook
vreemd materiaal van nabije landen of eilanden werd in grote hoeveelheden
aangevoerd, o.a. kwartskorrels en mica-plaatjes. Deze kwarts en mica kunnen
onmogelijk van de diabaas- en Kniplagen afkomstig zijn. Kiezelige en kalkige neerslag
uit het zeewater cementeerde losse steen- en mineraalbrokjes tot een soort natuurlijk
beton. Zo verhardde het grind tot zogenaamde p u d d i n g s t e e n (= conglomeraat),
het zand tot zan d s t e e n en de klei tot kleisteen of k l e i s c h a l i e .
Die conglomeraten, zandstenen en kleischalies zijn hoofdzakelijk bewaard gebleven
in het smalle middendeel van Curaçao.
Dr. Molengraaff heeft ze Midden-Curaçao-lagen genoemd.
De Midden-Curaçao-lagen staan hier gerangschikt onder de formaties van de
Krijtperiode. Het is echter niet helemaal zeker, of ze nog daartoe behoren. Mogelijk
vallen ze geheel of ten dele onder het Tertiair. De dierlijke resten, die gevonden zijn
in de Midden-Curaçao-lagen, zijn te schaars en te weinig zeggend om daarmede de
geologische ouderdom te bepalen. Alles wat we weten is, dat deze lagen jonger zijn
dan de Seroe-Teintje-kalksteen van het Boven-Krijt en ouder dan de dioriet-instrusie
(zie beneden) van vermoedelijk het Onder-Tertiair.

II. De tertiaire periode.
Dioriet - porphyriet en Seroe di Cueba - kalksteen.
Nu volgde een periode van hevige onrust in de ondergrond, zodat het gehele
laagcomplex gebogen en geplooid werd. Die plooiingsverschijnselen kan men prachtig
waarnemen in de Kniplagen van N.W.-Curaçao, o.a. in de wand van de Rooi Beroe.
Dat de harde kiezeltuffen en hoornstenen geplooid konden worden zonder
te breken, wordt begrijpelijk, als men bedenkt, dat dit proces zich
kilometers diep onder de grond afspeelde. Daar zijn hitte en druk veel
groter dan aan de oppervlakte en dus de gesteenten min of meer plastisch,
kneedbaar.
Veel geologen zijn van mening, dat de twee continenten, Noord- en
Zuid-Amerika naar elkander toedrijven en dat het tussenliggende gebied
daardoor ondergronds geplooid wordt. Dat elders in West-Indië ongeveer
even oude plooiingsverschijnselen ontdekt zijn, steunt deze opvatting.
Uit nog grotere diepte, waar hitte en druk dus nog veel groter waren, drongen andere
gesteenten in gesmolten toestand omhoog. Zulke gloeiend-vloeibare gesteenten heten
magma. Ook de diabaas van de Krijtperiode was oorspronkelijk een magma, maar
één dat uitvloeide over de hellingen van de vulkanen, dus over de oppervlakte. Ons
zoëven genoemd dieptemagma kon echter de oppervlakte niet bereiken.
Wel drong het de diabaas-, Knip- en M.C.-lagen binnen langs spleetgangen. Na
stolling door afkoeling werd het een echt dieptestollingsgesteente en wel d i o r i e t
of k w a r t s d i o r i e t , armer aan kiezelzuur dan graniet, maar rijker aan kiezelzuur
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dan diabaas. Als donker mineraal bevat de dioriet vooral veel groenzwarte,
zuilvormige hoornblende.
De dioriet neemt een grote oppervlakte in op Aruba, maar is op Curaçao nergens
gevonden. Toch weten we, dat het gesteente in de ondergrond aanwezig is, namelijk
uit het voorkomen van de zogenaamde d i o r i e t - p o r p h y r i e t - g a n g e n in de
diabaas-, Knip- en Midden-Curaçao-lagen. Vooral het Noordwestpuntje van Curaçao
is rijk aan zulke gangen, die daar door de afbraak van de bedekkende lagen voor ons
zichtbaar werden. De dioriet-porphyriet is
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één van de stollingsproducten van het diorietmagma, en het gelijkt zeer veel op de
dioriet. Het meestopvallend verschil tussen beide gesteenten is, dat de dioriet vrij
grote kristallen heeft van ongeveer gelijke afmetingen, en de dioriet-porphyriet
weinige grote kristallen heeft, die ingebed liggen in een massa van zeer kleine
kristalletjes. De grote kristallen van de dioriet-porphyriet zijn het eerst gevormd,
namelijk in de diepte, waar de afkoeling zeer langzaam was (‘eerstelingen’ heten
deze grote kristallen).
Toen het magma met de reeds gevormde grote kristallen binnendrong in spleten
van reeds bestaande formaties, gingen de afkoeling en de stolling veel vlugger, zodat
tussen de grote kristallen een massa van heel kleine kristalletjes ontstond.
Na de plooiing en de binnendringing van diorietisch magma volgde oprijzing, met
als gevolg gedeeltelijke afbraak van de opgeheven gesteenten. Nieuwe gesteenten,
die daarna werden af gezet op de overblijfselen van de oudere formaties waren
k a l k s t e n e n . Een ondiepe zee had namelijk Curaçao gedeeltelijk overstroomd. In
die zee leefden millioenen ééncellige diertjes met fraaie schaaltjes van koolzure kalk
(foraminiferen) en ook zeeappels. Toen het eiland later weer boven water kwam,
verdween natuurlijk een groot deel van die kalksteen door verwering en afbraak.
Alleen op de S e r o e d i C u e b a , in de volksmond Seroe Bartool geheten, in
N.W.-Curaçao, is de kalksteen bewaard gebleven en men kan daar de fossiele,
versteende zeeappels en foraminiferen gemakkelijk vinden. Deze fossielen hebben
een Onder-Tertiaire ouderdom (Eoceen).
Van de geologische geschiedenis uit het Midden- en Jong Tertiair weet men niets.
Waarschijnlijk werden er geen gesteenten gevormd, omdat het eiland boven zee
uitstak en vermoedelijk weinig bewogen heeft.

III. De kwartaire periode.
De kwartaire periode begon voor Curaçao met een onderdompeling. Het eiland kwam
ongeveer 40 á 50 m onder water te liggen, waarbij zich dikke, horizontale lagen
koraalkalk bovenop de oudere gesteenten afzetten. Die kalken liggen thans b o v e n
water en niet meer precies horizontaal. Ze hellen langs de zuidkust naar het zuiden
en langs de noordkust naar het noorden. Ze werden namelijk met de onderliggende
lagen iets opgewelfd en vormden een flauw gebogen kap over 't eiland.
Eigenlijk waren er twee kappen, één in West-Curaçao en één in Oost-Curaçao,
met een lager stuk er tussen. De opwelving ging schoksgewijze. Tijdens elke
stilstandsperiode vormde de zee in de kalk brandingsterrrassen, die we b.v. op Hato
heel mooi terugvinden.
Die harde kalksteenkap kon echter aan de afbraak geen weerstand bieden. De hoogste
delen, dus in 't binnenland, vielen het eerst aan het afstromende regenwater ten prooi.
Zo komt het, dat we behalve in het smalle, lage middenstuk, de kwartaire kalk vrijwel
alleen als een rand langs de kust aantreffen. Typische uitzonderingen zijn ongeveer
200 m hoge Tafelberg San Hieronimo en Ronde Klip; de top van deze bergen bestaat
uit een vlakke kalksteentafel. Deze bergen zijn echte ‘getuigebergen’ of ‘relictbergen’.
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Ze leggen er namelijk getuigenis van af, dat vroeger ook het binnenland bedekt is
geweest met een kalksteenkap.
In het smalle midden van Curaçao strekt zich over verschillende kilometers lengte
het kalksteenplateau van Hato uit. Het heeft bij Hato een dikte van ± 50 m. De bronnen
van Hato worden gevoed door het regenwater, dat die kalklaag bevat. Bij het landhuis
ligt de bekende grot van Hato.
Hoe zijn de m e r k w a a r d i g e , h a n d v o r m i g e b i n n e n b a a i e n met een
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nauw toegangskanaal van zee ontstaan? Het mooiste voorbeeld is het wijde Schottegat
met de nauwe St. Annabaai. (De naam ‘baai’ voor laatstgenoemde is minder gelukkig
gekozen, want naar vorm en wording is het meer een kanaal dan een baai).
De kwartaire kalkkap werd in het hogere binnenland het eerst afgebroken. Dalen
begonnen zich hier in te snijden, waarlangs het regenwater het verweringspuin naar
zee voerde. Toen in dat binnenland de harde kalk was opgeruimd, werd in de
onderliggende, zachtere diabaas een wijdvertakt, handvormig dalstelsel ingesneden.
Aan de kust echter lag de harde kalk ongeveer op zeeniveau. Hier kon het
afstromend regenwater alleen maar een diep, kloofvormig dal uitslijpen (de St.
Annabaai is een 100 m brede kloof met steile wanden van meer dan 10 m hoogte).
Deze periode van dal- en kloofvorming vond plaats gedurende de IJstijd. Dikke ijsen
sneeuwmassa's bedekten toen Noord-Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika. Ook
in het Zuidpoolgebied breidde zich het ijs belangrijk uit. Het gevolg hiervan was,
dat enorme hoeveelheden water, die vóór de IJstijd in de oceanen aanwezig waren,
nu in de vorm van sneeuw en ijs werden vastgelegd. In die IJstijd moet daarom de
zeespiegel ongeveer 30 m lager geweest zijn dan vóór die tijd. Hoe lager de zeespiegel,
hoe lager ook het dalsysteem van het Schottegat en de kloof van de St. Annabaai
werden uitgeslepen. (Figuur 1).
Toen de IJstijd ten einde liep en de zeespiegel weer rees, stroomden natuurlijk
genoemd dalstelsel en kloof vol met zeewater (Figuur 2). Daarna heeft het eiland
zelf nog een dalende en een rijzende beweging gemaakt. Tijdens de gedeeltelijke
onderdompeling werd door koraalgroei het kalkterras gevormd, dat nu als laagste
terras het eiland omringt; ook langs de randen van het Schottegat was de toestand
gunstig voor de vorming van koraalriffen. (Figuur 2).
Door rijzing van het eiland van een paar meter - of, wat ook mogelijk is, door een
evengrote daling van het zeeniveau - kwamen deze horizontale koraalbanken aan de
kust en in 't Schottegat boven water (Figuur 3). Op de koraalbanken van het
Schottegat, de A s i e n t o - k a l k s t e e n , werd een groot deel van het C.P.I.M.-bedrijf
gevestigd. Zo kennnen we dan een hoogterras (het hoogst en het oudst), een
middenterras en een laagterras.
De jongste geschiedenis van het eiland heeft nog andere merkwaardigheden
opgeleverd: de g r o t t e n in de Kwartaire kalksteen en de f o s f a a t .

Grotten
Grote grotten komen bijna uitsluitend in kalksteen voor en worden gevormd door de
oplossende werking van grondwater. De druipsteenvorming verklaart men hieruit,
dat koolzure kalk in koolzuurhoudend regenwater oplosbaar is. Het water, waarin
kalk is opgelost, blijft als fijne druppeltjes aan het gewelf hangen of druppelt op de
grond. Het water verdampt en de koolzure kalk blijft als een zeer dun laagje aan het
gewelf of op de bodem achter. Hieraan voegen de volgende druppeltjes nieuwe
laagjes toe. Zo ontstaan tenslotte de druipsteenkegels en de zuilen.
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Fosfaat of fosforiet
Fosfaat wordt op Curaçao, vroeger ook op Aruba, in grote hoeveelheid ontgonnen
en elders tot kunstmest verwerkt. De belangrijkste afzettingen liggen bij de Fuikbaai.
Fosfaat is fosforzure kalksteen. Het is direct te onderscheiden van de gewone witte
of grijze kalksteen door de gele, bruine, bruinrode en paarse kleuren. De naam Seroe
Colorado - de gekleurde berg - voor de fosfaatrots op Aruba is dus niet
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slecht gekozen. - Hoe is deze delfstof ontstaan?
De Kwartaire kalken werden tenslotte boven zeeniveau geheven en grote kolonies
van zeevogels kwamen er zich vestigen. Deze zeevogels deponeerden hun
uitwerpselen op de kalkrotsen. Vogelguano noemt men dat. Nog tot in de 18e eeuw
was Klein-Curaçao zo'n vogeleiland; er leefden duizenden boebi's of Jan van Genten.
Deze guano was de oorzaak van de verandering van de kalksteen in fosfaat. In
zeewater bevinden zich sterk verdeelde fosforzuren. Vissen kunnen deze in hun
skeletten en graten concentreren. De zeevogels die vrijwel alleen van visvangst
leefden, verteerden de graten onvolledig, zodat het fosforzuur in de guano
terechtkwam. Het regenwater loste de guano op, waarna de fosforzure oplossing in
de kalksteen drong. Zo ontstond de fosforzure kalk of fosfaat.
De afzettingen bij de Fuikbaai, ten Z.O. van Willemstad, werden het laatst ontdekt:
in 1871 die van Klein-Curaçao, twee jaar later die van Aruba en pas in 1874 die van
het hoofdeiland.
Schematische dwarse doorsneden van Curaçao op de hoogte van het Schottegat,
voorstellende drie opeenvolgende toestanden in het Kwartair.

Fig. 1. - 1e stadium: Vorming van het Schottegat en de St. Annabaai door erosie, tijdens laagste
zeeniveau.

Fig. 2. - 2e stadium: Vollopen van Schottegat en St. Annabaai door verhoging van 't zeeniveau.
Vorming van koraalriffen, (op de figuur aangegeven door kringetjes.)

Fig. 3. - 3e stadium: Geringe daling van het zeeniveau of geringe rijzing van het eiland, met als gevolg
het boven water komen van de koraalriffen langs de kust en in het Schottegat (Asientoformatie.)
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EILAND CURAÇAO: GEOLOGISCHE TIJDPERKEN, FORMATIES, enz.
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Verklaring van enige namen
conglomeraat (puddingsteen) - aaneengekit grof grint.
diabaas - een gestolde lava.
dioriet - een gestold d i e p t e magma.
foraminiferen - uiterst kleine, ééncellige zeediertjes met een sierlijk pantser van
koolzure kalk.
kiezelleien of hoornstenen - fijnkorrelige, kiezelige leistenen.
Koralen (behorende tot het dierenrijk) en kalkwieren (behorende tot het
plantenrijk) zijn de voornaamste bouwers aan de kalkriffen. Kalksteen bevat veel
resten van hen en tevens van andere zeeorganismen.
porphyriet - lava of magma, gestold in een spleet en van bijzondere structuur.
radiolariën - uiterst kleine, ééncellige zeediertjes met fijne kiezelzuurskeletjes.
radiolarieten - kiezelige gesteenten, gedeeltelijk bestaand uit radiolariën-skeletjes.
Rudisten - eigenaardig gevormde, grote schelpen met zeer dikke schaal.
schalies - fijnkorrelige, kleiïge gesteenten.
tuffen - verharde vulkanische as.
zandsteen - aaneengekit zand.

De oude moeder.
Maria ging ter kerke.
Toen zij langs mannen kwam,
lichtten de mannen hun pet
als voor het gebed.
Toen zij langs vrouwen kwam,
zwegen zij stil
om Jezus' wil.
Kinderen bleven staan.
Johannes hielp haar gaan.
L.T.
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P. Phoel
Een geschiedschrijver van Curaçao door M.D. Latour O.P.
De Heer P. Phoel, geboren in 1790, kwam op Curaçao gelijk met Dominé Gerardus
Balthasar Bosch, dus in April 1816, alwaar hij onderwijzer zou worden aan de
landsschool en als zodanig geprezen wordt door Ds. Bosch om zijn onderricht in de
Nederlandse taal ‘volgens de regelen’ ‘In welk opzicht de Heer Phoel, lands
Schoolonderwijzer der eerste klasse, gedurende vele jaren voor deze kolonie zich
verdienstelijk gemaakt heeft; waarom ik niet kan nalaten hiervan een vererende
vermelding te maken.’ (Bosch, Reizen in West-Indië, I 217)
Die P. is een afkorting van Pieter, hetgeen blijkt uit een Gouvernementsstuk,
waarbij zijn benoeming werd bekend gemaakt aan den volke:
‘Wij, Albert Kikkert, enz. Gouverneur-Generaal (de enige, die ooit die titel gevoerd
heeft) enz. hebben goedgevonden enz.
1. Te arresteeren het navolgende Reglement op het schoolwezen alhier; enz.
2. Het voormelde Reglement zal met den In January 1820 in werking treden.
3. Tot onderwijzers der jeugd in de vier landsscholen bij deze te benoemen de
volgende personen:
Pieter Phoel } van de eerste classe
David Rodriguez } van de eerste classe
enz. enz. } van de eerste classe
Gedaan op Curaçao, den 29n November 1819
(w.g.) A. Kikkert (w.g.) W. Prince’
De school van Phoel bevond zich op Otrobanda en was reeds geopend vanaf 23
Juni 1817 met toestemming van den Gouverneur. Voor zover mij bekend is, blééf
die school ook op Otrobanda. Een advertentie van 23 Juni 1817 in de Curaçaosche
Courant bracht dit ter kennis van het publiek.
‘De ondergeteekende brengt hiermede ter kennis van de respectieve inwoners des
eilands, dat hij met toestemming van Z. Exc. den Gouverneur-Generaal aan de
overzijde van de haven een school heeft opgerigt en onderwijs geeft in enz. enz.......dat
hij in eenige der voornaamste kostscholen en instituten in Nederland heeft gefungeerd,
enz.
P. Phoel’
De school van Phoel is dus blijkbaar van 1817 tot 1820 een particuliere school geweest
en daarna een landsschool.
Dat Phoel tegelijk met den Dominé op Curaçao kwam, weten we uit bovengenoemd
werk van Bosch, Deel I, blz. 59: ‘.... zo bijvoorbeeld vraagden mijn reisgenoot de
Heer Phoel, welke thans nog op Curaçao woont, en ik, waar ergens een haarsnijder
woonde’....
Wat wij echter bij den zeer spraakzamen Predikant niet lezen, is, dat deze
onderwijzer familie zou zijn van den Dominé. Wel heette diens moeder Gerarda
Catharina Poel, maar Poel is geen Phoel. Nu is het wel bekend, dat Phoel later zijn
naam veranderde in Poel, maar dat was om een zeer bepaalde reden, die met
familierelaties niets te maken had en het heeft ons steeds verwonderd, hoe men door
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het veranderen van zijn naam, familie zou kunnen worden van iemand anders, die
toevallig haar naam hetzelfde spelt.
Maarten Teenstra vermeldt die naamsverandering van den onderwijzer in ‘De
Nederlandsche West-Indische Eilanden’ 1836, Deel I, blz. 88 in de voetnoot: ‘Schrij-

Lux. Jaargang 1

29
vende zich vroeger Phoel, hetwelk om de Engelse betekenis met weglating der h
veranderd is.’
Curaçao is nl. van 1807 tot 1816 onder Engels bestuur geweest en het Engels had
zich waarschijnlijk makkelijk weten in te burgeren. Nu was het inderdaad geen
aardigheid voor een schoolhoofd om door iedereen te worden aangesproken als
‘Fool’!
Dat de onderwijzer familie zou geweest zijn van den Dominé, wordt nl.
‘waarschijnlijk’ genoemd in een artikeltje in Het Koloniaal Weekblad van 16 Juni
1927, ‘Geschiedkundige Sprokkelingen’ (van Mr. B. de Gaay Fortman?), waarin
staat: ‘Waarschijnlijk was de onderwijzer Phoel of Poel, tijdgenoot van Ds. Bosch
op Curaçao, schijver van de Geschiedkundige Mengelingen in de Cur. Crt., dus
familie van hem van moederszijde.’
Phoel is, blijkens een aankondiging in de Curaçaosche Courant van 16 Juli 1825,
nog van plan geweest ‘deze stukken bij voldoende inschrijving herzien uit te geven;
het is echter zover niet gekomen.’ (Curaçao en onderhorige Eilanden, door Mr. B.
de Gaay Fortman, blz. 2, voetnoot).
Van deze artikelen van Phoel is indertijd nogal notitie genomen, misschien meer
dan ze verdiend hebben. Althans Bosch en Teenstra hebben hem herhaaldelijk letterlijk
overgeschreven, soms aangevuld met verhalen van tijdgenoten. Mr. B. de Gaay
Fortman, op het ogenblik de beste geschiedkenner van Curaçao, zegt ervan, dat ze
de indruk maken meer op mondelinge overleveringen en op mededelingen van
tijdgenoten te berusten, ook al zegt de schrijver anders.
Ds. G.J. Simons vermeldt uitdrukkelijk, dat hij Phoel overschrijft. In zijn
Beschrijving van het Eiland Curaçou (!) 1868, blz. 26 voetnoot, verklaart hij: ‘De
voornaamste bron voor de geschiedenis van deze kolonie is de Curaçouwsche Courant,
waarin eertijds door den Heer Phoel verschillende fragmenten werden geleverd, die
een vrij aaneengeschakeld verhaal vormen. Hij putte zijn mededelingen vooral uit
de rapporten en notulen aan en van de West-Indische Maatschappij en andere
authentische bescheiden, uit 's Rijks Archief, nu reeds verloren gegaan. Evenals
Feenstra (Dominé Simons bedoelt Teenstra) heb ik mij dus grotendeels tot die
courantenboeken moeten bepalen en heb soms, gelijk hij, woordelijk de berichten
daaruit overgenomen. Dit ter opheldering voor hen, die anders mochten menen, dat
ik slechts hem nageschreven had.’
Phoel was blijkbaar behalve historicus ook nog een groot natuurliefhebber en
-kenner. Bij Bosch (Deel II, blz. 281) vinden we van hem vermeld: ‘De Heer P.
Phoel, Lands Schoolonderwijzer der 1ste klasse, te Curaçao, een oplettend
natuurbeschouwer, heeft wel zijn bijzondere aandacht gevestigd op de talrijke
bewoners der baaien en binnenwaters te Curaçao, en de gemaakte opmerkingen
daaromtrent in enige nummers der Curaçaosche Courant van het vorig jaar (dus 1835)
medegedeeld. Behalve dat mij de vergunning daartoe ontbreekt, kan ik ook, als te
breedvoerig, daarvan in mijn reisverhalen geen gebruik maken. De opmerkingen van
den Heer Phoel verdienen wel geplaatst te worden in een natuurkundig tijdschrift,
waartoe ik Zijn Ed. hoop op te wekken.’
Opvallend is zeker, dat de bekwame geschiedschrijver J.H.J. Hamelberg nergens
melding maakt van de artikelen van Phoel. Het is onmogelijk aan te nemen, dat hij
ze niet kende. Rest dus de voor Phoel niet vleiende conclusie, dat Hamelberg zijn
historische arbeid de moeite van het vermelden niet waard achtte. Op dezelfde wijze
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zou Hamelberg ook het boekje van den lateren ‘historicus’ A.T. Brusse, Curaçao en
Zijne Bewoners, 1882, volkomen negéren.
Poel schijnt zeer lang gewoond te hebben op de plantage Rozentak. Teenstra
schrijft daarover (I. 88, 89): ‘Vervolgens kwamen wij aan het nederige Rozentak
van den
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schoolonderwijzer P. Poel, zijnde een klein gebouw, dat in de laagte dicht bij het
Schottegat ligt. Van deze tuin is het gezicht op het Schottegat allerbekoorlijkst. De
oevers zijn hier, gelijk ook van het Zuid-Oostwaarts gelegen eilandje, in een bocht
van het Schottegat, rijk aan Manglebomen, aan welker stammen wij een menigte
oesters zagen; deze bladrijke bomen leverden zeer romaneske, donkere groepen op,
terwijl men op andere plaatsen de diepte en ondiepte, reven en banken, zo aan de
kleur als aan de kabbeling van het water kan onderkennen; op de ondiepten ziet men,
bij het overvaren, een menigte koraal- en plantgewassen. Rozentak bestaat uit een
kleine woning, welke tevens zeer in verval is; ook leveren de ruïnes bewijzen van
haar vroegere bloei en tegenwoordige kwijnende staat op; echter zou het meer dan
waarschijnlijk zijn, dat men door het aanleggen van zoutpannen op de lage, kale
uithoek van de voorgronden, Rozentak, hetwelk thans een zo doods aanzien heeft,
opnieuw zou kunnen laten uitbloeien en botten, te meer, daar men het zout van hier
zo gemakkelijk met platboomde vaartuigen over het Schottegat stadwaarts zou kunnen
voeren. Wij vonden den Heer Poel in de gallerij en hij had de vriendelijkheid van
ons naar het niet ver van hier gelegen Joden-kerkhof te vergezellen.’
Poel zag blijkbaar geen kans de stervende Rozentak nieuw en krachtig levenssap
te verstrekken.
Het Jodenkerkhof ligt nu tussen Bleinheim, Casparito en De Hoop. Als ik de
beschrijving van Teenstra goed begrijp, dan moet Rozentak gelegen hebben in het
zuidelijkste deel van het tegenwoordige Bleinheim. Daarop past de beschrijving van
Teenstra het best.
Op de dag dat Teenstra den Heer Poel bezocht, wandelde deze met hem ‘naar
Bleinheim, in de wandeling ook wel Blijn, of ook wel Bleijenburg genaamd, alwaar
zij den Oud-Gouverneur Lauffer zeer ziek vonden.’ Aangekomen bij Valentijn,
destijds ‘toebehorende aan Michiel Cambiaso en bewoond door den Heer G.B. Bosch,
Protestants leraar op Curaçao’, traden zij bij dezen binnen, vertoefden er enige tijd
en vernamen tijdens hun bezoek, ‘dat de oud-Gouverneur Lauffer reeds overleden
was, waarop de Heer Poel (ons) verliet en naar het sterfhuis retourneerde.’ (Teenstra
I, 91 en 92) Deze omstandigheid maakt het ons mogelijk precies aan te geven op
welke dag Poel en Teenstra Ds. Bosch bezochten, want de overlijdensdatum van den
Heer Lauffer is bekend: 24 December 1833 overleed deze ex-dignitaris, wiens
Curaçaose levensjaren een reeks belevenissen omvatten, die een geheel afzonderlijke
en grondige studie overwaard zijn.
Pas in 1845 schijnt de Heer Poel genoeg gekregen te hebben van het
onderwijzersleven in de tropen. Wij maken het op uit een Gouvernements-Dispositie
dd. 14 November 1845 van Gezaghebber (de titulatuur van onze hoogste
Bewindhebberen was nogal aan variatie onderhevig in de vorige eeuw!) Esser: ‘Heeft
goedgevonden en verstaan aan den Heer P. Phoel te verleenen gelijk hem verleend
wordt bij deze, een voorlopig eervol ontslag uit de betrekking van
landsschoolonderwijzer der 1ste klasse te Curaçao te rekenen van en met 1 Januari
1846.’
Eenmaal op non-activiteit, profiteerde de Heer Phoel van zijn vrije tijd om een
bezoek te brengen aan de eilanden St. Thomas en Santo Domingo, benevens aan
Barcelona, La Guaira. Caracas en Puerto Cabello.
Hij zorgde intussen voor een rustige oude dag in het Moederland en schreef een
brief aan Gezaghebber Esser, waarin hij dezen verzoekt, met het oog op zijn aanstaand
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vertrek naar het Vaderland met het in de haven liggende brikschip Raphael, ‘dat het
in zijn belang daarhenen moge worden geleid, dat zijn pensioen gedurende zijn
verblijf in het Moederland, aan hem aldaar worde uitbetaald, enz.’ Hierop werd door
den Gezaghebber goedgunstig beschikt.
Op 12 Maart 1847 plaatste hij een adver-
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tentie van zeer geringe omvang: ‘Ut de hand te koop: De plantaadje Rozentak. P.
Poel.’
Woensdag 9 Juni 1847 is Pieter Poel met de Raphael naar Nederland vertrokken,
na gedurende dertig jaar de betrekking van onderwijzer alhier te hebben waargenomen.
Hij overleed te Utrecht, de zesde Juni 1869 in de ouderdom van 79 jaar.

Gebed van een zonderling
Heer maak mij eenzaam!
Eenzaam als Uw regendruppels, die met duizenden en millioenen komen neervallen,
naast en langs elkaar heen, om dan stuk te barsten op de harde steenbodem.
Eenzaam als het jonge moedertje met haar vaderloos kind, dat vroeger, als blond
meisje, speelde met harten en lachte als er tranen vloeiden.
Eenzaam als mijn chinese vriend, die het zoekt bij drank en vrouwen en die op
herinneringen teert, herinneringen aan dingetjes van alle dag.
Eenzaam als de kleine dreumes, die in een hoekje van een duffe steeg zijn verdriet
staat uit te snikken: zijn hondje dood.
Eenzaam als een golf van Uw mateloze oceaan, die meedeint, hoog en laag en die
verloren loopt in de wijdte: die ergens tegen een rotskust haar witte kop te pletter
slaat, of kalm dood loopt op een zandig strand.
Eenzaam als de oude moeder in haar knus huisje met haar radio, haar witte kippen
en herinneringen.
Eenzaam als dat jong, uitgelaten-vrolijk meisje, dat danst en lacht en pret maakt
als geen ander, maar dat een groot verdriet in zich meedraagt en iets verbergt, dat ik
U, O Heer, hier niet zeggen kan, maar dat U tòch wel weet.
Eenzaam als het verschrompelde bedelaarsmannetje, dat die lange, lange weg
helemaal alleen was gegaan en met zijn perkamenten hand Uw goudbeslagen
hemeldeur stond te betasten.
Eenzaam als die jonge man, die in zijn auto een publieke vrouw had meegenomen
en die me later vertelde: ‘Ze was lief en aardig en vriendelijk tegen me.’
Eenzaam als de rechte palm in een eindloze steppe met wuivend gras.
Heer maak mij eenzaam!
Kluis mij in tussen de grauwe, cementen muren van Uw eenzaamheid! Druk mij
néér dat ik niets anders wil en niets anders zie dan U, O Heer, opdat ook ik eenmaal
mag tasten naar het goud van Uw brede hemeldeur.
J. Smeulders.
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Kerkgang
H.A.J. Gijsen
Vroeg op dien zondagochtend was heel de hemel grauwMen wist niet of het regenen of helder worden zou.
Er hing een diepe stilte om de heuvels bij 't gehucht,
de bleeke kersenbloesem wolkte onder looden lucht;
Er floot een vroege merel verborgen in die pracht,
de lucht was loom van geuren: het regende dien nacht.
Stil stond de rij van peppels beneden langs de beek,
Een zwijgen vol verwachting lag over heel de streek.
De schemerkoele kerk is vol van stille menschen
Devoot gebogen, in hun donk're dracht,
Slechts nu en dan, bedeesd, wat voetgeschuifel,
De kaarsen, rustig brandend, knett'ren zacht.
De wierook hult in geurig grijze wolken
Het rythme van het hoog Mysteriespel,
Een en'kle maal gaan luide door de stilte,
De zil'vren klanken van een altaarschel.
Daar, plots'ling', door een spitsgebogen venster
Valt, bont gekleurd, een bundel zonnelicht,
Belevend heel de hooge koele ruimte
Gelijk een glimlach klaagt een streng gezicht.
Dan zingt een diepe stem de dankb're woorden En hooge jongensstemmen jubelen na:
Hosanna in Excelsis, Domine Deus,
Pleni sunt coeli et terra tua gloria!
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[Lux 1943, nummer 2]
De ‘Exoneratie’ van Mgr. Niewindt door Dr. W.J. Goslinga
Pater G.J.M. Dahlhaus geeft in zijn ‘Levensschets van Monseigneur Martinus
Joannes Niewindt’ († 1860)*) veel meer en eigenlijk heel iets anders dan de betiteling
‘schets’ zou doen vermoeden. Het bijna 500 bladzijden tellende werk bestaat voor
het grootste deel uit bijeengebrachte documenten, vooral brieven van Mgr. Niewindt
en ontleent m.i. daaraan zijn groote en blijvende waarde. Want het geeft daardoor
de bouwstoffen voor het samenstellen van een biographie, zooals deze den laatsten
tijd op meesterlijke wijze door mannen als Emil Ludwig en Stephan Zweig zonder
zelfstandig historisch onderzoek, zijn geschreven. Om een voorbeeld te noemen: de
prachtige psychologische biographie van Simon Bolivar door eerstgenoemden auteur,
werd door dezen grootendeels op grond van de officiëel uitgegeven brieven van den
Libertador samengesteld; ze is zeer aantrekkelijk om te lezen. Indien een zoodanig
begaafd psycholoog en stylist zich eens de moeite zou willen getroosten om alle in
Dahlhaus' werk gepubliceerde authentieke gegevens omtrent leven en arbeid van de
figuur van Mgr. Niewindt met liefde en eerbied te bestudeeren om daarna voor ons
een beeld van dit leven van overgave en strijd te ontwerpen, dan zouden we pas een
biographie bezitten, die ongetwijfeld door een ieder met klimmende belangstelling
en ontroering gelezen zou worden en die Monseigneur veel meer dan tot dusver als
centrale Curaçaosche persoonlijkheid uit het verleden, vlak naast ons, ja, in ons
midden zou doen herleven. Het werk van Dahlhaus is daartoe m.i. niet geschikt; de
lezing ervan vermoeit teveel, vooral het polemische element tegen de volgens
Dahlhaus zoo slechte tijdgenooten van Curaçao's eersten Apostolisch-Vicaris is
overmatig en hinderlijk. Dit is eer nà dan vóórdeelig ten aanzien van de waardeering,
waarop Mgr. Niewindt en zijn arbeid recht hebben.
Een ieder, die onbevooroordeeld zich een beeld van Curaçao's verleden en de
ontwik-

*) Verschenen in 1924. Drukkerij R. Bracke- Van Geert Baasrode. (België)
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keling naar het heden wil vormen, moet kennismaken met Mgr. Niewindt en dan
komt hij, onverschillig of hij afkomstig is van Curaçao of van Nederland, of hij tot
de Roomsch-Katholieke Kerk behoort of niet, steeds meer onder den indruk van
dezen toegewijden, onbaatzuchtigen, echt Nederlandschen missionaris, een moedig
en scherpzinnig man, die voor Curaçao en de andere Nederlandsche Antillen van
universeele beteekenis is geweest en als een profeet richtlijnen heeft gegeven en
ideeën heeft verkondigd omtrent de ontwikkeling van Curaçao's bevolking, welker
juistheid door den loop der dingen is bevestigd.
Het ligt buiten den opzet en het bestek van dit opstel om hierop dieper in te gaan.
Mijn bedoeling is slechts zeer bescheiden, n.l. om de door Pater Dahlhaus
bijeengebrachte bouwstoffen met enkele aan te vullen, welke niet ter beschikking
van dezen onderzoeker hebben gestaan, toen hij het hoofdstuk. ‘Een
bekeeringsgeschiedenis’ blz. 257-299 in voormelde. ‘Levensschets’ opstelde. Deze
vrij bekende geschiedenis breedvoerig te herhalen, acht ik overbodig. Ik breng alleen
enkele feiten in herinnering in verband met den toestand op onderwijsgebied een
eeuw geleden.
Op 12 Januari 1842 kwamen de eerste Zusters van Roozendaal hier op Curaçao
aan. o.m. om onderwijs te geven.
Tevoren had ‘Pastoor Niewindt’ de belofte moeten afleggen aan het Koloniaal
Bestuur, dat het onderwijs ‘niet op godsdienstigen grondslag zou zijn gevestigd en
voor meisjes van alle standen’. We moeten aannemen dat Pastoor Niewindt, die
sedert 25 Juli 1837 lid der Schoolcommissie was, erkende dat het Koloniaal Bestuur
- destijds uitgeoefend door den Gezaghebber Baron van Raders, ondergeschikt aan
den Gouverneur-Generaal te Paramaribo - dezen eisch op grond der toen geldende
onderwijswetgeving kon stellen.
Vrijheid van onderwijs bestond nog niet; zelfs het ongesubsidiëerde bijzondere
onderwijs moest aan den eisch der neutraliteit voldoen, een eisch, die in Curaçao tot
1907 voor het bijzonder gesubsidiëerd onderwijs heeft gegolden. Het stellen van
dezen eisch aan religieuzen verraadt groote onkunde bij de autoriteiten ten aanzien
van hetgeen onderwijs geven eigenlijk inhoudt. Maar ook nu nog zijn er menschen,
die meenen, dat b.v. bijzonder R.K. onderwijs gelijk is aan openbaar onderwijs,
vermeerderd met eenige lessen in kerkelijke leerstukken. In onze huidige
onderwijswetgeving vindt men nog sporen van deze opvatting; is er binnen den
afstand van 3 k.m. van een bijzondere R.K. school geen gelijksoortige openbare
school, dan ‘worden leerlingen, wier ouders of verzorgers op grond van
gemoedsbezwaren zulks verlangen, vrijgesteld van het bijwonen van
godsdienstonderwijs, daaronder begrepen onderwijs in kerkleer en van godsdienstige
verrichtingen’.
Deze opvatting n.l. bijzonder onderwijs is openbaar onderwijs plus
godsdienstonderwijs heeft steeds veel aanhangers gehad en geleid tot het bekende
Nederlandsche wetsartikel - ook in de Curaçaosche onderwijsverordening
voorkomend, - dat de bedienaars van den godsdienst op de openbare school
godsdienstonderwijs mogen komen geven. Deze bepaling is voor velen steeds een
grond geweest om volstrekt afwijzend tegenover den eisch tot vrijheid van
oprichrichting, later tot subsidieering van bijzondere scholen te staan. Monseigneur
Niewindt heeft m.i. zeer wel geweten, dat deze opvatting geheel onjuist was; als
schoolopziener - zoo werden de leden der schoolcommissie destijds genoemd - was
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hij goed op de hoogte van het onderwijs en - dit moet erkend - in zijn inzicht was hij
zijn tijd ver vooruit.
Na eindeloozen strijd is van de zijde der voorstanders der openbare school
toegegeven, dat ook het onderwijs in de gewone schoolvakken doortrokken is van
een bepaalde geestesrichting; deze zit er als ‘peper en zout’ doorheen, zeide zelfs
het libe-
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rale Kamerlid Prof. Eerdmans Op de openbare school noemen we deze
geestesrichting neutraal en hier is bovendien wettelijk bepaald, dat men eerbied moet
hebben voor de godsdienstige gevoelens van andersdenkenden; op de R.K. school
is deze vanzelfsprekend R.K. en op de Protestantsch-Christelijke school
overeenkomstig den godsdienstigen grondslag der schoolvereeniging of kerk, waarvan
de school uitgaat. De besturen der z.g. bijzondere neutrale scholen kiezen in den
regel vrijwillig de richting van het openbaar onderwijs, zonder echter aan het
neutraliteitsartikel der wet onderworpen te zijn.
In dit verband zij opgemerkt, dat de z.g. neutraliteitseisch in Nederland in den
revolutietijd is opgekomen en reeds in de wet van 1806 tot uiting kwam door verbod
van alle leerstelig onderwijs op de openbare school. Merkwaardig is voorts hoe de
revolutie met haar leuze van ‘vrijheid en gelijkheid’ juist de vrijheid van onderwijs
ten zeerste heeft beknot en hierdoor de gelijkheid van burgers van éénzelfden staat
ernstig aantastte, ten aanzien van het recht der ouders om hun kinderen op te voeden
of te doen opvoeden naar eigen inzicht en overtuiging. De oudere confessioneele
school - 't zij deze Protestantsch Christelijk, 't zij deze Roomsch-Katholiek was werd practisch onmogelijk gemaakt. Bijzondere scholen mochten er wel zijn, maar
op voorwaarde dat deze neutraal zouden wezen. En men moest vooraf toestemming
tot oprichting vragen en bij toestemming deze voorwaarde aanvaarden. Het
‘Provisioneel Reglement op het Schoolwezen te Curaçao’ van 1819 berustte op deze
wet en was nog verscherpt door een publicatie van 1839, waarin ‘degenen welke
zich zouden mogen verstouten om eenige school zonder speciaal consent van het
bestuur op te richten of, clandestienelijk daargesteld zijnde, aan te houden’ bij
overtreding voor de eerste en tweede maal met geldboete, voor de derde maal met
gevangenzetting werden bedreigd.
In wezen ligt het conflict hetwelk Mgr. Niewindt met het Gouvernement kreeg in
dezen onpsychologischen ja onereuzen eisch. Hoe kon men van een toegewijden
missionaris en van zusters die met groote opoffering en levensgevaar op de brik
‘Maria en Jacoba’ van Nederland naar Curaçao waren gedobberd, eischen, dat deze
hun beginselen angstvallig zouden verbergen! Het is wel zeer onnoozel als het
toenmalige Bestuur werkelijk heeft gemeend, dat het met de Zusters van Roozendaal
een groep neutrale Nederlandsche leerkrachten en dan nog wel zonder salaris inhaalde!
Mgr. Niewindt heeft steeds en herhaaldelijk verklaard, dat de zusters zich nauwgezet
aan het voorschrift gehouden hadden en ‘niet het minste godsdienstig onderwijs’ aan
haar leerlingen hadden gegeven; deze verklaring hebben wij te aanvaarden, het is
slechts een bewijs van de stelling dat z.g. neutraal onderwijs niet bestaanbaar is:
natuurlijk wordt een school zonder speciaal R.K. godsdienstonderricht niet tot een
volkomen R.K. school, maar toch kan o.i. een school met uitsluitend principiëele
R.K. leerkrachten nooit een ander dan een Roomsch-Katholiek karakter krijgen.
Levende menschen en vooral menschen met een bewuste roeping kunnen niet tot
rekenmachines en werkwoord-vervoegers worden teruggebracht.
M.i. pleit het voor het scherp doorzicht van Mgr. Niewindt, dat deze inzag formeel
geheel aan den eisch van het Koloniaal Bestuur te kunnen voldoen en toch onderwijs
in R.K. zin te kunnen doen geven. Zou zijn gedachtengang niet ongeveer zoo geweest
zijn: als ik mijn zusters maar hier heb, dan kan ik voort met mijn onderwijs en dan
neem ik dien dwazen neutraliteitseisch er maar op den koop toe, bij.
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De Onderwijscommissie meende, evenals het Koloniaal Bestuur, dat deze eisch
was te verwerkelijken. Aan deze Commissie schrijft Pater Dahlhaus de ‘exonoratie’
van Mgr. Niewindt voornamelijk toe. Ik meen dit op grond van gegevens uit het
notulenboek
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en het brievenboek dezer commissie, dat mij bij de verhuizing der Inspectie van het
Onderwijs in handen kwam, beslist te moeten ontkennen. Deze boeken zijn m.i. niet
ter beschikking van Pater Dahlhaus geweest. Hij drukt er niets uit af, geeft er zelfs
geen enkel citaat met eigen woorden uit weer. En in citaten is hij sterk; zijn boek
heeft juist de meeste waarde door de tallooze citaten.
Degenen, die geen woordenboek bij de hand hebben, moge ik den term ‘exoneratie’
hier verklaren; onus beteekent last of plicht; exoneratie ontlasting, ontheffing van
een bepaalde taak.*) Mgr. Niewindt werd dus ontheven van zijn lidmaatschap der
schoolcommissie en wel bij ‘dispositie’ van den Gezaghebber der kolonie Curaçao
en onderhoorige eilanden dd. 28 December 1844.
De feiten welke hieraan voorafgingen en onmiddellijk daarop volgden, waren
volgens Dahlhaus deze: Een 17-jarig meisje Dorothea Hendrina Gorsira, in de
wandeling Doortje Gorsira genoemd, dochter van den Protestantschen Heer C.
Gorsira, werd kort na de opening van de eerste zusterschool op 14 Maart 1842 als
leerling ingeschreven; ze volgde de lessen echter slechts ongeveer 9 maanden. Onder
zeer vriendelijke dankbetuigingen aan de ‘Eerwaarde’ en ‘Geeerde Zusters’ voor het
genoten onderwijs, nam de vader het meisje bij het naderen van haar 18en verjaardag
van school, doch liet daar zijn jongere dochter Betsy. Op 20 November 1844 werd
Doortje buiten medeweten harer ouders door Mgr. Niewindt in tegenwoordigheid
van Pastoor Schermer gedoopt. Op 19 December d.a.v. bekende Doortje dit aan
haar vader, die zich daarover op 20 December bij den Gezaghebber ernstig beklaagde.
Dat de vader ontstemd was, kan ieder - ook Pater Dahlhaus - volkomen begrijpen;
dat hij zich beklaagde ook; alleen was het adres, waar hij dit deed, verkeerd. Evenwel
ging men toen waarschijnlijk nog meer dan nu - als men iets had - eerst naar den
Gouverneur. i.c. den Gezaghebber, destijds Baron Van Raders. Deze wel inziende,
dat hij van deze klacht geen klacht bij het Parket kon maken (later toen de Heer
Gorsira zich tot den Procureur des Konings wendde, deed deze ook niets), richtte op
22 December een ‘particulier’ schijven tot Mgr. Niewindt, waarvan Dahlhaus alleen
zegt, dat Zijne Excellentie (deze betiteling is onjuist; Excellentie’ is de Gouverneur
van Curaçao nog maar betrekkelijk kort, eerst sinds 1 Aug. 1926 en aan den
Gezaghebber, abusievelijk door Dahlhaus ‘Gouverneur’ genoemd, kwam deze
betiteling zeker niet toe) ‘nog de hoop uitspreekt, dat geen verkoeling in gevoelens
van vertrouwen en meer dan gewone hoogachting, welke hij Zijn Hoog Eerw. persoon
steeds heeft toegedragen, moge plaats hebben; hij wil gaarne dezelfde gevoelens
onveranderd blijven koesteren’, ‘maar,’ zoo voegt Dahlhaus hieraan toe ‘op 28
December daaropvolgende onderteekent die zelfde Baron Van Raders een besluit
van de schoolcommissie, waarbij de bisschop als lid wordt geëxonoreerd wegens
laakbaar gedrag. Wie had zoo spoedig Van Raders bewerkt? Die schoolcommissie
bestond buiten Monseigneur, uit dominé Conradi, uit een Israëliet, uit een Protestant
en uit een Prot. pl. lid. Die schoolcommissie had den treurigen moed den katholieken
bisschop uit te stooten, hem van laakbaar gedrag te beschuldigen en hem reeds te
veroordeelen, voordat een officiëel onderzoek was ingesteld. Dit had immers eerst
*) Dahlhaus spreekt steeds van ‘exonoratie’; deze schrijfwijze wordt in de officieële stukken
van 1844 en '45 soms ook gebezigd; exoneratie is taalkundig juister, immers onera is het
meervoud van onus en verder spreekt men van een onereuze voorwaarde, een onereus contract
(een voorwaarde of contract waarbij de eene partij onbillijk zwaar belast wordt tegenover
de andere partij.)
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plaats in Januari 1845 en zoo nauwkeurig mogelijk, en wel door diezelfde leden der
schoolcommissie.’
Taalkundig onduidelijk en zonder eenig bewijsmateriaal vervolgt Dahlhaus dan:
‘Die exonoratiemissive der schoolcommis-
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sie, bestaande uit mannen, onderteekend en daardoor bekrachtigd door Gouverneur
Baron van Raders, mogen wij niet aan deze levensschets van Mgr. M.J. Niewindt
onthouden. Evenals het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw zijne borst sierde,
zoo is die exonoratiemissive een eerediploma van den Roomschen Bisschop voor de
Roomsche zaak.’ Bedoelde missive vindt men bij Dahlhaus op blz. 261-262.
Aangezien het werk van Dahlhaus uiterst moeilijk in handen te krijgen is, laat ik het
stuk hier geheel volgen.
‘No 502/12. Extract uit het Journaal van het verhandelde en gedisponeerde
bij den Gezaghebber der Kolonie Curaçao en onderhorige Eilanden.
Zaterdag, den 28 December 1844.
Gelet: dat de onlangs bekend gewordene geheime herdooping en
opneming, in de Roomsch Catholijke gemeente, van de minderjarige
dochter van een protestantsch huisgezin en zulks tegen den wil harer
ouders, door den Heer M.J. Niewindt, Apostolisch-Vicaris te Curaçao,
met den titel van Bisschop van Cytrum in partibus infidelium, voortdurend
een punt van ernstige en belangstellende overweging bij het Koloniaal
Bestuur uitmaakte en behoort te blijven uitmaken.
Overwegende: dat hij of zij, die zoodanige der maatschappij aanstoot
gevende daad uitvoert of daartoe behulpzaam is, zich jegens dezelve hoogst
laakbaar gedraagt.
Overwegende: dat het voor het politiek gezag pligtmatig is om zoodanige
personen uit posten te weren, die in een nauw verband staan met het
algemeen belang, zoowel als met dat der huisgezinnen privatelijk en het
lidmaatschap in de schoolcommissie eene betrekking van zoodanigen aard
zijnde, niet wel anders kan uitgevoerd worden, dan door personen, die het
algemeen vertrouwen bezitten en zulks naar de openbare meening
ontwijfelbaar verdienen.
Overwegende: dat het Koloniaal Bestuur in der tijd een bewijs heeft
gegeven van de belangen der Roomsch Catholijke ingezetenen niet minder
naauwkeurig ter harte te nemen dan die van andere gezindten, door den
persoon van den heer M.J. Niewindt, destijds Roomsch Catholijk pastoor
tot lid der schoolcommissie te benoemen.
Overwegende: dat de Heer M.J. Niewindt, die tot het bestaande Instituut
voor meisjes der Roozendaalsche geestelijke zusters in naauwe betrekking
staat, bovendien als lid der commissie, welke met het toezigt ook over dat
Instituut belast is en verder als Apostolisch-Vicaris onder den titel van
Bisschop van Cytrum bij deze in den hoofde vermeldene door hem in het
geheim gedane herdoop en opneming in de Roomsch Catholijke gemeente
tegen den wil der ouders van een aan een Protestantsch huisgezin
behoorend minderjarig meisje, dat bij de oprigting van het gezegde
meisjesinstituut, op hetzelve werd geplaatst onder de waarborgen tegen
het geven van Godsdienstig onderwijs bij de admissie van het
Gouvernement als voorwaarde gesteld, door de oprigters stellig beloofd
en door den Heer Niewindt zelf nader openlijk bij eene gehoudene
prijsuitdeeling plegtig herhaald en bekrachtigd, niet langer beschouwd
kan worden eene waarborg op te leveren, ook voor het Koloniaal Bestuur,
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dat voor het onderwijs der jeugd, voor de rust der kolonie en voor de
bescherming van elks regt, om zijn kinderen in dien godsdienst op te
brengen, waarin hij zulks voor derzelver heil het nuttigst oordeelt te waken
heeft, om het door het gouvernement van alle scholen aangenomen beginsel
van uitsluiting van het godsdienstig onderwijs te helpen handhaven en
het ook daarom als niet raadzaam kan worden beschouwd denzelve als lid
der schoolcommissie te laten blijven fungeeren.
Overwegende: dat het evenmin raadzaam is toegeschenen eenen anderen
Roomsch Catholijken geestelijken, als die onmiddellijk staat onder de
bevelen van den gezegden heer M.J. Niewindt, als lid van die
schoolcommissie in deszelfs plaats te benoemen.
Overwegende eindelijk: dat aan het
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Bestuur voor het oogenblik geene personen der Roomsch Catholijke
godsdienst toegedaan zijn opgevallen, die in aanmerking zouden kunnen
komen om in de plaats van den Heer Niewindt op te treden.
Is goed gevonden en verstaan.
1o. Bij wijze van voorloopigen maatregel en voorbehoudens*) de bij hooger
hand te doene demarches den Heer M.J. Niewindt te exonoreeren van
het lidmaatschap dier schoolcommissie.
2o. De Schoolcommissie op te dragen, om uit haar midden een voorstel
te doen van personen, die in aanmerking zouden kunnen komen, om in
stede van den Heer M.J. Niewindt als lid der schoolcommissie op te treden,
daarbij hare bijzondere aandacht vestigende op zoodanige in deze kolonie
bestaande personen, die de Roomsch Catholijke leer belijden en in den
geest der voorgaande overwegingen in die commissie zouden kunnen
werkzaam zijn.
Er zullen volledige afschriften aan den Heer M.J. Niewindt voormeld en
aan de schoolcommissie worden toegezonden tot informatie en nazigt
respectievelijk.
w.g. R.Fr. van Raders.
De Gezaghebber voormeld,’
Het doel van ons artikel is niet om dit merkwaardige stuk aan een volledig critisch
onderzoek te onderwerpen. Het geeft o.m. een duidelijke uiteenzetting van het
toenmalige onderwijsbeleid; het slot is van belang ter ondersteuning van ons betoog,
dat de schoolcommissie niet de redactie van deze missive in de schoenen geschoven
kan en mag worden, terwijl dit voor Dahlhaus zonder staving met bewijzen, vaststaat.
Want onmiddellijk schrijft Dahlhaus onder deze missive:
‘Dit, voor het oog geheel officieel en gouvernementeel schrijven, is, zooals
wij 't boven reeds zeiden, door de schoolcommissie zelf opgemaakt en in
zijn onderdeden bepaald, en daardoor heeft zij de verantwoordelijkheid
van den inhoud op zich genomen; de Gouverneur Baron van Raders werd,
als de peon op het schaakbord, vooruitgezet tot dekking en bescherming
der hoofdstukken.’
30 December d.a.v. verdedigt Mgr. Niewindt zich in een schrijven ‘aan den Hoog
Ed. Gestr. Heer Gezaghebber!’ In deze uitnemend geredigeerde apologie verdedigt
Mgr. Niewindt niet alleen zijn handelwijze, maar valt hij den Gezaghebber vooral
aan op de beschuldiging, dat hij of de zusters hun woord zou hebben gebroken ten
aanzien van het godsdienstig onderwijs; dit had Doortje Gorsira op het Instituut der
zusters ‘in het minst niet genoten’; 't meisje was daar maar 9 maanden geweest en
toen ze door Monseigneur gedoopt werd, al bijna twee jaar van school.
Op 30 December vergadert de Schoolcommissie en maakt een voordracht op voor
een nieuw lid. (notulen en brief volgen in dit artikel).
Op 3 Januari 1845 wordt een nieuw lid der Schoolcommissie benoemd.
Dahlhaus vervolgt dan op blz. 277:
*) bij Dahlhaus staat: ‘voor ter handene’ in de notulen der schoolcommissie
‘voorbehoudens’, dit lijkt mij de juiste redactie.
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‘Den 18en Januari 1845 had die hoogstaande, algemeen vertrouwde
schoolcommissie, in compleet getal, een zeer onbevooroordeeld en
onpartijdig onderzoek in het Instituut der Zusters ingesteld, en den 23en
daaropvolgende het resultaat van hunne bevinding aan den Gouverneur
meegedeeld. Deze had in zijne missive van 30 Jan. aan den Bisschop geen
enkel feit als getuigenis tegen hem meegedeeld, maar alleen in 't algemeen
te kennen gegeven ‘dat er allergegrondste redenen waren, om het daarvoor
te houden, dat er op eene indirecte wijze op het gemoed van alle
onroomsche kinderen is gewerkt en meer direct op het bewuste meisje.’
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31 Januari d.a.v. geeft Mgr. Niewindt aan Baron van Raders wederom een zeer goed
geredigeerd antwoord. Merkwaardig is dat Dahlhaus dit antwoord afdrukt op blz.
274-277, vóórdat hij over het onderzoek der schoolcommissie op 18 Januari op het
Instituut der zusters spreekt. Jammer is het dat Dahlhaus zich ten opzichte van deze
commissie teveel door zijn verontwaardiging en overtuiging in háár de schuldige
ontdekt te hebben, laat beheerschen. De ironische kwalificaties aan bedoelde
‘hoogstaande algemeen vertrouwde’ commissie en van haar ‘zeer onbevooroordeeld
en onpartijdig’ onderzoek zijn voor een geschiedschrijver m.i. ontoelaatbaar, te meer
waar de schrijver telkens blijk geeft weinig met deze commissie op de hoogte te zijn
geweest en haar notulen en brieven niet te hebben gezien.
Dat Dahlhaus zich vergist, is m.i. uit het gevonden notulen- en brievenboek
duidelijk aan te toonen. Beide zijn zeer nauwkeurig geredigeerd. Uit niets blijkt, dat
vóór den 28en December 1844 deze commissie zich ook maar eenigszins met de
zaak Gorsira heeft bemoeid. De laatste maal vóór 28 December vergaderde ze op
regelmatige wijze den 28en November en hierbij was Mgr. Niewindt aanwezig,
hetgeen o.a. blijkt uit zijn mede-onderteekening van de in die vergadering
gearresteerde notulen der vergadering van 5 November d.a.v. Had ze tusschen 22 en
28 December - de periode van ommekeer bij Baron van Raders, zooals Dahlhaus
construeert - vergaderd, dan zou Monseigneur als wettig lid geconvoceerd moeten
zijn.
En voorts blijkt noch uit de eerste noch uit de tweede apologie van Monseigneur
dat deze commissie buiten hem om - op onwettige wijze dus - vergaderd en den
Gezaghebber tot de exoneratie zou hebben geadviseerd. Dit is natuurlijk een negatief
bewijs, maar in dit geval een zeer sterk bewijs, want de scherpzinnige Monseigneur
becritiseert in zijn sterk juridische betoogen des Gezaghebbers dispositie zoodanig,
dat men van hem zou kunnen verwachten, dat - zoo de schoolcommisie zulk een
onwettige handeling zou hebben verricht - hij dit zeer zeker met zijn vaardige pen
zou hebben uitgemeten. Monseigneur Niewindt was een slagvaardig man en werd
hem onrecht gedaan, dan stond hij evenals de H. Apostel Paulus op zijn recht als
burger.
Dahlhaus suggereert o.i. dan ook den aanslag met voorbedachten rade op Mgr.
Niewindt als lid der schoolcommissie, door deze commissie zelve. Het zou trouwens
het summum van huichelarij zijn geweest, indien deze commissie zichzelf een
opdracht had laten geven ‘tot informatie en nazigt’ en reeds bij voorbaat had
geadviseerd Monseigneur uit haar midden te stooten. Men mag van zijn
medemenschen ook al zijn het heftige tegenstanders, toch niet zooveel slechts
veronderstellen. Wie op het idee is gekomen Monseigneur uit de schoolcommissie
te zetten, als een soort straf voor het doopen van Doortje Gorsira, blijkt nergens uit
de aangehaalde stukken. De Commissie heeft zeker nimmer een besluit van zoodanige
strekking genomen. Dahlhaus, die alleen Ds. Conradi afzonderlijk vermeldt, moge
dan in de tweede plaats, suggereeren, dat deze het is geweest, die den Gezaghebber
het zonderling besluit tot exoneratie in het oor geblazen zou hebben, die Ds. Conradi
was sedert 14 Februari 1843 als voorzitter-secretaris der Commissie afgetreden en
sedert dien vervangen door den Heer Jhr. I.J. Rammelman Elsevier, Koloniaal
Secretaris, herhaaldelijk waarnemend Gezaghebber en later waarnemend Gouverneur.
Ds. Conradi was in December 1844 gewoon lid der commissie.
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Dat deze Ds. Conradi in de zaak Doortje Gorsira een belangrijke rol heeft gespeeld,
blijkt overtuigend uit Dahlhaus' stukken, maar m.i. kan men evenzeer, ja nog meer
Jhr. Rammelman verdenken; in elk geval heeft noch Ds. C. noch Jhr. R. namens de
commissie iets mogen of kunnen doen. Ik
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moge hier voorts alleen de simpele vraag stellen: zou de idee van exoneratie niet uit
het brein van Baron van Raders zelve zijn ontsprongen? Er was op heel Curaçao
onder de Protestanten een heftige beroering over dien geheimzinnigen ‘overdoop’
van Doortje; als Gezaghebber wilde Van Raders natuurlijk gaarne wat doen om de
gemoederen tot kalmte te brengen; juridisch kon hij niets aanvangen, administatief
wel; uit zijn rijkdom van bevoegdheden greep hij naar den ‘verloopigen maatregel
en voorbehoudens de bij hooger hand te doene demarches, den Heer M.J. Niewindt
te exonoreeren van het lidmaatschap der schoolcommissie.’ (De redactie van dit
besluit is typisch Curaçaosch; ook nu nog werkt men vrijwel steeds met voorloopige
maatregelen, die achteraf soms permanent blijken te zijn: het ‘provisioneele,’
onderwijsreglement van 1818 gold tot 1873; de Gezaghebber dekte zich tegenover
het hoogere gezag, zooals elke ambtenaar zich gaarne vrijwaart tegenover hoogere
autoriteiten). Tegelijk gaf hij aan deze commissie twee opdrachten: a. tot aanvulling
der commissie met een nieuw lid, bij voorkeur R.K.. b. tot onderzoek van de
handelwijzen van Mgr. Niewindt en de zusters; hij stelde twee dagen later de eerste
apologie van Mgr. Niewindt dd. 30 December in handen der commissie voor nader
advies.
En nu laat ik hier eenige citaten uit de notulen der commissie volgen: allereerst
een, waaruit blijkt dat de verhouding tusschen Pastoor Niewindt en zijn medeleden
niet kwaad was, al blijkt uit dit citaat meer de vriendelijkheid van ‘het lid de
Weleerwaardige Zeer Geleerde Heer M.J. Niewindt’ dan die zijner medeleden.
Zitting van Dinsdag 2 Mei 1843 afwezend het lid de Heer Jhr. I.J.
Rammelman Elsevier, uit hoofde van ongsteldheid.
5.
Het lid der School Commissie de Weleerwaardige Zeer Geleerde Heer
M.J. Niewindt maakt de vergadering bekend dat hij van voornemen zijnde
om met de e.k. gelegenheid van de Maria & Jacoba naar Holland te gaan,
waarschijnlijk voor het laatst voor zijn vertrek de vergadering zal hebben
bijgewoond. Verder zich vriendelijk aanbiedende, zoo wel in het particulier
als in betrekking van Schoolopziener zoo de medeleden van zijn dienst in
Holland zouden wenschen gebruik te maken. Het een en ander wordt onder
beleefde dankbetuiging en toewensching van voorspoedige reis
aangenomen.
In de zitting van 16 Februari 1844 is Monseigneur - thans bisschop geworden - voor
't eerst weer aanwezig.
De laatste door Monseigneur bijgewoonde zitting is van 28 November 1844. Op
30 December 1844 dus twee dagen na de exoneratie komt de Commissie weer bijeen:
De notulen dezer vergadering en de daarop volgende brief der Commissie aan den
Gezaghebber zijn zeer belangrijk.
Vergadering
Maandag den 30 December 1844
Present
I.J. Rammelman Elsevier Jr.
voorzittend lid,
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C.L. van Uytrecht
C. Conradi
A.H. Senior.
Het voorzittend lid opende de vergadering met aan de Commissie te kennen
te geven, dat hun Ed. verzocht waren, bij elkander te komen, teneinde
kennis te nemen van twee aanschrijvingen van den Hoog Ed. Gestrengen
Heer Gezaghebber, welke het voorzittend lid geoordeeld had, niet tot de
eerste gewone vergadering onbehandeld te moeten laten.
Daarop werd voorlezing gedaan.
1o. van eene dispositie van het koloniaal Bestuur dd. 28 December 1844
No. 502, houdende dat op grond van daarbij ontwikkelde redenen.
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a. bij wijze van voorloopigen maatregel, en voorbehoudens de bij hooger
hand te doene demarches, de Heer M.J. Niewindt van het lidmaatschap
der School-Commissie wordt geëxonoreerd.
b. opdragt aan de School-Commissie, om uit haar midden, een voorstel te
doen van personen die in aanmerking zouden kunnen komen om instede
van den Heer Niewindt, als lid der School-Commissie op te treden; daarbij
hare bijzondere aandacht vestigende op zoodanige in deze kolonie
bestaande personen, die de Roomsch Catholijke leer belijden en in den
geest der voorafgaande overwegingen, in die Commissie zouden kunnen
werkzaam zijn.
Het eerste gedeelte dezer beschikking voor informatie houdende, werd het
tweede gedeelte in overweging genomen en met gemoedelijkheid nagegaan,
het de Roomsch Catholijke leer belijdende personeel binnen deze kolonie.
Hoe gaarne anders ook de Commissie, aan de ten deze door het koloniaal
Bestuur gegevenen wenk, bij het doen der verzochte opgave, gehoor
wenschte te geven, gevoelde zij zich echter buiten staat, om iemand de
Roomsch Catholijke leer belijdende, aan te wijzen, die naar hare meening
geschikt zoude kunnen worden geoordeeld, om in de voordragt te worden
opgenomen en werd derhalve geoordeeld, om uit de twee andere bestaande
kerkgenootschappen op te geven Heeren
Jacob Lauffer &
Haim Cohen Henriquez
Weshalve de Commissie aan het voorzittend lid opdroeg om de opgemelde
twee Heeren, aan het koloniale Bestuur, voor te dragen.
2.o eene missive van den Hoog Edel-Gestrengen Heer Gezaghebber dezer kolonie
dd. 30 December 1844, No geleidende de het door den Heer M.J. Niewindt op de
beschikking van den 28 December 1844 No 502, gegeven antwoord, voerende de
dagteekening van den 30 December 1844 No 66/8 houdende uitnoodiging aan de
School Commissie om op eene gepaste wijze, onderzoek te doen naar hetgeen de
Heer Niewindt betoogt, dat namelijk: ten aanzien van het Godsdienstig onderwijs
op het Instituut der Rozendaalsche zusters, hetzelve nimmer is gegeven en men zich
aan het programma gehouden heeft. Gevende Zijn Hoog Ed. Gestrenge verder te
kennen: tot het laten doen van dit onderzoek meer dadelijke aanleiding gevonden te
hebben, uit hetgeen zijn Hoog EdGestr. ter ooren gekomen en, naar zijn Hoog Ed.
Gestrenge meende, vrij algemeen bekend was, omtrent de toespraak, welke nog door
een der geestelijke zusters gehouden is, aan eene dochter van den Heer C.M. Neuman,
behoorende tot de protestantsche gemeente, welke toespraak van dien aard schijnt
geweest te zijn, dat dezelve directelijk moest strekken om het jeugdige hart van dat
kind indrukken te geven, die hetzelve het Roomsch Catholijke geloof, boven dat, in
hetwelk zij gedoopt is en opgebracht wordt, te doen verkiezen.
Wordende de Commissie, derhalve verzocht om, zijn Hoog Ed. Gestr. van hare
bevinding berigten te geven en hare gemoedelijke beschouwing daaromtrent mede
te deelen.
Vervolgens lecture gegeven zijnde van het ontvangen, hierboven genoemde
schrijven van den Heer M.J. Niewindt, werd door Heeren Leden overeengekomen,
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dat elk voor zich, het zijne zoude aanwenden om informatien te bekomen, teneinde
de Commissie zoo veel mogelijk in staat te stellen, aan de haar gedane uitnoodiging
te kunnen voldoen.
De vergadering is daarop gescheiden.
Geresumeerd, goedgekeurd en geteekend in de vergadering van den 14 Januarij
1845.
w;g; I.J. Rammelman Elsevier Jr.
C.L. van Uytrecht,
Jacob Lauffer.
C. Conradi.
A.H. Senior.
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1845.
Curaçao den 2 Januari 1845.
Aan den Hoog Ed. Gestr. Heer Gezaghebber van Curaçao en onderhoorige
Eilanden.
De School Commissie heeft de eer de ontvangst te erkennen van Uw Hoog
Ed. Gestrenges dispositie dd. 28 December a.p. No. 502/7, inhoudende
dat bij wege van voorloopigen maatregel, de Heer M.J. Niewindt is
geëxonereerd van het lidmaatschap in die commissie en waarbij voorts
aan haar wordt opgedragen, om uit haar midden een voorstel te doen, van
personen, die in aanmerking zouden kunnen komen om, instede van den
Heer M.J. Niewindt voornoemd, als lid der commissie op te treden, daarbij
hare bijzondere aandacht vestigende, op zoodanige in deze kolonie
bestaande personen, die de Roomsch Catholijke leer belijden, en in den
geest der bij gemelde dispositie aangegeven overwegingen, in die
Commissie zouden kunnen werkzaam zijn.
In hare zitting van den 30 December j.l., heeft de School Commissie de
aan haar door Uw Hoog Ed. Gestrenge gedane opdragt, in gezette
overweging genomen en het haar bekend personeel in deze kolonie dat de
Roomsch Catholijke leer belijdt, zich vertegenwoordigd hebbende, met
gemoedelijkheid nagegaan, in hoeverre daaronder iemand konde
aangetroffen worden, die de bekwaam en geschiktheid bezit, om als lid
der Commissie in het toezicht over het onderwijs der jeugd werkzaam te
zijn.
De School Commissie heeft echter onder de leden dier kerkgemeente
niemand kunnen vinden, aan welke de betrekking van School opziener,
die in deze kolonie niet minder dan elders gewigtig is, naar haar bescheiden
oordeel, met vrucht zoude kunnen worden opgedragen en heeft derhalve
de eer aan Uw. Hoog.Ed.Gestr. ter tijdelijke tijdelijke vervulling dier
betrekking op te geven, den Heer Jacob Lauffer, die bereids eene betrekking
van vertrouwen bij het koloniaal Bestuur bekleedt. en den Heer Haim
Cohen Henriquez.
De School Commissie hoopt met het vorenstaande aan Uw Hoog.Ed.Gestr.
verlangen te hebben voldaan.
Het voorzittend lid derzelve (w.g.) I.J. Rammelman Elsevier Jr.
Op 14 Januari 1845 vergadert de Commissie wederom. Hier volgen de zeer
interessante notulen, welke o.m. het jaarverslag over het onderwijs in 1844 inhouden.
Het geeft een goed overzicht van de bestaande scholen en bewijst tevens, dat de
Commissie niet zoo bevooroordeeld tegen het R.K. onderwijs was als Dahlhaus het
steeds wil doen voorkomen, maar zoo objectief mogelijk alle scholen trachtte te
beoordeelen: de school der zusters i.c. Instituut van Mejuffrouw J. Knuppel (Is
dit een verschrijving? In het Gedenkboek der Zusters (1942) heet bedoelde Zuster
Thérèse Mej. J. Knupp; inderdaad was ze een knuppel in het Curaçaosche
hoenderhok.) wordt met waardeering vermeld, terwijl daarentegen twee andere der
tien ‘private scholen’ en vooral één der twee landsscholen zeer ernstig worden
becritiseerd. Van de laatste deugt niets. Het verslag geeft ook duidelijk aan, dat het
Instituut der zusters reeds verreweg de grootste school van heel Curaçao was, een
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schitterend succes voor Mgr. Niewindt en de zusters van Roozendaal, dat wellicht
tot naijver aanleiding heeft gegeven, vooral waar door toelating van niet R.K.
leerlingen andere scholen zich benadeeld achtten; maar in dit en de andere verslagen
der Commissie komt niet anders dan waardeering voor de school der zusters tot
uiting.
Vergadering.
Dinsdag den 14 January 1845.
Present:
Jhr. I.J. Rammelman Elsevier Jr.
C.L. van Uytrecht,
A.H. Senior,
C. Conradi,
J. Lauffer.
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No. 1.
De Commissie zitting genomen hebbende, herinnerde het voorzittend lid
aan de dispositie van den Hoog Ed. Gestrengen Heer Gezaghebber dezer
kolonie dd. 3 dezer No 3/1, welke bereids aan Heeren Leden was
rondgezonden, teneinde daarvan voorloopig kennis te nemen, en welke
nader in deze zitting zoude worden gelezen, en gaf te kennen dat de Heer
J. Lauffer ten gevolge van dien was geconvoceerd om aan de Commissie
te worden voorgesteld.
Het voorzittend lid, feliciteerde den Heer Lauffer en de Commissie, met
Zijn Eds. benoeming welke felicitatie door dien Heer, in gepaste termen
beantwoord werd.
No. 2.
De Commissie ging daarop over tot het resumeren der notulen van den 30
December Ao. Pr., welke werden goed gekeurd en geteekend.
No. 3.
Werd als nog gelezen, de boven aangehaalde dispositie van den Hoog Ed.
Gestrengen Heer Gezaghebber dezer kolonie dd. 3 January 1845 3/1,
waarbij de Heer Jacob Lauffer, onder nadere goedkeuring van hooger
hand, tijdelijk benoemd wordt als lid der School Commissie instede van
den Heer M.J. Niewindt die bij wege van voorloopigen maatregel van die
betrekking is geëxonereerd.
Wordende deze beschikking voor informatie aangenomen.
No. 4.
Werd gelezen eene missive van Heeren School opzieners te Aruba dd. 27
December Ao. Pr., houdende kennisgeving, dat aan den Heer Willem
Specht gedurende het jaar 1845, het voorzitterschap dier commissie te
Aruba, door hen is opgedragen, en voorts herhaling van derzelver bij
schrijven van den 10 October Ao. Pr. voor gedane aanvraag, voor
benoodigdheden ten behoeve van 's Lands school op dat Eiland.
Werd besloten aan de gedane aanvrage en wat de boeken betreft, zoo
volledig mogelijk, uit de voorhandene schoolboekjes bij de eerste
gelegenheid naar Aruba gevolg te geven
No. 5.
De ingekomen opgaven van kinderen, nagezien zijnde, bleek het, dat
derzelver getal verdeeld over de onderstaande scholen bij de opneming
der scholen in dit jaar bestond als volgt.

bij den Heer A.I. Pijpers

Jongens
57

Meisjes
20

bij den Heer N. Evertsz.

70

8

bij den Heer Price

2

23

bij den Heer Ths. Grant

13

8

bij den Heer I. Cruger

10

15
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bij den Heer M. de Mey
Schotborgh

23

1

bij den Heer Timmer

44

25

bij den Heer P. Poel*)

83

5

bij den Heer I.H. Linstuyl 7

3

bij den Heer de Wed.
I.N.C. Jutting

-

12

bij den Heer J.H. Stelp

33

27

Instituut voor meisjes
onder Mej. Knuppel

-

240

_____

_____

342

387

N.B. nog op de Zondagsschool op gezegd Instituut 223 meisjes.
No. 6.
Het voorzittend lid verzocht de Heeren leden om in beraadslaging te willen
nemen de punten van het jaarlijksch verslag der gehoudene schoolexamens
in de maand December j.l. en daartoe overgegaan zijnde, bleek het oordeel
der Commissie unaniem te zijn als volgt.

*) Zie over P. Poel het artikel van M.G. Latour O.P. in het eerste nummer van ‘Lux’. (Juli 1943)
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de Landsscholen.
van den Heer P. Poel; dat de leerlingen aldaar zeer goed hadden voldaan;
van den Heer Timmer dat die school zeer slecht was bevonden, en daar
de Commissie dien onderwijzer herhaaldelijk heeft aangemaand, om meer
werk te maken van het onderwijs op zijn school, zonder echter door die
aanmaningen eenige verbetering te hebben kunnen te wege brengen, in
het jaarlijksch verslag aan het koloniaal Bestuur daarvan mededeeling
zoude moeten gedaan worden, teneinde eene correctie voor dien
onderwijzer uit te lokken.
De private Scholen.
van den Heer I.A. Pijpers, dat de 1e klasse goed had voldaan bij de verdere
klassen echter weinig vorderingen waren waargenomen, en in dezelve
vooral gemis is bespeurd, aan rationele ontwikkeling.
van den Heer N. Evertsz; dat de 1e klasse goed had voldaan, doch dat met
betrekking der lagere klassen op deze school, veel te wenschen was
overgebleven.
Van het Instituut voor meisjes: dat hetzelve in hare afdeelingen wel heeft
voldaan doch bijzondere melding verdient de 2de afdeeling en de 1e klasse
der 1e afdeeling;
van den Heer Ms. de Mey Schotborgh: dat die school vrij wel heeft
beantwoord.
van den Heer Lingstuyl: dat daaromtrent niets te vermelden valt aangezien
deze school geheel blijkt te verloopen, zoodat er bijna geene leerlingen
meer op dezelve zijn aangetroffen.
Wegens de meer bepaaldelijk voor het Engelsch bestaande scholen: Van
den Heer I.H. Cruger: dat op dezelve zeer goede vorderingen zijn
waargenomen.
van den Heer Ths. Grant: dat het onderwijs aldaar wel heeft voldaan, en
deze school is toegenomen.
van den Heer H. Price: dat dit examen op dezelve meer reden van
tevredenheid heeft opgeleverd, dan het voorgaande halfjarig examen.
Van Mevr. de Wed. I.N.C. Jutting, dat het onderwijs op deze school van
welke nu het eerste examen is afgenomen, vrij goed is bevonden, en de
verwachting welke de Commissie van dezelve had, over het geheel
genomen, heeft overtroffen.
Weshalve in het jaarlijksch verslag door het voorzittend lid aan het
koloniaal Bestuur in te dienen het opgegevene als resultaat zal worden
opgenomen.
No. 7.
De Commissie ging daaop over tot de behandeling der missive van den
Heer M.J. Niewindt dd No aan het Bestuur der kolonie gerigt, en welke
bij missive van den Hoog Ed. Gestrengen Heer Gezaghebber dd No in
hare handen is gesteld, teneinde op eene gepaste wijze onderzoek te doen,
naar hetgeen de Heer Niewindt bij die missive betoogt dat, namelijk, ten
aanzien van het godsdienstig onderwijs op het instituut der Rozendaalsche
zusters hetzelve nimmer is gegeven, en men zich aan het programma
gehouden heeft. (zie No 2 der Notulen van den 30 December 1844) De
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informatiën welke men had getracht te bekomen, om de Commissie in
staat te stellen aan de haar gedane uitnoodiging te kunnen voldoen, voor
zoover dezelve door een der leden waren opgeteekend, nagegaan hebbende,
werd besloten het berigt dien overeenkomstig op te maken, het concept
daarvan aan heeren Leden rond te zenden, en na dat hetzelve zoude zijn
goedgekeurd, aan den Hoog Ed. Gestrengen Heer Gezaghebber in te
zenden.
De Vergadering is daarop gescheiden.
Geresumeerd, goedgekeurd en geteekend in de vergadering van den 4
Maart 1845.
w.g. I.J. Rammelman Elsevier Jr.
C.L. van Uytrecht.
A.H. Senior.
C. Conradi.
Artikel 7 dezer notulen is voor ons van het meeste belang; twee data van missives
zijn niet ingevuld, maar deze zijn in de hieronder volgenden brief met rapport
nauwkeurig vermeld. Het concept van dit rapport over de missive van Mgr. Niewindt
dd. 30
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December (de eerste apologie) opgesteld door een der leden (wie dat is, wordt niet
vermeld) zal onder de andere leden circuleeren om daarna aan den Gezaghebber te
worden aangeboden. Dahlhaus deelt mee, zooals hierboven reeds is geciteerd, dat
de voltallige Commissie op 18 Januari een onderzoek in het Instituut der zusters
instelde; waarschijnlijk is dus bij de eindredactie rekening gehouden met de resultaten
van dit onderzoek. Waartoe zou het anders hebben moeten dienen? Hiervoor pleit
ook dat eerst een week later n.l. op 25 Januari (niet op 23 Januari, zooals Dahlhaus
zegt) het rapport aan den Gezaghebber wordt toegezonden. Hier volgt de volledige
tekst van dit merkwaardige rapport, waarvan m.i. Jhr. Rammelman Elsevier de
redacteur moet zijn geweest.
Het rapport is met dezelfde hand geschreven als de onderteekening, die echter niet
origineel is. Dit is zeer begrijpelijk, want het ‘brievenboek’, waarin het rapport
voorkomt, is uit den aard der zaak een copieboek. Blijkbaar liet Rammelman zijn
brieven overschrijven. Alleen in het ‘notulenboek’ komt R.'s handschrift met
handteekening voor. Stijl en opzet van het rapport, alsmede het feit dat Rammelman
behalve het voorzitterschap ook het secretariaat der commissie waarnam, geven ons
de vaste overtuiging dat Jhr. Rammelman Elsevier niet slechts de officiëele
onderteekenaar, maar ook de opsteller van het rapport is geweest en niet Ds. Conradi,
al zal deze wel materiaal ervoor hebben geleverd.
Curaçao den 25 Januari 1845.
Aan den Hoog Ed. Gestr. Heer Gezaghebber van Curaçao, enz.
Uw Hoog Ed. Gestrenge heeft bij missive van 30 December j.l. No 280
1/8 wel aan de School Commissie willen toezenden een schrijven van den
Hoogwaarden Heer M.J. Niewindt, Apost. Vicaris van Curaçao, Bisschop
van Cytrum, strekkende in antwoord op Hoogdeszelfs beschikking van
den 28 te voren No 502, met uitnoodiging om op eene gepaste wijze,
onderzoek te doen, naar hetgeen de Heer M.J. Niewindt bij dat schrijven
betoogt, dat, namelijk, op het Instituut der Rozendaalsche Zusters, ten
aanzien van het godsdienstig onderwijs hetzelve nimmer is gegeven en
men zich aan het programma gehouden heeft.
In het aangehaalde schrijven van den Heer M.J. Niewindt heeft de School
Commissie geacht in een onmiddellijk verband, tot de door Uw
HoogEdelgestr. haar gedane uitnoodiging te staan; de zinsnede ‘dat
U.H.E.G. of wie het ook zij, wordt uitgenoodigd om de kinderen, die nog
in het Instituut onderwijs genieten, of hetzelve reeds verlaten hebben,
zoowel de kleinste als de grootste, zoowel de armste als de rijkste te
ondervragen, of ooit eene der meesteressen direct of indirect aan de
aangegane verbindtenis, aan die plegtig afgelegde beloften ontbroken
heeft’ en verder ten aanzien van Mejufvrouw Doortje Gorsira, dat dit
meisje slechts 9 maanden, van 14 Maart tot medio December 1842
onderwijs en ik voeg er bij, niet het minste godsdienstig onderwijs
genoten heeft.’ enz.
De School Commissie heeft daarin alzoo eene directe aanwijzing meenen
te moeten opmerken, van den aard des onderzoeks, hetwelk haar is
opgedragen, en dat niet anders zijn kon dan zoodanig een, hetwelk door
een kiesche uitlokking der kinderen of derzelver ouders bij wijze van
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gesprekken met dezelve, konde gedaan worden, en waardoor het berigt
der Commissie te gemoedelijker zoude kunnen zijn, omdat geen invloed
hoe ook genaamd, op de vreesachtige gemoederen van meisjes van
verschillende jaren en opleiding of op de ouders derzelven alzoo geacht
konde worden gewerkt te hebben op hetgeen van de eenen of de anderen
mogt worden vernomen en dat de grondslag van dit berigt moet uitmaken.
Maar ook daarbij heeft de Commissie gedacht, dat, uit aanmer-
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king van hetgene de Heer Niewindt, tot vrijpleiting van het instituut, heeft
geopperd, wegens het kort verblijf van Doortje Gorsira op dat instituut,
en haar verlaten van hetzelve nu reeds 2 jaren geleden, haar berigt ook
moet berusten op feiten die tot het begin van de oprigting deszelven
opklimmen.
De School Commissie, de verkregen resultaten van haar onderzoek te
zamen vattende heeft de eer UHEG daaromtrent mede te deelen.
a. Algemeen bekende zaken.
1. In het begin van 1843 of in het laatst van 1842 heeft de Directeur van
het Instituut bewerkt, dat de eerste Communie van zijne catechisanten
onder plegtstatigen dienst van drie Priesters, onder het geven van vacantie
aan de geheele school, in al de afdeelingen, en met uitnoodiging van alle,
ook Protestantsche leerlingen om die plegtigheid te komen bijwonen in
de kapel van het Instituut heeft plaats gehad. Een lid van de School
Commissie die vooraf kennis droeg dat dit zoude gebeuren, is er bij
tegenwoordig geweest, en in de eerstvolgende vergadering heeft hij zich
verplicht geacht het medelid den gemelden Heer Directeur daarover te
onderhouden, zijne ontevredenheid deswegens openbarende, en den wensch
te kennen gevende dat die ceremonie, daar ter plaatse en in die manier
voortaan niet herhaald zoude worden hetgeen de Heer Niewindt onder
vermelding dat hij er niets kwaads in zag dan ook heeft willen beloven.
2. Reeds spoedig nadat het Instituut was opgerigt, zijn er aan de scholieren
prentjes van Roomsche heiligen verkocht of gegeven, oogenschijnlijk om
gebruikt te worden als merkteekenen in de leerboeken, inderdaad echter,
naar de tegenwoordige gemoedelijke overtuiging der Schoolcommissie
om de Protestantsche leerlingen van lieverlede het verlangen inteprenten
om Roomsch Catholijk te worden, terwijl er Protestantsche meisjes zijn
die in het bezit zijn gekomen van eene collectie van dusdanige prentjes,
zoo groot en rijk, als er waarschijnlijk door geen eene Roomsche leerlinge
verkregen is. Dat geven van Roomsche prentjes is onder de Mére, wijlen
Mejefvrouw Moons begonnen, en onder de tegenwoordige Mère
Mejufvrouw Mary Colemans gecontinueerd.
3. Gemelde Mère, wijlen Mejufvrouw Moons, het ceremonieel dirigeerende
voor den ontvangst van den Heer Directeur van het Instituut, die in Januari
1844 als gewijde Bisschop van Cytrum in partibus infidelium is
weergekeerd, heeft de helft van de acht scholieren, die tot strooisters
bestemd waren, genomen uit de meisjes van Protestantsche huizen.
4. Dezelfde Mère heeft aan die acht strooisters onderrigt gegeven, nopens
hare taak in een afzonderlijk vertrek, terwijl er aan die kinderen door haar
geheimhouding was opgelegd.
5. Dezelfde Mère heeft, ten behoeve van dezelfde receptie, alle kinderen
in de onderscheidene afdeelingen, zonder op het verschil van godsdienst
acht te slaan, opgelegd het afschrijven en van buiten leeren van een liedje
hetwelk volgens het zeggen van Mère Colemans aan een der leden van de
School-Commissie, op het Instituut vervaardigd, door alle leerlingen zoude
worden gezongen, zoodra de Heer Niewindt de Bisschop na zijne aankomst
en bij zijne intrede op het Instituut zoude binnenkomen, van welk liedje
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hiernevens een afschrift aan U.H.E.G. wordt overgelegd. Dit stuk bekend
geworden zijnde, heeft hevigen aanstoot gegeven bij de Protestantsche
ouders, en hunne regtmatige bezorgheid opgewekt.
6. In 1842 is er een boekje uitgekomen geschreven door Zuster Mère
Scholastica, waarvan hier ter plaatse een exemplaar is geweest, dat door
leden der School Commissie vluchtig is ter lezing gekregen hetwelk als
toen te dezer plaatse zeer veel ongerustheid heeft opgewekt, omtrent de
bedoelingen van de Roozendaalsche Zusters met het geven van onderwijs
ook aan Protestantsche meisjes. Dit boekje is ook dadelijk daarop
verdwenen, en kan alzoo niet worden overgelegd maar vermits van hetzelve
een uittreksel is gegeven door de Evangeli-
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sche kerkbode, in zijnen 3 jaargang No 19, zoo heeft de School Commissie
van dat nummer een exemplaar bekomen, dat zij de eer heeft hiernevens
overteleggen.
7. Bij de aankomst van den Bisschop op 22 Januari 1844, is gebleken, dat
tot het ceremonieel, hetwelk de bovengenoemde 8 scholieren in het geheim
hebben moeten moeten leeren, ook behoorde het knielen, want, dat met
de anderen ook de 4 Protestantsche meisjes geknield hebben voor het
altaar, ter zijde van den Bisschop, en dat zij in die knielende positie zijn
blijven liggen, tot dat de Bisschop zijne Godsdienste verrigtingen had
geëindigd. Dit heeft bij de Protestansche ouders tot zeer verontrustende
vermoedens aanleiding gegeven, die nog werden vermeerderd door hetgeen
men vernam, dat de kinderen verpligt zouden zijn, om voor den Bisschop
te knielen, zoo dikwijls deze de scholen van het Instituut zoude komen
bezoeken. Ten gevolge van een en ander heeft een Protestant, vader van
een op het Instituut onderwijs genietend kind, en tevens lid der School
Commissie zich verpligt gerekend, de tegenwoordige Mère, Mejuffrouw
Coleman (zijnde Mère Moons intusschen voor de aankomst van den
Bisschop overleden) over die prentjes van Roomsche heiligen, die
Protestantsche kinderen waren in handen gestopt, over dat liedje voor den
Bisschop dat door Prot. kinderen mede afgeschreven en geleerd was en
zoude worden gezongen, over dat knielen voor het altaar, door Prot.
kinderen, dat onder de toelating van de tegenwoordige Mère werkelijk
heeft plaats gehad en over het voornemen, waarvan sprake was dat er
telkens voor den Bisschop zoude geknield worden, door de scholieren,
wanneer die Heer op de Scholen zoude komen, ernstig te onderhouden,
en haar te vermanen, om zich voortaan van dergelijke handelingen te
onthouden, die geheel in strijd waren met de voorwaarden op welke de
opening van het Instituut voor meisjes, zonder onderscheid van
Godsdienstige belijdenis was toegestaan. Dit is dan ook in den vroegen
morgen van vrijdag den 27 January 1844 geschied. Als toen heeft het
gemelde lid der School Commissie Soeur Hyacinthe (Mère Coleman) die
toen aan het hoofd stond van het Instituut. aangezegd, dat hij als een van
de Prot. ouders, die een van de eersten geweest was, om zijn kind op het
Instituut te plaatsen zich in de onaangename noodzakelijkheid bevond om
haar zijn misnoegen kenbaar te maken, over hetgeen er bij de aankomst
van den heer Niewindt op het Instituut was voorgevallen. Dat hem voorts
berigt was, dat er nog een welkomstlied op den Bisschop zoude worden
gezongen, dat hij dit niet had gelezen, maar toch onderrigt was, dat er
uitdrukkingen in voorkwamen, die in geen Protestantschen mond voegden
en nimmer door zijn kind, met zijnen wil, zouden worden uitgesproken;
dat hij niet konde inzien wat de kinderen op het Instituut te maken hadden
met de waardigheid, die aan Mijnheer Niewindt was opgedragen. Dat die
heer ten aanzien van de School niet anders was dan Schoolopziener, en
als zoodanig in geen enkel opzigt verheven boven de overige leden der
Commissie; dat hij haar wilde hebben gewaarschuwd om geene kerkelijke
of Godsdienstige zaken, kenmerken van een bijzonder genootschap, onder
welke benaming ook, te brengen op haar gemengde school, terwijl de
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volstrekte onthouding daarvan, eene uitdrukkelijke voorwaarde is, waarop
die School van Gouvernementswege was toegelaten, dat hij nu met een
vredewoord tot haar kwam, om haar te waarschuwen van binnen de gestelde
perken te blijven, maar, dat hij daarvan geen gewenscht gevolg
bespeurende, niet zoude schromen of in twijfel staan, om minder welgezind
jegens de School te handelen waarvan de eerste stap zoude zijn, dat hij
zijne dochter onmiddelijk van de School zoude afnemen. Mejufvrouw
Coleman had daarop eenige verontschuldigingen in het midden gebragt
en onder anderen gezegd, ‘dat de Protestantsche kinderen hadden
medegeknield, op het voorbeeld van de andere kinderen, dat het knielen
maar eene Ceremonie was, welke niet tot de eigenlijke R.C. godsdienst
behoor-
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de, daar de Protestanten, toch ook wel voor den koning knielen’ Verder
dat het Ceremonieel voor de ontvangst van den Bisschop door wijlen Mère
Moons, van wie de Protestanten steeds met zoo veel lof spraken, geregeld
was, terwijl zij eindelijk de plegtige verzekering gaf dat er van dien aard,
niets meer op het Instituut zoude plaats vinden.
8. In weerwil van deze verzekering door Mejuffrouw Coleman aan een
lid der School Commissie gegeven, is het bij gelegenheid van de
prijsuitdeeling op het Instituut, welke plaats heeft gehad op Dingsdag den
dertiende February nog geen drie weken na die verzekering gebeurd, dat
de scholieren, voor den Heer M.J. Niewindt, toen hij binnenkwam geknield
hebben.
9. Drie dagen later, op Vrijdag den 16 February bij gelegenheid dat de
School Commissie vergaderd was, heeft een lid van de School Commissie
den Heer Niewindt ten aanhoore van de overige leden over dat knielen op
de school ernstig onderhouden; hij stemde toe dat zulks geschied was,
maar voegde er bij, dat er geen order toe gegeven was, en dat zulks alleen
door Roomsche kinderen geschied was. Het gedachte lid, dit, en nu al het
laatst gezegde betwijfelende, hernam dat zulks onder een groot aantal
kinderen die verspreid door elkander zitten, bezwaarlijk met zekerheid
was nategaan, maar dat zelfs Roomsche kinderen het op de school niet
behooren te doen, want dat de Bisschoppelijke waardigheid eene zuivere
kerkelijke betrekking is, waarmede het schoolwezen niets te maken heeft;
dat het voorbeeld van Roomsche kinderen door Protestantsche ook spoedig
zoude worden gevolgd, en dat, bij aldien zulks op het instituut niet werd
te keer gegaan, en ook spoedig op de andere scholen eene vertooning van
knielen voor hem zoude volgen. De Heer Niewindt herhaalde nogmaals
dat het volstrekt niet bevolen was dat het hem zelfs zeer onverwacht was
voorgekomen, en het gedachte lid eindigde met te vorderen, dat er dan nu
van zijnentwege bevel zoude worden gegeven, dat het voortaan niet meer
mag geschieden, en de overige leden aan deze vordering met hunne stem
kracht bijzettende, beloofde de Heer Niewindt ten laatste dat hij zoodanig
een bevel zoude geven.
b. Minder algemeen bekende zaken.
De School Commissie is tot de vaste overtuiging gekomen, dat er vroeger
en later van de oprichting des Instituuts af aan, door de onderscheidene
onderwijzeressen, inzonderheid door Mejufvrouw Moons, de eerste Mère
door Mejufvrouw Coleman (soeur Hyacinthe) de tweede Mère, en door
Soeur Agnes, naar een stelselmatig plan maar met verschillende taktiek,
gewerkt is om Prot. kinderen Roomsche indrukken medetedeelen, en tot
de belijdenis van en de gehoorzaamheid aan de R. kerk overtehalen, want
de School Commissie is tot de wetenschap gekomen van de navolgende
bijzonderheden,
1. De Mère Moons heeft een Protestantsch meisje den rozenkrans leeren
bidden.
2. De Mère Moons heeft aan hetzelfde meisje een fraaijen rozenkrans
present gedaan.
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3. De Mère Moons heeft aan eenige Prot. meisjes toegang tot de kapel
verleend.
4. De Mère Moons heeft aan een Prot. meisje bevel gegeven om voor het
altaar in de kapel te knielen.
5. De Mère Moons heeft aan hetzelfde meisje, dat weigerde voor het altaar
te knielen den toegang tot de kapel verboden.
6. De Mère Moons heeft ook andere Prot Meisjes, welke weinig achting
voor de Roomsche ceremoniën en weinig aanleg om Roomsche indrukken
aantenemen, betoonden, de verguning onthouden, om in de kapel te komen.
7. De Mère Moons en de tegenwoordige Mère en alle de Soeurs hebben
bijzonder en buitengemeen veel werk gemaakt van die leerlingen, welke
in den laatsten tijd gebleken zijn genegenheid te hebben opgedaan om
Roomsch te worden.
8. Van diezelfde meisjes is opgemerkt, dat zij veelal geplaatst waren naast
Roomsche leerlingen.
9. Van de Roomsche leerlingen, was
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er bijzonder eene, die de zwakke Prot. meisjes meesleepte, de minder
zwakke daarentegen van zich afstootte, zoo zelfs, dat zij eens aan eenige
Prot. Meisjes in de schooluren een Roomsch boek latende zien, een ander
Prot. meisje, dat minder bij haar in gunst stond, en uit kinderlijke
nieuwsgierigheid de troep naderde, afwees met de woorden: ‘dit moogt
gij niet zien, gij wilt toch niet Roomsch worden.’
10. Gedurende den tijd dat het Instituut in werking geweest is, zoowel
onder Mère Coleman als onder Mère Moons hebben de leerlingen aan een
borduurraam moeten werken, terwijl het patroon bijna altijd hetzelfde was,
te weten een groot kruis op den voorgrond.
11. Gedurende den tijd dat het Instituut in werking geweest is, zoowel
onder Mère Coleman als onder Mère Moons, is de voorrang, die de
scholieren in hare klassen verkregen, minder nauwgezet afhankelijk
geweest van applicatie en vorderingen in het wetenschappelijk onderrigt,
en stond dezelve somtijds in een zeer naauw verband met de applicatie en
vorderingen, die de Protestantsche kinderen in de Roomschgezindheid
openbaarden.
12. Prot. meisjes wier doorslaande neiging om Roomsch te worden in den
laatsten tijd openbaar geworden is, zijn door de Mère en Soeurs sterk
uitgelokt en aangemoedigd om avondbezoeken bij de zusters te brengen.
13. Wijlen de Heer Roosmalen, heeft aan de Prot. meisjes een kastje laten
zien, dat poppetjes en beeldjes en allerlei fraaie voorwerpen van den
Roomschen ritus bevatte, en bij de vertooning daarvan gezegd ‘kijk, zoo
veel fraais hebt gij bij uwen Godsdienst niet, onze Godsdienst is toch veel
beter dan de Protestantsche.’
14. Datzelfde Prot. meisje is bijzonder sterk aangetrokken geworden door
een van de Soeurs, die in Ierland geboren is, welke meermalen een
afzonderlijk onderhoud met haar gehouden heeft.
15. Datzelfde Prot. meisje is te huis gekomen met vele Roomsche prentjes
en met eenen rozenkrans, welke voorwerpen haar door de zusters gegeven
waren.
16. Datzelfde meisje is terstond daarop van het Instituut afgenomen door
haar ouders, die begerepen dat die school voor hun kind gevaarlijk werd.
17. Eene jongere zuster van dat meisje, is door hare ouders een weinig
later om dezelfde reden van de school afgenomen.
18. Een ander Prot. meisje, is van het Instituut afgenomen door haar ouders,
om de navolgende reden. De Mère had haar eens apart genomen en
gevraagd of zij niet Roomsch wilde worden, het kind had geantwoord
‘neen’; dat zouden mijne ouders niet willen hebben, ik ben protestant.
Hierop zeide de Mère van toon veranderende ‘Nu ge begrijpt wel, ik vroeg
dit maar uit gekheid.’ Eene maand verliep, en toen nam de Mère wederom
een proef, vragende: ‘Zoudt ge geen zin hebben om Roomsch te worden?
Het kind antwoordde: ‘ik weet het niet, dat zoude ik mijne ouders moeten
vragen, waarop de Mère hernam ‘Neen! dat moet gij volstrekt niet doen.’
Eene maand later werd de proef herhaald, en nu met aandrang onder het
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bezigen van uitdrukkingen als ‘Gij moet toch zeker Roomsch worden,
onze Godsdienst alleen is goed, en bij de Protestanten worden de menschen
niet zalig, bedenk er U eens op, ik geef U eene maand tijd.’ Het meisje dit
geheele geval aan hare ouders vertellende, werd onmiddelijk van de school
op het Instituut afgenomen.
19. Een protestansch meisje, is Mère Coleman in de kapel zittende, komen
begroeten, en op haar groet geen antwoord bekomende, en in onrust
vragende ‘Is Mère ziek? heeft zij eindelijk op strakken toon vernomen:
‘Neen kind! Mère is bedroefd! bedroefd om U!’ Het kind begon verlegen
te zeggen: ‘O Mère, ik heb toch geen kwaad gedaan.’ Mère gaf ten
antwoord: ‘Neen, kind, maar Mère is bedroefd om U.’ Het kind werd al
meer nieuwsgierig en eindelijk zeide Mère: ‘kind! gij zijt niet Roomsch
en kunt niet zalig worden, dat is mijne smart! Ik ben ziek en als ik sterf o,
dan komen er eene
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heele menigte van die mooie Engeltjes, en die brengen Mère in den hemel,
maar als gij sterft: O, dan komt de duivel...’ en hier volgde eene vreeselijke
afschildering van den duivel, met grijpende klaauwen enz. ‘en die duivel
zal U aangrijpen, en U slepen naar de hel, en daar moet gij eeuwig branden.
O, ik ben zeer bedroefd’ enz.: Die schildering had zoo sterk gewerkt op
het jeugdig gemoed, dat het meisje er in denzelfden nacht eenen
ontzettenden droom van heeft doorgestaan, waarbij zij in den waan
verkeerde, dat de duivel haar reeds beet had, en de op haar gerucht
toeschietende ouders, moeite hadden om haar tot bedaren te brengen.
20. Een Prot. meisje, in den laatsten tijd op het Instituut geplaatst, had een
Roomsch meisje naast zich zitten, hetwelk in de schooluren hare les moest
leeren, uit een klein boekje, met blauwe omslag, waarin op de eene
bladzijde Hollandsch en op de andere Papiamentsch te lezen stond, en
onder dat leeren, maakte het meisje allerlei figuren met de hand op hoofd,
borst en schouders, zoodat het het Protestantsch meisje sterk in het oog
viel. Die handenbeweging was het kruisje maken, en dat lezen was uit de
Roomsche Cathechismus voorleden jaar gedrukt ter Drukkerij van
Doorluchtige Hoogwaardigheid.
21. Het dochtertje van de Protestantsche familie Neuman, is den laatsten
dag van de school voorleden jaar, zeer bedroefd te huis gekomen. De reden
van hare droefheid was, dat Soeur Agnes van haar afscheid nemende,
gezegd had: ‘als wij in leven blijven o ja! dan zullen wij ons na de vacantie
wederzien, maar als wij sterven, dan zien wij elkaar nooit weder, want gij
zijt Protestant en kunt niet in den hemel komen, kunt niet zalig worden.’
22. Prot. meisjes, die in den laatsten tijd gebleken zijn neiging voor de
Roomsche godsdienst te hebben opgedaan, hebben van de Roozendaalsche
zusters gehoord:
a. dat men in de Roomsche kerk alleen zalig kan worden.
b. dat de bijbel, die de Protestanten hebben, vervalscht is.
c. dat er eigenlijk maar eene kerk is, de Roomsche.
d. dat de Protestanten zich van die kerk hebben afgescheurd en allen moeten
wederkomen.
23. Een Prot. meisje, is dikwijls opgemerkt geheel alleen bij de Mère in
een afzonderlijk vertrek te worden toegelaten, en wat daar dan, soms al
zeer lang verhandeld werd is geheim gebleven.
24. Dat zelfde meisje heeft aan een ander Prot. meisje niet lang geleden
op de School de vraag gedaan: ‘Eet gij vrijdags vleesch?’ ik niet,’ en er
bij gevoegd: ‘over een jaar of op een ander jaar moet er met mij wat
gebeuren.’
25. Doortje en Betsy Gorsira, twee zusters, meisjes uit Protestantsche
huizen, werden meestentijds zoodra de klok drie ure sloeg, uitgenoodigd
om bij Soeur Agnes in het spreekvertrek te komen; dit gaf veel jaloesy
aan de overige scholieren en maakte dezelve nieuwsgierig wat aldaar dan
soms een kwart uur soms een half uur achter een verhandeld werd. Dit is
echter geheim gebleven.
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De School Commissie heeft met het oog op het hierboven ter nedergestelde,
het door den Heer Niewindt betoogde, vermeend te moeten toetsen aan
de beschikking van het koloniaal Bestuur 26 Januari 1842 No 38 waarbij
aan de Jufvrouwen Moons en Knuppel de admissie is verleend tot oprigting
van derzelver Instituut, houdende § a van de 1e afdeeling van het dispositief
derzelve dat de verzochte toestemming ve(r)leend wordt met dien
verstande, dat onder geene benaming, in de localen waar het onderwijs
wordt gegeven, met hetzelve vereenigd of verbonden worde het leerstellige
van eenig, bepaald kerkgenootschap, waartoe de kinderen mogen behooren,
zoo als dit leerstellige onderwijs van en op alle openbare scholen van lager
onderwijs, volgens de verordening op het schoolwezen, is uitgesloten en
verboden’ terwijl het verzoek de(r) institútrices voor zoo verre het geven
van Godsdienstig onderwijs aangaat, aan kinderen van de R.C. belijdenis,
in een bijzonder locaal van het door
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haar bewoonde huis, afgezonderd van de kinderen eener andere
Godsdiens-belijdenis, blijkens de permissie der aangehaalde beschikking
bij de toesteming tot oprichting van het onderwerpelijk huis van opvoeding
en onderwijs, niet is in overweging gekomen. Of de leer wegens hel en
duivel, wegens eene alleen zaligmakende kerk en verdoeming van
Protestanten, tot de dogma van een bepaald kerkgenootschap behoort, zal
wel aan geenen twijfel onderworpen zijn, terwijl wat de vraag betreft of
de boven opgeteekende verrigtingen als onderwijs te beschouwen zijn,
van dat leerstellige van een bepaald kerkgenootschap, bij de Commissie
geenen twijfel bestaat, om dezelve in gemoede bevestigend te moeten
beantwoorden, te meer, daar het verbod ten deze, zich niet alleen bepaalt
tot het dadelijk geven van eenig leerstellig onderwijs, maar ook tot het
vermengen of verbinden, onder eenige benaming van hetzelve met het
wetenschappelijke onderwijs, waartoe de admissie gegeven is geworden.
De schoolcommissie heeft dan ook deze gemoedelijke overtuiging, dat op
het Instituut der Roozendaalsche zusters, door verschillende middelen
pogingen zijn aangewend om de jeugdige harten der aldaar geplaatste Prot.
meisjes, indrukken te geven waarvan de bepaalde strekking was, om
dezelve eerst genegenheid voor de R.C. en afkeer voor hunne Prot. leer
in te boezemen; en vervolgens om die kinderen de eerste boven de laatste
bepaaldelijk te doen verkiezen en tot de R.C. kerk over te halen.
De Commissie betuigt U.H.E.G. dit berigt in gemoede te hebben
opgemaakt, en vertrouwende daarmede aan de uiinoodiging voldaan te
hebben, heeft zij de eer, hierbij aan U.H.E.G. de missive van den Heer
Niewindt te doen terugbekomen.
De Schoolcommissie en namens haar Het voorzittend lid.
w.g. I.J. Rammelman Elsevier. Jr.
Dit stuk werd niet aan Mgr. Niewindt ter inzage gegeven; alleen werden hem enkele
punten er uit door den Gezaghebber op 3 Februari medegedeeld, omdat Monseigneur
er in zijn brief van 31 Januari om had gevraagd. In zijn beklag aan den
Gouverneur-Generaal te Paramaribo dd. 27 Februari, opgenomen in Dahlhaus blz.
277-281 weerlegt Monseigneur drie beschuldigingen en verklaart verder dat ‘de
klachten der schoolcommissie hem onbekend zijn.’
Op dit rapport lever ik liever geen commentaar. Alleen wil ik gaarne verklaren,
dat het voor mij vaststaat, dat de Zusters in haar oprechte vrees, dat de zielen van
haar niet R.K. leerlingen verloren zouden gaan en dus uit liefde tot deze leerlingen
zoo hebben gehandeld, aannemende dat de in het rapport medegedeelde feiten juist
zijn. Zielen voor de H. Kerk te winnen was en is toch steeds de roeping van
missie-zusters. Objectief bezien, mag men aan deze zusters heur gloeienden
geloofsijver toch niet euvel duiden. 't Is m.i. volstrekt niet noodig om de in dit rapport
vermelde feiten als overdreven of verkeerd voorgesteld, te gaan bestrijden. De
waarheid was reeds op het oogenblik der redactie niet meer objectief vast te stellen,
wijl een der beschuldigden t.w. mère Moons toen al overleden was. Mgr. Niewindt
heeft hoewel hem slechts een deel van het rapport bekend was, hierop in zijn beklag
bij den G.G. reeds gewezen. Afkeurenswaardig is het m.i. evenzeer door uit
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antipapisme, feiten in dit rapport vermeld te gebruiken om daar nu nog den boer mee
op te gaan.
De oorzaak van het feit, dat de zusters allerlei zijpaden moesten bewandelen om
aan haar missiedoel en roeping te voldoen lag in den onereuzen eisch tot neutraliteit
waardoor de zusters niet openlijk voor haar overtuiging konden uitkomen, terwijl
het overbekend kon worden geacht, dat het voornaamste doel der zusters met haar
onderwijs niet anders kon zijn dan zielen te winnen voor de R.K. Kerk. Waartoe
waren deze
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zusters anders naar het arme en destijds ongezonde Curaçao gekomen? Had heur
roeping haar daartoe niet de bezielende kracht gegeven! Naief was het te denken,
dat alleen slavenkinderen object van den vurigen bekeeringsijver dezer missie-zusters
zouden zijn. Haar school moest openstaan ‘voor meisjes van alle standen!’ Deze
bepaling van het Gouvernement zelf, dat zoodoende zonder kosten voor 's lands kas
een school voor meisjes uit den beschaafden stand meende te verkrijgen, bleek
ongedachte gevolgen te hebben. Maar die gevolgen had ieder nadenkend mensch
van te voren kunnen verwachten.
Ook nu moeten alle niet R.K. ouders, die hun kinderen toevertrouwen aan een
R.K. school er bij voorbaat mede accoord gaan dat hun kinderen dagelijks den invloed
van het Roomsch-Katholicisme ondergaan. Wie dat niet wenscht, moet zijn kinderen
niet op een R.K. school doen. Dit was in 1843 precies eender als in 1943. Ook toen
waren er genoeg andere, ook goede andere scholen, waarop men zijn kinderen kon
plaatsen. Het is hoogst onbilllijk onze R.K. onderwijsinrichtingen een verwijt ervan
te maken, dat de daar toegelaten niet-R.K. kinderen ten slotte R.K. worden. Deze
inrichtingen zouden hun roeping al heel slecht verstaan, indien de niet-R.K. leerlingen
niet eens zouden merken, dat ze op een R.K. school waren. Het in 1842 levend
geslacht meende blijkbaar dat zulks mogelijk was, maar reeds in 1844 bemerkte men,
dat men zich hierin had vergist.
Toch zijn tot op den huidigen dag vele niet-R.K. ouders voortgegaan met hun
kinderen naar R.K. scholen te zenden. Dit feit kan slechts als een compliment voor
deze scholen worden opgevat, niet alleen voor het peil van het onderwijs aldaar en
de opvoedings- en beschavingskwaliteiten der zusters en fraters, maar is ook een
bewijs dat de R.K. godsdienst niet aan deze leerlingen wordt opgedrongen. Zelfs
stelt men leerlingen vrij van de godsdienstlessen, ook al is men daartoe niet verplicht,
wijl er een openbare school binnen 3 k.m. bestaat. Een kinderhart is gevoelig voor
godsdienst en gedurende bepaalde perioden in het kinderleven wel zeer bijzonder.
Dat bepaalde kinderen die thuis b.v. niets over eenigen godsdienst hooren, onder den
invloed van den godsdienst hunner school komen, is zoo vanzelfsprekend, dat het
mij eigenlijk verwondert dat nog niet veel meer dezer niet-R.K. leerlingen de R.K.
scholen verlaten als Roomsch-Katholieken.
Rousseau wilde alle bijzondere godsdienstonderricht tot het 18e levensjaar
uitstellen; dan zou de volwassen jeugd zelfstandig kunnen kiezen, welke religie ze
zou aanvaarden. Alsof men zich een godsdienst zou kunnen aanmeten als een nieuw
pak of een nieuwe jurk. Het systeem van Rousseau moest op verzet bij alle
godsdienstige ouders stuiten; practisch beteekent Rousseau's systeem, dat nog door
velen wordt aangehangen, dat dan alleen de z.g. ‘natuurlijke’ godsdienst nog eenige
kans maakt, niet de openbaringsreligies.
De strijd tusschen Bestuur en Bisschop liep ten slotte spoedig ten einde.
Gezaghebber Van Raders werd Gouverneur van Suriname; volgens Dahlhaus werd
hij tot dit hooge ambt ‘gepromoveerd’ om hem ‘van Curaçao te verwijderen’. Deze
meening wordt door Dahlhaus absoluut niet met feiten gestaafd; het is een van zijn
suggestieve polemische opvattingen, die veel afbreuk doen aan zijn overigens zoo
verdienstelijk werk. Die meening is m.i. geheel onhoudbaar. In de eerste plaats
omdat het officieele besluit tot benoeming van Van Raders op 21 April 1845 is
genomen en er aan zoo'n officieel besluit in den regel heel wat adviezen vooraf gaan.
Het ware interessant in de Haagsche archieven te onderzoeken, wanneer feitelijk de
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idee om Van Raders tot Gouverneur van Suriname te ‘promoveeren’ is opgekomen;
dit moet waarschijnlijk lang voor het conflict van Van Raders met Monseigneur
Niewindt ge-
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weest zijn. De departementale molen maalde ook toen niet oversnel. In de tweede
plaats werpt Dahlhaus door zijn opvatting te propageeren een zonderling licht op
Koning Willem II, den beschermer der Roomsch-Katholieken. Destijds was de
Minister van Koloniën niet meer dan de voornaamste ambtenaar op het Departement
van Koloniën, geenszins de zelfstandige verantwoordelijke raadsman der Kroon.
Koning Willem II had feitelijk alles op dit Departement en in de Koloniën te zeggen;
't lijkt me absurd te meenen, dat Van Raders, die volgens Dahlhaus straf verdiend
had, deze straf als een promotie door Koning Willem II onderging. Op 21 April 1845
kon de Hooge Regeering de kwestie der exoneratie nog niet tot een onderwerp van
behandeling hebben gemaakt, waarbij Zij zich zonder eenigen twijfel van twee kanten
- èn d.m.v. den Procurator der R.K. missie te Oegstgeest en d.m.v. den
Gouverneur-Generaal te Paramaribo en Van Raders zelf als Gezaghebber van Curaçao
zou hebben doen voorlichten. 't Is m.i. beslist ondenkbaar, dat de Hooge Regeering
zonder hoor en wederhoor Van Raders zou hebben gestraft. De slechte
postverbindingen van die dagen hebben niet toegelaten, dat het standpunt van Mgr.
Niewindt reeds bij de Hooge Regeering bekend was toen deze het besluit nam Van
Raders te verwijderen. Want eerst op 13 Januari 1845 schreef Monseigneur een
verslag over den loop der dingen tot op dien datum aan ‘Zijne Doorl.
Hoogwaardigheid den Bisschop van Curium, Bezorger der West-Indische zendingen
te Oegstgeest.’ Op 3 Mei 1845 werd voor het eerst over deze geruchtmakende zaak
in de ‘Catholijke Nederlandsche stemmen’ geschreven. Eerst toen ongeveer kan de
Bezorger der W.I. zendingen - als Procurator der missie - bij de Hooge Regeering,
geprotesteerd hebben. Wel werd Van Raders uit de Curaçaosche zaken geheel
uitgeschakeld, want bij zijn heengaan werd de administratieve band tusschen Curaçao
en Suriname doorgesneden en kreeg Curaçao weer een zelfstandigen gezagsdrager,
een Gouverneur direct onder den Haag staande.
Op 27 Februari 1845 had Monseigneur zich - zooals hierboven reeds is vermeld
- nog tot den toenmaligen Gouverneur-Generaal in Paramaribo gericht met een
ernstige klacht over de handelwijze van Van Raders. Vermoedelijk is Monseigneur
min of meer geschrokken, toen hij vernam, dat Van Raders tot dien hoogen post was
verheven en was het hem een zekere opluchting, toen bleek, dat de bevoegdheden
van den Gouverneur van Suriname zich niet meer over Curaçao zouden uitstrekken.
De opvolger van Van Raders - Gouverneur R.H. Esser - ontbond op 29 April
1846 de oude schoolcommissie en bepaalde, dat er een nieuwe zou komen van zes
leden, ‘3 uit de Protestantsche, 2 uit de Roomsch Catholijke en één uit de
Nederlandsche Portugeesche Israelitische gemeente zullen worden gekozen.’ Dit
geschiedde in navolging van het K.B. van 2 Jan. 1842, waarin voor Nederland het
beginsel gehuldigd werd, dat de onderscheidene gezindheden in de commissiën van
onderwijs vertegenwoordigd moesten zijn. Dit richtsnoer zou voortaan het
schooltoezicht op Curaçao beheerschen (en beheerscht dit nog; ook buiten 't onderwijs
ziet men in gemengde commissies broederlijk personen van de 3 richtingen
samenwerken.)
En alsof Mgr. Niewindt niet was geëxonereerd, kreeg deze eervol ontslag uit de
oude Commissie; blijkbaar vatte Gouverneur Esser den ‘voorloopigen’ maatregel
tot exoneratie als een soort schorsing op, een opvatting die van beleidvol
verzoeningsgezind optreden getuigt.
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Er werden in de nieuwe Commissie twee R.K. leden benoemd, w.o. Pastoor
Schermer de man, die de eenige getuige geweest was bij den doop van Doortje
Gorsira. Doortje was inmiddels op 31 Maart 1846 ontslapen; volgens Mgr. Niewindt
‘stierf ze als Catholiek’ en ‘heeft het Roomsche
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Volk van Curaçao in haar zijn eerste martelares.’
Ik critiseer deze uitspraak van Mgr. Niewindt niet; alleen moge ik der Redactie
van ‘Lux’ beleefd verzoeken, dat Zij mij vergunne in een volgend artikel een poging
te wagen tot verklaring van de bekeering van Doortje Gorsira. Deze ‘bekeering’ is
niet alleen een persoonlijke kwestie geweest in het helaas zoo korte leven van dit
veelbesproken Curaçaosche meisje, maar deze is tot een historisch feit geworden,
een eerste botsing tusschen het weder opkomende Roomsch-Katholicisme en het
vrijzinnige Protestantisme, waarbij de Overheid, zooals uit de exoneratie van Mgr.
Niewindt blijkt, zich nog in 1844 liet verleiden tot een handeling, welke ná 1795 niet
meer geoorloofd was. Over die bekeering, geheel los van de gevolgen ervan voor
Mgr. Niewindt, met verlof der Redactie, een volgend maal.

Het voormalig Gemeentebestuur van het eiland Curaçao. door Mr.
W.Ch. de la Try Ellis
Inleiding
Weinig is van deze instelling bekend; zelden wordt er over gesproken. In het leven
geroepen door een staatsstuk dat in het teeken van concentratie stond, en opgeheven
toen tot verdere ‘vereenvoudiging’ werd overgegaan, was zij kort van duur en
daardoor ternauwernood in de mogelijkheid sporen van haar bestaan en van hare
werkzaamheid achter te laten. Er was een gemeenteraad, niet door volkskeuze tot
deze bediening geroepen, doch onder opvolgende goedkeuring van Zijne Majesteit
door het uitvoerend gezag benoemd; er was een vergaderzaal in een gebouw officiéel
als ‘Huis der gemeente’ aangeduid, maar de tegenwoordige generatie kan geen
raadhuis aanwijzen, dat als een monument aan die periode herinnert.

Bevoegdheden en werkkring.
Het regeeringsreglement van 1828 van Zijner Majesteits Commissaris-generaal
Johannes van den Bosch, dat de gezamenlijke West-Indische bezittingen onder een
Gouverneur-generaal bracht, stelde de drie Benedenwindsche eilanden onder een
Directeur en schiep een gemeentebestuur op Curaçao. De bevolking van het eiland
Curaçao bedroeg, volgens de Curaçaosche Courant van die dagen, naar schatting
15.000 zielen, tegen ruim 18.800 blijkens de vrij officiëele cijfers van het jaar 1789.
De raad zou bestaan uit een president, twee wethouders, benevens vier raadsleden
en was uitsluitend voor het eiland Curaçao. Diens attributen strekten zich in het
algemeen uit over alles wat betrekking had tot de huishoudelijke belangen der
gemeente als zoodanig en derhalve ‘niet over de meer algemeene aangelegenheden
van het Gouvernement, zooals daar zijn de zeehandel, de scheepvaart, de
vestingwerken, de magazijnen, de militie te water en te lande, het justitiewezen, de
buitenlandsche betrekkingen.’ Het gemeentebestuur had de bevoegdheid keuren en
reglementen van plaatselijke politie zoo in de
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stad als in de buitendistricten te arresteeren en was tevens belast met de zorg voor
het publiek onderwijs; met de voorziening in het onderhoud en de verzorging van
behoeftigen; met het nemen van maatregelen tegen besmettelijke ziekten en met het
bepalen van de prijzen van eetwaren. Aan dat college was het toezicht opgedragen
op de administratie van alle kerk- en armbesturen, weeskamers, het krankzinnigenen lazarushuis, alsmede op alle gebouwen, wegen, kaden en verdere publieke werken,
die ten gebruike of ten laste van de gemeente waren. Het gemeentebestuur
solemniseerde huwelijken en stond over akten als transporten en hypotheken. Niet
steeds werd de medewerking van den geheele raad gevraagd; de verschillende
werkzaamheden konden onder de leden worden verdeeld. In de maand Juli moest de
raad de begrooting voor het volgend huishoudelijk jaar opmaken. De uitgaven konden
uit de na te noemen middelen bestreden worden: de 50ste penning; de 40ste penning
op hypotheken de belasting op den verkoop van slaven; 5% van de opbrengst van
publieke verkoopingen; de opbrengst van de wees- onbeheerde en desolate
boedelkamer; de belasting op het slachtvee; de opbrengst van markten; het tonnengeld
van schepen van ingezetenen; de contributiën voor den schutterlijken dienst en het
kleine patentrecht (met name voor drankslijterijen). Jaarlijks in de maand Maart
moest door den raad de rekening opgenomen, onderzocht en gesloten worden.
Doch de beslissingen van den raad in zake de begrooting en de rekening waren
niet definitief. De begrooting met de beraadslagingen daarover in haar geheel moest
aan het Gouvernement opgezonden en ‘door hetzelve geregeld’ worden, terwijl de
rekening door den Gouverneur-generaal ‘finaal opgenomen en gearresteerd’ zou
worden. De keuren en reglementen van het gemeentebestuur werden na goedkeuring
van Directeur in Rade slechts provisioneel verbindend, totdat zij door het arresteeren
van den Gouverneur-generaal definitief kracht van wet verkregen of door diens
verwerping buiten effect gesteld werden. Bijaldien door door het gemeentebestuur
een besluit mocht worden genomen, pretenselijk ten nutte van de ingezetenen, doch
hetwelk tot nadeel van de algemeene aangelegenheden van het Rijk strekte, of wel
maatregelen behelsde, die niet tot de bevoegdheid van het plaatselijk bestuur
behoorden, was de Directeur in Rade verplicht dat besluit niet goed te keuren en den
Gouverneur-generaal daarvan te verwittigen. De instructie voor het gemeentebestuur
stelde vast welke ambtenaren en bedienden er zouden zijn. Als zoodanig vinden wij
in de opsomming vermeld: de secretaris (tevens ontvanger); de inspecteur der publieke
wegen en gebouwen; de stadsheelmeester; de vendumeester; de rooimeester; de
schoolmeesters; de omroeper; de doodgraver; de ijkmeester; de marktmeester;
benevens klerken en een kamerbewaarder.
Mocht het willicht bevreemding gewekt hebben een gemeentebestuur te zien
oprichten in een tijdperk toen de decentralisatiegedachte niet op den voorgrond trad;
en was den raad een voor dien tijd niet onbelangrijk arbeidsveld toegewezen, de
kennisneming der beperkende bepalingen in het regeeringsreglement en in de instructie
toont aan, dat de, raad tamelijk aan banden ge gelegd was en zich niet vrij kon
bewegen.
Den president viel het grootste gedeelte van de werkzaamheden, bevoegdheden
en verantwoordelijkheid toe. De bevoegdheden aan het voorzitterschap verbonden
of daaruit voortvloeiende, kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten. Bij den
president berustte de uitvoerende macht in de gemeente; bij staking van stemmen
had hij een beslissende stem; hij moest de correspondentie met het Hoofdbestuur
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voeren, toezicht op de ambtenaren en bedienden der gemeente houden, in tijds ‘de
noodige bouwstoffen’ voor de begrooting verzamelen, de rekening vooraf
onderzoeken, mandaten op den ontvanger af geven (blijvende verkeer-
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delijk getrokken mandaten voor particuliere rekening van hem, president), ten minste
viermaal 's jaars de gemeentekas opnemen en ten minste viermaal in het jaar alle
inrichtingen, welke de gemeente aangaan ‘in persoon onderzoeken’. Doch ook
werkzaamheden die het uitvloeisel van een ander denkbeeld waren, werden hem
opgedragen. Van alle voorvallen van eenig belang moest hij dadelijk aan den Directeur
rapporteren; jaarlijks vóór 10 Januari aan den Directeur een kort en zakelijk verslag
inzenden; behoudens van zijn wil onafhankelijke omstandigheden binnen tien dagen
op de door den Directeur gedane aanvragen of in zijn handen gestelde stukken
berichten. In den gewonen loop van zaken mocht hij geen andere bevelen
gehoorzamen dan die welke hem door den Directeur werden gegeven. Hij was
verantwoordelijk voor de handhaving van de algemeene wetten en de uitvoering van
die besluiten, waarvan hem de handhaving en uitvoering door zijne superieuren was
aanbevolen of opgedragen. Tevens was hij verplicht al die voorstellen, maatregelen
en verordenigen bij den raad in overweging te brengen, als hij ter uitvoering van de
bestaande wetten geraden of noodig zou oordeelen. Voor dit een en ander genoot hij
een jaarlijksch honorarium van één duizend gulden.
De wethouders moesten den president in de uitoefening van zijne ambtsbezigheden
behulpzaam zijn, en d e eerste wethouder trad bij ziekte of afwezigheid voor hem
op. Zij waren leden van den raad zoolang hunne commissie als wethouder niet door
het Gouvernement was ingetrokken. Een jaarwedde was hun niet toegelegd; doch
zij waren tevens weesmeesters en trokken als zoodanig een bezoldiging.
Waar tal van dingen van hooger hand werden geregeld, was de titulatuur niet
vergeten. De president en de wethouders moesten aangesproken worden met: ‘Wel
Edel Gestrenge Heer’; de leden en de secretaris met: ‘Edel Achtbare Heer.’
Het zal kenners en beoefenaars van staatsen administratief recht niet moeilijk zijn
in het hier in het kort en in grove trekken weergegeven stelsel rudimenten van
autonomie en van zelfbestuur terug te vinden. Het eiland Curaçao werd een zelfstandig
onderdeel van een grootere rechtsgemeenschap. Aan dat onderdeel met eigen financiën
was, behoudens toezicht, op een nauwkeurig begrensd territoir de behartiging van
zijn eigen belangen overgelaten. Derhalve autonomie, wel is waar sterk gekortwiekt.
Andererzijds verplichte medewerking aan ordonnantiën en maatregelen van hoogere
organen; het gemeentebestuur een werktuig in handen van het hoogere gezag binnen
de kleinere rechtsgemeenschap; uitvoering van algemeene wetten binnen de gemeente
niet door koloniale ambtenaren, maar door organen van de gemeente; derhalve
zelfbestuur. In zijn standaardwerk over het gemeenterecht vestigt Prof. Mr. J.
Oppenheim, een der corypheeën van de Nederlandsche rechtswetenschap, er de
aandacht op, dat reeds het eerste besluit dat in Frankrijk na de omwenteling het
gemeentewezen organiseerde, dat van 14 December 1789 bepaalde: les corps
municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir; les unes propres au pouvoir
municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat et déléguées par
elle aux municipalités.’ Deze tweeledige onderscheiding komt ook in de wetgeving
van 1828 tot uiting.
De positie van den president van het gemeentebestuur biedt eveneens punten van
overeenkomst en van vergelijking met die van latere voorzitters van dergelijke raden.
Door het centrale gezag benoemd, met een bezoldiging ten laste van de gemeentekas;
bekleed met de uitvoerende macht in de gemeente, mocht hij bij het inzenden van
de begrooting en de rekening zijne bijzondere bedenkingen er aan toevoegen;
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uit te voeren en mocht hij zich voor niet langer dan drie dagen zonder schriftelijk
verlof van den Directeur uit de hoofdplaats verwijderen.

De raad in functie.
Den eersten Maart 1828 trad de raad in functie. Tot president was benoemd de Heer
H. Schotborgh Jz.; de Heeren B.A. Cancrijn en G. Vos Jz; tot onderscheidenlijk
eersten en tweeden wethouder, tevens weesmeesters; en tot secretaris de Heer I.J.
Rammelman Elsevier Jr. Terstond ging de raad aan den arbeid. Dagen en uren werden
bekend gemaakt voor het solemniseeren van huwelijken, voor het passeeren van
transporten en hypotheken; verder spreekuren van den president. Geregeld werden
prijzen van brood en vleesch vastgesteld. Na het uitschrijven van belastingen hield
de commissie van doleantie uit den raad zitting tot het aanhooren van bezwaren.
Reeds na enkele maanden moest de president om gezondheidsredenen aftreden.
In diens plaats werd bij beschikking van den Gouverneur-generaal d.d. 10 Juli 1828
onder nadere approbatie des Konings de Heer Theodorus Jutting benoemd. Mutatiën
onder de leden zullen wij stilzwijgend voorbijgaan.
Directeur in Rade bepaalde den 1en September 1830 dat er bij het gemeentebestuur
registers van den burgerlijken stand gehouden zouden worden. In December d.a.v.
arresteerde het gemeentebestuur een concept ‘houdende bepalingen tot regeling van
den burgerlijken stand op het eiland Curaçao,’ dat na goedkeuring van den Directeur,
afgekondigd werd. Een tweede afkondiging van het reglement volgde evenwel, toen
bij resolutie van den Gouverneur-generaal wijzigingen werden voorgeschreven.
Zooals reeds in het oorspronkelijke concept bepaald, werd de secretaris van het
gemeentebestuur ambtenaar van den burgerlijken stand voor het eiland Curaçao.
Een dertiental keuren en reglementen, met inbegrip van ingevoerde belastingen,
van den raad afkomstig, treft men in de oude publicatiën aan. Enkele merkwaardige
mogen hier even worden aangestipt. Het gemeentebestuur, gezien dat bij publicatie
van Gouverneur en Raden van Policie van den 16en Maart 1824 het maximum der
prijzen van rund- schapen- varkens- en schildpadvleesch voor eenmaal vast is bepaald;
overwegende dat naargaans bij de instructie voor het gemeentebestuur, het tijdelijk
bepalen van de prijzen der eetbare waren aan hetzelve wordt opgedragen, enz. bepaalt
dat de prijzen van rund- schapen- varkens- en schildpadvleesch voortaan maandelijks
door den raad der gemeente zullen worden bepaald. Reeds kort na de overneming
van Curaçao was door Gouverneur-generaal Kikkert in Rade een patentrecht op
snuifwinkels en snuiffabrieken vastgesteld. Onder nadere goedkeuring arresteert het
gemeentebestuur opnieuw een patentrecht. Of het oude vervallen was, blijkt niet.
Onder nadere goedkeuring des Konings arresteert de Gouverneur-generaal het concept
in een vergadering van den Hoogen Raad te Paramaribo, en de Directeur der eilanden
Curaçao Bonaire en Aruba kondigt de publicatie af. Alle autoriteiten die in aanmerking
konden komen, moesten hare medewerking verleenen. In twee klassen werden de
snuiffabrieken en snuifwinkels ingedeeld; de eerste klasse die slechts in het groot
verkocht, betaalde 8 gulden per maand, de tweede klasse 4 gulden 's maands Een
eigenaardig geval levert een overigens onwelriekend onderwerp op. De publicatie
van Gouverneur en Raden van den 18en Maart 1823 hield bepalingen in opzichtelijk
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op Pietermaai moest de publicatie in 1830 wijzigingen ondergaan. Het
gemeentebestuuur wijzigt die publicatie
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van Gouverneur en Raden zoodanig, dat zij ‘voor zooverre bij deze bepalingen niet
gederogeerd of gealtereerd, in volle kracht blijft.’ Het ontwerp verkrijgt de
goedkeuring van de hoogere autoriteiten. Derhalve werd aangenomen dat het
gemeentebestuur de bevoegheid had wijzigingen aan te brengen in publicaties die
van hoogere organen waren geëmaneerd en waarin onderwerpen werden geregeld
die thans tot de competentie van het gemeentebestuur waren gaan behoren, zelfs al
was daartoe niet uitdrukkelijk vrijheid gegeven. Doch in 1832 vaardigt Directeur in
Rade zelf, met intrekking van alle voorgaande verordeningen ten deze, een publicatie
over dezelfde materie uit, gezien de voordracht door het gemeentebestuur gedaan en
gelet op de voorschriften deswege van den Gouverneur-generaal ontvangen. Het
Hoofdbestuur trok blijkbaar het onderwerp weer tot zich. Interessant is de
goedgekeurde: ‘Tafel der Broodrijding’ door den gemeenteraad bij besluit d.d. 3
October 1832 gearresteerd ter vervanging van alle vroegere verordeningen op de
prijsbepaling van het brood. Volgens die tafel wordt de prijs van brood van een
gegeven aantal oneen berekend naargelang van den marktprijs van een vat
Amerikaansch tarwemeel houdende 170 lbs netto.
Verdere keuren betroffen loterijen; ponten; trankeeren, muren en gebouwen;
apotheken; het lazarus- en krankzinnigengesticht; voorts den inhoud van een vat tot
uitmeting van zout. Het moest vier schepelmaten inhouden en worden afgestreken
‘zonder schudding of slagen tegen hetzelve.’
Inzake het benoemingsrecht valt er niet veel te vermelden. In October 1829 en in
Mei 1831 heeft het gemeentebestuur sollicitanten opgeroepen ter voorziening in
ontstane vacatures onder de onderwijzers. Op eigen verzoek heeft de gemeenteraad
een weesmeester bij de Nederlandsch Portugeesch Israelietische Gemeente eervol
ontslag verleend en een ander lid dier Gemeente als zoodanig benoemd.

Het Huis der Gemeente.
Waar het Huis der gemeente gelegen was, is niet uit de overgebleven officiële
bekendmakingen vanwege den raad op te maken. Van de puye van het gemeentehuis
werden er afkondigingen gedaan; in de Curaçaosche Courant van 21 Februari 1829
maakt de Heer J.Ph. Bosch bekend, dat hij als gemachtigde van Ds. G.B. Bosch de
plantage Zeelandia vóór het gemeentehuis bij publieke opveiling zal doen verkoopen;
en uit een advertentie van den commissaris van politie dd 30 April 1829 blijkt dat
er er een gevangenis onder het gemeentehuis was. In zijne beschrijving van de
Willemstad zegt M.D. Teenstra (De Nederlandsche West Indische eilanden)
‘Tegenover de Heerenstraat, regterzijde van de Breestraat, is het fiscalaat en eenige
civiele gevangenissen.’ Teenstra was in 1828 en wederom in 1833 op Curaçao; in
de tweede helft van Januari 1834 is hij naar Suriname vertrokken. Uit dit alles valt
wel af te leiden dat het gemeentehuis zich in de buurt van het enkele jaren geleden
gesloopt fiscalaat bevond, waar sinds de kantoren van de K.N.S.M. gebouwd zijn.

De Gemeenteraad ontbonden.
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Was de in 1828 tot stand gekomen regeling omslachtig en werkte zij stroef, ter wille
van de vereenvoudiging werd niet een vlottere wijze van afdoening van zaken
voorgesteld, doch de instelling zelf opheven. Zijner Majesteits besluit van den 22en
September 1832 No 79 bepaalde dat ‘in afwachting van een nieuw
regeeringsreglement voor Curaçao, het gemeeentebestuur aldaar wordt ingetrokken
en de daaraan verknochte werkzaamheden aan den Raad van politie worden
opgedragen.’ De bevoegheden van den president en den secretaris, de functiën door
leden van het gemeentebestuur uitgeoefend, gingen op den Directeur, den secretaris
en leden van
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den Raad van politie over. De belastingen en rechten, toen ten behoeve van de
gemeentekas geheven, zouden voortaan ten bate van de koloniale kas ingevorderd
worden. Vanwege den Gouverneur-generaal zou het gemeentebestuur plechtig
ontbonden en de leden in naam des Konings voor hunne aan den Lande bewezen
diensten bedankt worden. Den 15en April 1833 hield het gemeentebestuur van het
eiland Curaçao op te bestaan en ging het tot de geschiedenis behooren.

Slotbeschouwingen.
Aan het einde van dit historisch overzicht gekomen, moge ondergeteekende een
tweetal wenschen naar voren brengen.
De dichtkunst bezingend roept Horatius in zijn Ars Poëtica uit ‘Multa renascentur
quae jam cecidere. Veel zal herrijzen wat reeds ingestort is. Hetzij letterkundige
studiën den gevierden dichter ten aanzien van het verledene tot die erkenning gebracht
hebben en hij van zijne bevindingen tot een algemeenen regel wilde opklimmen,
geldend overal en altijd; hetzij hij met profetischen blik in de voor hem liggende
eeuwen wilde zien en neerschreef wat hij zich voor zijne oogen zag ontrollen; wat
hiervan zij, mogen ook in dit geval, alhoewel buiten de Horatiaansche sfeer en op
een terrein geheel vreemd aan de poëzie, de aangehaalde woorden bewaarheid worden;
en moge tijdens de regeering van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin
Wilhelmina en onder het bestuur van Zijne Excellentie Dr. P.A. Kasteel, het plaatselijk
bestuur van het eiland Curaçao herrijzen, levensvatbaar, als een instelling duurzaam
van aard, een nieuw en krachtig leven ingeblazen.
Het regeeringsreglement van 1815 schreef voor dat de Gouverneur-generaal door
een Commandeur of ander geschikt ambtenaar voor de eilanden Aruba en Bonaire
zou doen zorg dragen. De naam ‘Commandeur’ die blijkbaar reeds bestond, werd
gehandhaafd; later werden dien gezagsdrager op Aruba magistraten voor bijstand
toegevoegd. Het regeeringsreglement van 1848 stelde naast de gezaghebbers van de
eilanden buiten Curaçao (de naam Commandeur was inmiddels gewijzigd) een
adviseerende commissie van twee ingezetenen, door den Gouverneur onder nadere
goedkeuring des Konings te benoemen. De twee leden legden den eed van trouw af
in handen van den gezaghebber, door wien zij moesten worden gehoord bij het
uitvaardigen van kleine keuren van politie en telkens wanneer plaatselijke belangen
zulks vorderden. Deze adviseerende commissies op de zustereilanden werden in het
regeeringsreglement van 1865 vervangen door raden van politie, zooals wij die sinds
kennen. Dat op de bestaande raden toepassing moge vinden het citaat uit een niet
minder bekenden Latijnschen dichter, woorden uit den aanhef van de Metamorphosen
van Ovidius: ‘In nova mutatas formas corpora.’ Nieuwe gedaanten hebben bestaande
lichamen aangenomen. Mogen deze raden, in een nieuw kleed gestoken, tot een ware
vertegenwoordiging omgeschapen, de betrokken eilanden tot meerdere welvaart en
bloei opvoeren, binnen dit Staatsdeel en binnen den Staat, het dubbel verband door
de Constitutie gelegd.
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De openbare eredienst door Dr. Joh. Hartog
De verwarring t.a. der Liturgie door Reformatie en Rationalisme
Men zal niet kunnen ontkennen, dat er ten aanzien van de Liturgie tegenwoordig een
zeer grote verwarring heerst. Deze verwarring treft men vooral aan in West-Europa
- en daardoor in landen, welke onder invloed van dit gebied staan -, waar men zich
de laatste eeuwen een volkomen onvolledig en misvormd beeld gevormd heeft van
het wezen der godsdienstoefening, waarvan de Liturgie de basis is. Als een
samenvatting van hetgeen de Vaderen der eerste eeuwen dachten omtrent de eredienst
Gods, zegt Dr. Antonius Staudenmeier, dat het doel ervan is het verenigen des
menselijken geestes met de goddelijke geest. De Liturgie als uitdrukkingsvorm van
de eredienst is het door den Priester voltrokken werkelijke vieren van de hoogste
momenten van het goddelijke in Christus rustende leven der mensheid door middel
van gewijde handelingen.
Deze opvatting omtrent de Liturgie is tegenwoordig vrijwel vergeten. Gedurende
de laatste vierhonderd jaar hebben twee grote geestesstromingen hiertoe bijgedragen:
Reformatie en Rationalisme. Elk van deze stromingen moge in vele opzichten zeer
verschillen van de andere, één trek hebben zij beide gemeen: de afwijzing van het
gezag ex-officio in geestelijke aangelegenheden zoals dat aanwezig is in de Kerk op
grond van haar goddelijke stichting. ‘Niet past het’, aldus de H. Cyprianus, ‘dat, wat
van godswege is ingesteld, door mensen veranderd worde.’ Het gevolg van deze
beide stromingen was een betrekkelijk sterk geprononceerd subjectivisme, welk
laatste moest leiden tot een misverstaan van de functie van de Kerk zoals die in de
Liturgie belichaamd is. Deze functie immers is een daad der Gemeenschap bij
uitnemendheid, in oorsprong geheel vreemd aan een niet-organische groep van of
onder individuën. De geest van versplintering, zoals die naar voren trad in de
zogenaamde Kerkhervorming, moest daarom leiden tot een voortdurende hervorming.
Het is wel duidelijk, dat dit laatste moest leiden tot een ondermijning van het begrip
van het ene instituut der Kerk. En dit viel weer samen met het Rationalisme in
bepaalde kringen van de Rooms-Katholieke kerk, waaruit als gevolg van een
individueel-intellectuele beschouwing van het Lichaam van Christus individuele
devoties ontstonden.
Deze beide stromingen hebben samengewerkt om de Liturgie te misvormen. Deze
toch beoogt de algehele en bij den voortduur beoefende wilseenheid tussen het
Mystieke Lichaam en zijn individuele geledingen enerzijds en zijn Hoofd, Christus,
andererzijds, te bevorderen, de ascesis in bredere betekenis dus. Wel dient hierbij te
worden opgemerkt, dat de tweede stroming, zoals hierboven genoemd, haar invloed
niet direct kon oefenen, daar zij niet direct invloed kan oefenen op de Liturgie. Zij
oefende dan ook geen invloed op de Liturgie als zodanig, maar wel op het beleven
der Liturgie door de gelovigen, een gebeuren, dat nog vergemakkelijkt werd door
de zorgeloosheid van de geestelijkheid.
De kerkelijke architectuur, welke altijd de spiegel is geweest, waarin latere
geslachten het godsdienstig leven der vaderen zagen, illustreert dit laatste zowel bij
Protestanten als bij Katholieken. Het einde
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van al deze stromingen was, dat er een ‘Liturgie’ overbleef, welke slechts het schema
of programma was, volgens hetwelk de hiervoor genoemde eenheid van wil
oorspronkelijk beoefend was, de ‘Orde van Dienst’ met andere woorden.

De neiging tot historicisme en systematiek.
In vrijwel het ganse Protestantisme en zelfs in bepaalde kringen van Katholieken,
heerst ook tegenwoordig nog deze opvatting, dat de Liturgie is een reeks van gebeden,
liederen, lezingen enz. in de Christelijke eredienst. De reactie, welke volgde op het
geestelijke déraillement, dat het gevolg was van Wereldoorlog I, leidde op haar beurt
tot een terugkeer tot en zelfs verafgoding van historische waarden, vaak evenwel,
zonder dat daarbij de consequenties werden aanvaard. Men vindt dit in de politiek,
evengoed als in de godsdienst, en vooral in dat gedeelte van het Christendom, dat
van den aanvang af het meest de invloed onderging van het individualisme, nl. het
Protestantisme. Het is hier vooral gericht op de oud-Christelijke eenheid
(oecumenische beweging) en oud-Christelijk ritueel.
De Rooms-Katholieke Kerk onderging de invloed van het individualisme in mindere
mate. Men kan inderdaad een kleine demarcatie onderkennen in de Rooms-Katholieke
Kerk voor en na Trente, maar haar leer bleef onaangetast. De Oosterse afgescheiden
Kerken ondergingen de invloed van Rationalisme en Individualisme in veel mindere
mate en behielden het karakter van de Liturgie dan ook zuiverder. De Anglicaanse
kerk, welke in zovele opzichten een alleenstaande positie inneemt, staat ook in dezen
alleen.
Het is hier niet de plaats de verschillende kerkelijke vormen van de Liturgie en
hun geschiedenis aan een critisch onderzoek te onderwerpen. Slechts moge getracht
worden het wezen der Liturgie te bespreken, waarbij natuurlijk het historisch gewicht
van groter betekenis zal blijken dan dit het geval was met de mystieke verklaringen
van de Liturgie, zoals men die gedurende de Middeleeuwen aantrof.
Grondslag hiertoe vormen dan vooral twee voorname vormen van de Liturgie en
wel de beide voornaamste vormen van de Liturgie, zoals men die in Oost- en
West-Europa aantreft, n.l. de Byzantijnse ritus voor het Oosten, soms minder juist
de Griekse of Orthodoxe ritus genoemd, en de (Neo-) Romeinse ritus voor het Westen.
Men vindt inderdaad afwijkende vormen zowel in het Oosten en Westen, men vindt
zelfs alleenstaande ritussen buiten de beide genoemde. Veelal zijn de eerst genoemde
afwijkende vormen overblijfselen van plaatselijke vormen van Liturgie. Veel hiervan
heeft medegewerkt tot de opbouw van de Byzantijnse en Romeinse ritussen.
De Liturgie is een functie van de Kerk en groeit met haar. Het zou hierom reeds
onnatuurlijk zijn om de vorm van de Liturgie, zoals men die bijvoorbeeld in de derde
eeuw kende, zo er te dien tijde al van de vorm der Liturgie gesproken kon worden,
te willen promoveren tot de ene en enige vorm van de Liturgie van de Kerk. Onder
de leiding van den Heiligen Geest, welken Christus der Kerk beloofde tot het einde
der wereld, heeft de Liturgie zich ontwikkeld, is opgewassen in de loop der eeuwen
en is tenslotte in vaste vorm gestabiliseerd. Naar deze ‘volwassen’ Liturgie zal het
voormelde onderzoek worden ingesteld.
Alvorens men echter in het wezen der Liturgie zal kunnen treden, zal in het kort
moeten worden uiteengezet op welke wijze het verlangen naar de eredienst Gods,
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De tweevoudige biologische oorzaak der Liturgie.
Het blijkt dan, dat de mogelijkheid van dit uitleven in de geschiedenis tweeërlei is
geweest. Enerzijds heeft men de liturgisch-theocentrische vorm van eredienst,
andererzijds de humanistisch-anthropocentrische vorm.
Beider uitgangspunten zijn in algehele tegenstelling tot elkander. De eerste vindt
zijn oorsprong in God en voert tot het aanbidden van God. De tweede ontstaat uit
den mens zelf en leidt bij gevolg tot het aanbidden van ditzelfde wezen in zijn
exponent. De eerste ontvangt in Gods openbaring de Charitas, de algehele harmonie
van wil met God, met andere woorden: liturgische ascesis. Tot het oefenen van deze
ascesis is de Wet van Mozes gegeven, die onmisbaar is voor het vormen van de
grondslag van alle deugd; zij is een secondair, schoon noodwendig hulpmiddel om
te komen tot het ideaal der liturgische ascesis, zoals door God gesteld.

Buiten de Liturgie slechts de vergoddelijking van den Uebermensch.
De tweede daarentegen schept zich een Supermens of ‘Uebermensch’, een uitdrukking,
die kenmerkend genoeg in het antieke heidendom voorkomend, door den nieuwen
heiden Friedrich Nietzsche weer werd opgerakeld en als Duits-heidens-wijsgerig
begrip de wereld veroverde om in de rassentheorie te triomferen. Deze Uebermensch
moet aanbeden worden, een Mythe, het dienen waarvan een verwrongen vorm van
zelf-voldoening is. De humanistisch-anthropocentrische eredienst wordt op deze
wijze alras een ethische godsdienst.
Dezen fictieven God van de humanistisch-anthropocentrische vorm van eredienst,
dezen afgod, vindt men in het individualisme van vroeger dagen (de lijn La
Rochefoucauld-Kant), in het collectivisme, in de klasse van het communisme, in het
nationalisme en fascisme, in het ‘Blut und Boden’ van het nationaal-socialisme (de
lijn Luther-Hegel).
Het is wel duidelijk, dat liturgische ascesis en mythe twee onverzoenlijke
tegenstellingen zijn, die nimmer samengaan in één vorm van eredienst. Met andere
woorden: Het Paganisme heeft geen Liturgie, Christendom heeft geen mythe.
De uitwerking van deze heidens-mythische vorm van eredienst, valt geheel buiten
het idee van liturgie en zal thans ook niet verder op deze plaats worden uitgewerkt.

Symbolen daarentegen bij Christenen en Heidenen gelijk.
De symboliek speelt een voorname rol in de liturgisch-theocentrische vorm van
eredienst, kortweg genoemd: de (Christelijke) Liturgie. Voor de Kerk is dit de wijze,
waarop God verpersoonlijkt kan worden met behulp van bepaalde dingen ontleend
aan de menselijke natuur, opdat de individuele geledingen van de Kerk, die God niet
zichtbaar kunnen benaderen, Hem zich toch enigermate zouden kunnen voorstellen.
Symbolische vormen en handelingen zullen natuurlijkerwijze naar het uitwendige
bij heidenen en Christenen in grote mate op elkander gelijken en tot op zekere hoogte
zelfs geheel gelijk zijn. Het is het doel, waar het verschil schuilt, aldus de Heilige
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Augustinus: ‘Wij hebben enkele dingen met de heidenen gemeen, doch het doel is
verschillend’.
De eerste eeuwen der Kerk zijn zeer vruchtbaar geweest in het voortbrengen van
deze symbolen. Kenmerkend voor onze oppervlakkige tijden is wel, dat wij
ternauwernood enige nieuwe vormen voor de viering van het Christelijk geloof en
de Christelijke eredienst kunnen vinden. Pogingen, die hiertoe werden en worden in
het werk gesteld, geven de indruk van ge-
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maaktheid, een eigenschap, die het ware symbool juist te enenmale mist. Het symbool
als dekmantel van het heilige is altijd teruggetrokken. De moderne ruïne van de
geestelijke vaardigheid van gezicht gaat nog verder. Niet alleen, dat onze tijd geen
nieuwe symbolen baart, steriel dus is in de uitleving van het Christendom, maar hij
verstaat zelfs de oude symbolen niet meer bij intuïtie. Studie is nodig om de betekenis
van bepaalde symbolen te leren. De mens van vandaag moet er studie van maken
om de kennis der symbolen aan te leren. En deze noodzakelijkheid van te moeten
studeren legt de fundamenten van het gebouw der moderne gnosis.
Er is geen sprake meer van het geloofsoog, dat ziende op de symbolen, de omhulde
werkelijkheid schouwt en door dit schouwen der schaduwen reeds in hope is zalig
geworden. Er is thans slechts sprake van het vergaren van kennis, van de kennis der
symbolen en niet van hun innerlijke betekenis, hetgeen tot de staat der zaligheid moet
voeren, zoals aan de Christengemeenschap, het Vrije Katholicisme en andere
modern-gnostische genootschappen gemakkelijk te bewijzen zou zijn, indien de
ruimte hiertoe slechts beschikbaar ware.
Deze moderne gnosis is slechts een andere uiting van hetzelfde intellectualisme,
dat men ook aantreft bij het subjectiveren van de openbare eredienst in het
Protestantisme, of om juister te wezen: in het Calvinisme, door het uitbannen van
uitwendige vormen. De godsdienst wordt dan een theosophie. In het eerst genoemde
geval een heidense theosophie. In het tweede geval een Christelijke theosophie.

De rol van de kunst.
Het ware symbool wordt slechts geboren, wanneer men der
humanistisch-anthropocentrische neiging tot aestheticisme niet de vrije loop laat.
Slechts de liturgisch-theocentrische levenshouding zal symbolen verwekken, die
gevat in passende vorm door de Christelijke kunst en alleen in dit geval, beantwoorden
- maar dan ook ten volle - aan de eisen der schoonheidsleer. Hoe schoner dan de
uitbeelding is, des te meer zal het symbool diepte verlenen aan den schouwer bij het
zien op Hem, Wien het symbool tot dekmantel dient. De cultus komt eerst, maar de
kunst zal zich steeds haasten hem te helpen
Zulk een kunstuiting zal er nimmer naar streven het ‘ik’ te vleien. Haar doel zal
slechts zijn Gode in aardse vormen die luister te betonen, waaromtrent de heilige
Engelen zonder ophouden glorie zingen en waaromtrent de Zaligen jubelen met hun
loflied zonder einde. Tezamen met deze Engelen en Zaligen vormen wij de
Gemeenschap der Heiligen. Wat hun dan veroorloofd is te zien van aangezicht tot
aangezicht verbeeldt de Kerk op aarde door symbolen. Ofschoon de lidmaten der
Kerk bekend zullen moeten zijn met de kennis der symbolen, toch zal dit nimmer
doel in zich worden of blijven, zoals bij het Gnosticisme. En zelfs zal men de kennis
van het ware symbool nimmer behoeven te leren, daar het ware symbool een
doorzichtige sluier is, door dewelke men de eeuwige heerlijkheid kan waarnemen
van hetgeen nog verborgen is.
Komt dan eens de tijd, dat ieder in heerlijk geluk zal mogen aanschouwen, dan
zal het symbool verdwijnen als gevolg van overbodigheid.
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Natuurlijk is niet ieder bekwaam het symbool voort te brengen. En symbolen
ontstaan evenmin bij overeenkomst. Het symbool wordt als het ware geschapen door
den gelovigen kunstenaar. Dit scheppingswerk, dit vorm-geven, is de hoogste uiting
der kunst, daar het het meest het scheppend werk van den enen en absoluten Schepper
benadert. Door het voortbrengen van zijn kunstwerken wordt de kunstenaar het
instrument van den Schepper aller dingen.
Weinigen evenwel kunnen zich dermate
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openstellen voor de werking Gods, dat hun symbolen toepassing kunnen vinden in
de gemeenschap. In feite heeft de Val het scheppend vermogen aangetast. Maar vaak
kan iemand, die uitverkoren werd om in den gelove den Onaanzienlijke te
aanschouwen, dit later voor zichzelf in bepaalde vorm vastleggen. Dit symbool is
dan duidelijk verstaanbaar voor hem, dus subjectief. Het kan geen toepassing vinden
voor de massa. Zulk een particulier symbool kan iemand later helpen eenzelfde
geestelijke verheffing te bereiken als ziende den Onzienlijke. Het zal duidelijk zijn,
dat deze soort symbolen hier geheel en al buiten beschouwing valt, aangezien zij
niet behoort tot de Liturgie in engere zin.
De gelovige kunstenaar benadert ten nauwste den Schepper, schoon immer nog
van verre. Het woord ‘Schepper’ wordt in het Grieks door ‘Poëet’ dus ‘Dichter’
vertaald en is het merkwaardig, dat de Calvinist Abraham Kuyper in zijn ‘Calvinisme
en de Kunst’ - dat kenmerkend voor de kerken, wier voorman hij was, blijkens
informaties van de uitgevers Kuypers minst verkochte boek is - opmerkt, dat de
dichter, de poëet, de kunstenaar is, die God het meest benadert, omdat de dichter ook
de poëet, de schepper, is van ‘de dingen, die men niet kan zien’.
De gelovige kunstenaar is in staat in zichtbare vorm te boetseren hetgeen hem
vergund werd in het diepste zelf te schouwen. Het resultaat is een kunstwerk, dat als
kanaal dient voor dien Geest, die Heer is en levend maakt, en Die, wrochtend in den
mens, deze tot bijna-scheppen in staat stelt. Alle kunstwerken, welke alzo vervaardigd
worden, zijn symbolen van den Onzienlijke. Nochtans kunnen niet al deze
kunstwerken toepassing vinden in de Liturgie.
Een schilderij van Vincent van Gogh bijvoorbeeld is religieus-symbolisch. Nochtans
is het onbruikbaar voor de toegepaste liturgie. Maar in geen geval behoort zulk een
schilderij om die reden tot de profane kunst. De profane kunst is verbonden aan de
uitwendige pracht der aarde. Zij zal immer dienen om de zinnen te strelen; zij zal
nimmer symbolen kunnen baren. De religieuze (en dus symbolische) kunst, die
dienstbaar kan worden gemaakt aan het liturgische doel, is de hoogst mogelijke
kunstuiting. Want hier wordt de subjectieve voorstelling volkomen ontbonden om
te eindigen in het einddoel: God. De actualiteit van de voorstelling doet hierbij niets
ter zake.

De Christelijke eredienst is principiëel rijk.
Hier kan slechts in het kort getreden worden in die religieuze kunst, welke in de
Liturgie toepassing kan vinden. In zulke kunstwerken dan welke behoren tot de klasse
der toegepaste Liturgie, raken natuur en bovennatuur elkander. Er bestaat gevaar,
dat het gevoel in deze kunstwerken ga domineren, zoals bijvoorbeeld het geval is
geweest gedurende de Late Renaissance. Het spreekt vanzelf, dat er voor het gevoel
slechts een tweede-rangsplaats overblijft, aangezien anders het piëtisme het hoogtepunt
van het godsdienstig leven zou zijn. Het verstand is die functie, welke de materie
ordent teneinde de hoogste idee uit te drukken. Het gevoel helpt hierbij, in zoverre
het gevoel een intellectuele functie is, zoals de moderne zielkunde heeft aangetoond.
De openbaring verlicht het verstand en zo kan het verstand veredelen en reinigen.
Zou het verstand niet over het gevoel heersen, dan zou de magische kunst het gevolg
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zijn. Bij de primitieve volken ziet men dan ook inderdaad, hoe de symbolenkunst
magie wordt, hoe de symbolen tot goden verheven worden. Zij zijn niet slechts beeld,
zij zijn geen projectie van de godheid, maar zij zijn de godheid zelve.
De groep symbolische voorstellingen en handelingen, welke toepassing vond in
de
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Christelijke godsdienstoefening, werd ondergebracht binnen het kader van de
godsdienst. Elk symbool kreeg zijn plaats binnen dit kader, doch zo, dat het symbool
correspondeerde met tijd en plaats van hen, tot wier dienst het symbool in aanzijn
geroepen was. Zou men dit kader van de godsdienst wegnemen, alle symbolen zouden
als ledige hulzen neerstorten. Toegepaste religieuze kunst zou onbestaanbaar zijn.
Symbolen behouden hun waarde zolang zij blijven op de plaats, waar zij behoren.
De dienst der symbolen is derhalve een dienst der werkelijkheid, oorsprong nemende
in de Liefde Gods. Slechts in zoverre hij dit doel dient, is de dienst der symbolen en
is het bestaan van symbolen gerechtvaardigd. Dient hij dit doel niet, dan heeft men
een schoonheidsdienst of - nog erger - een dienst tot het ‘ik’ in het humanistisch
ideaal, het aanbidden van den mens als God, in plaats van den Godmens.
De toepassing van symbolen, de luister en plechtigheid van de Christelijke eredienst
wordt dus niet gerechtvaardigd met een beroep op de aesthetica of op de orde, welke
zou kunnen maken, dat de rijke plechtigheid van de openbare eredienst noodzakelijk
ware. De Christelijke eredienst is rijk, is principiëel rijk, omdat hij de onzichtbare
glorie van God op zichtbare wijze openbaart, daartoe geïnspireerd door Hemzelf,
want Christus levend in Zijn Kerk, doet de gelovigen deel hebben aan Zijn godheid
door de handelingen van de cultus, voorafschaduwing van de cosmische verheerlijking
op de Dag des Gerichts.

De Heilige Geest vormt de Liturgie door de Kerk.
Liturgie is niet louter werk van zuiver menselijke samenstelling, doch zij is het
voortkomen van den levendmakenden Heiligen Geest, die in de Kerk leeft sedert het
eerste, het historische Pinksteren en Die Zijn werk verricht met de bijstand van de
organen der Kerk.
Naar tijd en plaats kan de verschijningsvorm van de Liturgie verschillen in
bijkomstigheden, doch in wezen is zij te allen tijde en overal gelijk. Hieruit volgt,
dat Liturgie nimmer onaesthetisch of wanordelijk kan zijn, omdat de Heilige Geest
zelf de auctor is door middel van de Heilige Kerk.
Op vele plaatsen en gedurende alle eeuwen is de Liturgie gegroeid. En ofschoon
op sommige plaatsen dit groeiproces plaats had geheel losstaande van de overige
Christenheid, toch kan men steeds eenzelfde schema van Liturgie terugvinden. Dit
is het wezenlijke model van de Liturgie, waarin de Kerk in haar individuele geledingen
deelneemt aan het mystieke leven van Christus, levend in de Kerk, het in letterlijke
zin ‘enthousiast’ - dit is ‘in god’ - zijn des antieken heidendoms, maar thans in
werkelijkheid.
Ofschoon deze symboliek een werkelijkheid uitdrukt en repraesenteert, toch moet
zij middel blijven. Strict genomen, zou men haar kunnen derven en zij zal zeker
ophouden te bestaan, wanneer eens dat onthuld zal worden, waarvan het symbool
de mantel is. ‘Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is,
teniet gedaan worden’. En in navolging van dit woord van Sint Paulus jubelde Adam
van St. Victor in zijn Paas-sequentie, dat de waarheid de schaduw verjaagt.
Gelukkig hij, die weet, dat al wat zijn ogen zien onder de mantel der symbolen,
zoals die worden voortgebracht door de Heilige Kerk, eens zijn verborgen waarheid
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zal tonen in het volle licht, wanneer het Gode zal behagen Zijn kerk tot de eeuwige
glorie te verheffen. Want het is de Liturgie, die de ogen der gelovigen voorbereidt
op deze ongemantelde contemplatie. Nu is het niet langer moeilijk het doel der
Liturgie te definiëren: de glorie Gods en de zaligheid der Kerk en door de Kerk van
gans de cosmos. Op deze wijze treffen beide doeleinden samen in het einde: de
herschepping
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in Christus, de herstelling van de betrekking tussen God en mens.
Het latreutische doel van de Liturgie is het uitgangspunt, doch het soteriologische
doel is hierin vervat, omdat de uiteindelijke verheffing van de Kerk de voltooiïng
zal zijn van het Offer des Zoons en Gode oneindige glorie zal brengen.

Het didactisch element ondergeschikt aan de werkelijke heilsbediening.
Na al hetgeen gezegd is over de Liturgie, zal thans moeten worden onderzocht, in
hoeverre er plaats is in de Christelijke eredienst voor het didactische element. Velen
toch zien in de godsdienstoefening allereerst een vergadering, waar de Christelijke
onderwijzing plaats vindt. Van Calvinistisch standpunt kan dit inderdaad slechts de
enige zienswijze zijn. De ontvangen zaligmaking kan slechts verhaald worden, niet
meer. Ten hoogste kan men dit van tijd tot tijd beklemtonen door het Heilig
Avondmaal, hetwelk het zegel op dit verkregen heil is. Bij de Calvinisten - de meest
consequente vorm van Protestantisme - moet de godsdienstoefening dan ook
voornamelijk didactisch zijn.
Uit hetgeen hiervoor gezegd is zal wel duidelijk zijn, dat in verband met het
latreutisch en soteriologisch doel van de godsdienstoefening het beter is te spreken
van een initiatio (inwijding) dan van een leerdienst, want de godsdienstoefening
wil niet zozeer verhalen omtrent het mysterie des heils, dan wel de gelovigen
binnenvoeren in het deelgenootschap dezes heils.

De plaats der historische feiten.
Door deze inwijding deelt de Kerk in haar individuele geledingen in het mysterie
des heils, in het offer van Christus, Die eens voor al zijn oneindig offer op Golgotha
heeft gebracht. Dit historische feit tekent het scherpe onderscheid tussen het Christelijk
mysterie en de heidense mysteriën, welke hun oorsprong vonden in legenden. Hiervoor
werd reeds opgemerkt, hoe de uitwendige vormen in vele opzichten gelijken op de
heidense cultus. De historische waarheid van het Christelijk mysterie evenwel verheft
dit laatste tot een gebeuren van absolute werkelijkheid. Het ‘onder Pontius Pilatus’
van ons Credo is het moment, waarop de Christenheid verschilt van de legendarische
heilsmysteriën van vervlogen eeuwen.
Er komt evenwel nog een factor bij. Bij de mysterie-riten van de oudheid was het
voldoende, dat het uitwendig ceremoniëel wierd voltrokken aan den betrokken
persoon. De Christelijke mysterie-ritus eist zedelijke reinheid van den neophiet. De
situatie bij de heidense mysterie-ritus is weliswaar later veranderd, doch
onzedelijkheid is vaak verbonden geweest met de initiatie. Ook al om deze reden is
de stelling onhoudbaar, als zoude het Christendom de mysteriëndienst van het
heidendom hebben overgenomen, ofschoon - dit nogmaals - de uiterlijke vormen
van de heidense en de Christelijke mysteriën op vele punten overeenstemmen.
Integendeel, de voorbereidende openbaring, welke in het heidendom werkzaam was,
is in het Christendom tot volle wasdom gekomen.
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Het Christelijk mysterie beoogt dus in zijn ritus het offer te verbeelden, hetwelk
Christus op Golgotha heeft gebracht. De Liturgie is de spiegel van het goddelijk
mysterie van heilsbediening en herschepping. De viering van dit mysterie bereikt
haar hoogtepunt in de viering der Heilige Eucharistie, waarbij alle gelovigen ingelijfd
worden in Christus' verlossingsdood, om ook met Hem te verrijzen en deel te hebben
aan Zijn verheerlijking. Terecht daarom wordt de benaming van de ‘heilige Geheimen’
of de ‘heilige Mysteriën’ ten aanzien van het heilig Misoffer gebruikt.
In het Oosten, met name in de Byzantijnse en Coptische ritussen, is dit idee van
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Mysterie veel beter bewaard gebleven dan in het Westen. De Koninklijke Deuren
worden nog immer gesloten gedurende de canon. Bij de Grote Intrede worden alle
martelwerktuigen, lans, kruis enz., binnen gedragen om te dienen bij de viering van
Christus' gehele passie op het altaar tijdens ‘het slachten van het Lam Gods’. Het
Westen heeft dit alles ook gekend, zij het in minder geprononceerde vorm. In het
Oosten echter is de ‘vreesverwekkende’ werkelijkheid van het Mysterie ten volle
bewaard gebleven. Door middel van deze symbolische handelingen worden de
gelovigen binnengevoerd in het goddelijk leven. Het is niet meer Ik, die leef, maar
Christus leeft in mij.
Door het deelhebben aan de Mysteriën, welke van de passie des Heren getuigen,
hebben de gelovigen deel aan het lijdensmysterie, dat voltrokken wordt. Zij verdienen
de congruo hetgeen Christus de condigno voor immer en voor ieder verdiend heeft.
Zij aanbidden het ‘Geheim des Geloofs’ en aldus vieren zij de Heilige Mysteriën,
‘opdat de vrucht des heils in hen blijve’.

Het Protestantisme kan geen Mysterie kennen.
Het Mysterie vormt de schakel tussen hemel en aarde. Indien er geen plaats zij voor
een mysterie, zoals met het Protestantisme als gevolg van de imputatie-doctrine en
de ‘justificatio extra nos’ het geval moet zijn, dan kan zulk een godsdienst slechts
voldoening schenken door te appelleren aan het verstand-alleen en inderdaad treft
men in de geschiedenis van het Protestantisme twee hoofdrichtingen aan:
intellectualisme en rationalisme. Geen van beide kent het Mysterie en beide - het
kan niet anders - spelen tenslotte met de leerstellingen van het Christelijk geloof,
vooral die van de Vleeswording en van de Lichamelijke Verrijzenis.

De plaats der didactiek.
Het didactisch element speelt derhalve in de Liturgie slechts een ondergeschikte rol.
Het Mysterie is het wezenlijke element van Christelijke openbare eredienst. Maar,
schoon het Mysterie de eigenlijke inlijving in Christus is, zal naast deze viering van
het Mysterie de didactiek een ruime plaats innemen, zoals altijd het geval geweest
is in de Christelijke kerk. Men kan nu eenmaal het onderwijs niet missen, wanneer
men het Mysterie meer en meer wil beleven. Dit onderwijs dan vindt plaats in de
preek. Edoch, de preek kan nimmer meer dan verhalen van hetgeen werkelijkheid
wordt in het Sacrament. Om deze reden reeds moet de preek altijd ondergeschikt
blijven ten aanzien van de viering der Heilige Mysteriën. De preek behoort thuis bij
de Christelijke openbare eredienst, doch het is niet zo, dat geen godsdienstoefening
volledig zou zijn zonder preek. Voorwaar: de preek kan slechts verhalen van hetgeen
waarin de gelovigen ten volle delen in de Heilige Mysteriën.
De preek heeft ook een min of meer subjectief karakter. Wel zal de predikant
ernaar streven zijn preek zo objectief mogelijk te houden, doch het subjectieve element
in de preek is juist het kenmerk van het prediken. En om deze reden moet de min of
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meer subjectieve preek ondergeschikt (schoon niet onmisbaar) blijven bij de ritus
der Kerk.
De bediening of de prediking des Woords gelijk te stellen met de viering van het
Heilig Sacrament zou gelijk staan met een tekort doen aan het subjectieve gegeven,
hetwelk aanwezig is in de Kerk als Middelares des Heils.

De preek.
Naar het gebruik dan der oude kerk en der vaderen zal de prediking doorgaans bij
de morgendienst plaats vinden, omdat zoals gezegd werd, de preek in
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zekere zin het Mysterie aanvult. De preek kan nochtans gevoeglijk worden losgemaakt
van de viering der Heilige Mysteriën, omdat deze zelf voldoende middelen hebben
zowel om te onderwijzen als om te stichten door middel van gewijde handelingen
en woorden. Vaak ook zal de preek bij een andere godsdienstoefening worden
gehouden.
Als gevolg van verschillende oorzaken, die hier buiten bestek vallen, is de preek
na de tijd van St. Gregorius den Grote in West Europa in onbruik geraakt. Van Luther
wordt verhaald, dat hij van een duizend kerken in misschien slechts honderd een
kansel vond. Dit laatste bewijst nog geenszins dat er dus ook niet gepreekt werd.
Naar oud gebruik zal vaak gepreekt zijn van de treden des altaars. De bewering, dat
de Hervorming bedoeld zou hebben de Heilige Mis te vervangen door de preek, is
dan ook onjuist. In plaats van de Heilige Mis wensten de Hervormers de viering van
het Heilig Avondmaal met een preek. Men moet hier evenwel bijvoegen, dat de
geschiedenis van de Reformatie doet zien, dat dit slechts een theorie bleef. De
Hervormers waren en bleven immer - hoe kon dit ook anders - min of meer katholiek
van gedachten. Het reactionnaire volk echter dwong zelfs een dictator als Calvijn
zich te voegen naar de smaak des publieks. Nog bij Calvijns leven, werd de Heilige
Eucharistie, welke hij elke Zondag gevierd wilde hebben, slechts eenmaal per kwartaal
gevierd
Toch kan men niet ontkennen, dat een wantoestand, die in de 16e eeuw in West
Europa ongetwijfeld heerste ten aanzien van de preek, terstond door de Protestantse
kerkhervorming onder ogen werd gezien. Van de aanvang af preekte men regelmatig
in de kerken der hervorming, ofschoon deze eerste preken dikwerf scherpe uitingen
van haat en antipapisme waren. Als verontschuldiging kan men hier slechts aanvoeren
de mentaliteit des volk te dien tijde en helaas: het schelden kwam niet van een zijde.
Zoals verderop zal worden betoogd, heeft het gebrek aan zin voor mystiek in West
Europa, hetwelk in het Protestantisme tot een afkeer werd, geleid tot een afwenden
van de Christelijke homilie, die in de wereld-litteratuur zulk een biezondere plaats
inneemt. De preek werd toen een exposé, een rede. Weldra hield men geheel en al
op met de regelmatige viering van de Heilige Mysteriën, daar deze hadden
opgehouden een werkelijkheid te zijn. Onder Zwingli's invloed ontaardde de preek
toen in een ‘tyrannie van het gesproken woord’. De deur stond toen open voor het
verstoffelijken van de godsdienst.
De preek is op deze wijze een leerrede zelfs een dogmatische verhandeling
geworden, waarin op de kansel zaken besproken worden, die tot de collegezalen
behoren, vooral bij het neo-calvinisme. Elders heeft dit geleid tot een ander uiterste,
n.l. het prediken van mysticisme, waarbij dood en verdoemenis in plaats van
Christelijke vreugde de hoofdschotel vormen. Dit vooral in het oude Calvinisme. Bij
Zwingli daarentegen heeft de preek een meer ethisch karakter erlangd, zodat de
Zwingliaanse preek langs Vinet en piëtisme-rationalisme bij de ‘gemeenschap der
vrome zielen’ belandde, welke zich ten doel stelde de maatschappij op Christelijke
basis te verbeteren. In de preek wordt het Evangelie dan als voorbeeld genomen,
volgens hetwelk men moet leven om een heilstaat te stichten. Sociale activiteit,
humanisme, liberalisme en Christelijk communisme zijn alle de indirecte gevolgen
hiervan.
De Protestanten hebben deze uitwassen zelf onderkend. Binnen het raam van wat
besloten wordt door de zg. ‘liturgische beweging’ worden allerwegen pogingen in
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het werk gesteld om der preek een waardiger aandeel in de openbare eredienst te
geven, zonder dat de preek evenwel een buitenmatig overwicht zou krijgen. Aan de
andere kant kan genoemd worden de Episcopaalse Kerk van Noord-Amerika, feitelijk val-
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lend buiten het eigenlijk Protestantisme -, waar men de preek gedurende enkele jaren
heeft willen afschaffen teneinde zich meer uitsluitend op de viering van de
Sacramenten toe te leggen.
Na hetgeen gezegd werd omtrent de verhouding tussen Mysterie en preek, zal het
duidelijk zijn, dat vooral hij, die vertegenwoordigt, die feitelijk is de Kerk, dat wil
dus zeggen, hij die de volledige wijding heeft, in casu de Bisschop, degeen is, wien
het prediken behoort. ‘Des bisschops eigen taak is het het volk te onderrichten’, zeide
de Heilige Ambrosius, een uitspraak, welke door het 19e Oecumenisch Concilie te
Trente werd bevestigd. En zowel in Oost als West werd aanvankelijk dan ook door
den Bisschop of - in later tijd - diens gevolmachtigde gepreekt. In de regel predikte
men gedurende de viering van de Heilige Mysteriën, dus bij de morgendienst. Dit
ontwikkelde zich evenals de christelijke eredienst regelmatig uit de synagogedienst,
welke eveneens de preek kent.
Hiervoor werd reeds opgemerkt, dat na de tijd van St. Gregorius den Grote de
preek in importantie afnam. Uit deze omstandigheid ontwikkelde zich in de loop der
eeuwen het merkwaardig instituut van de ‘prone’, welke zowel onder als buiten de
eigenlijke dienst van de Heilige Eucharistie gehouden werd. Het verdwijnen van het
Latijn als volkstaal maakte het noodzakelijk - in het Westen, waar men niet zo geneigd
was tot het mystieke schouwen - de Heilige Schrift in een verstaanbare taal te lezen.
Hierna volgde dan een toelichting of preekje.
In het Oosten heeft de preek weinig belangrijke evenementen medegemaakt. In
het Westen hebben de Dominicanen (1216) en de Franciscanen (1223) saamgewerkt
om de preek zowel onder als buiten de viering van de Heilige Eucharistie in ere te
herstellen.
Tenslotte heeft het hierboven genoemde 19e Oecumenische Concilie het preken
onder de Heilige Mis op alle Zon- en feestdagen verplicht gesteld. In de practijk
wordt dit voorschrift naar plaatselijk gebruik vaak gewijzigd, zodat bij een Plechtige
Hoogmis de preek vaak verschoven tot ‘het Lof’ des avonds.
Aanvankelijk was de plaats van de preek in het geheel van de Heilige Eucharistie
niet vast. In de regel werd gepreekt na de voorlezing van de Heilige Schriftuur, zodat
naast het objectieve woord ook het subjectieve woord gehoord werd. Ook hieruit
blijkt nog eens te meer, hoe de preek als de subjectieve expressie des geloofs een
aanvullende rol speelt in het geheel van de godsdienstoefening. Zij vormt evenwel
een niet strict noodzakelijk onderdeel, omdat het subjectieve woord nimmer een
levend contact kan behouden met de openbaringswerkzaamheid van Christus, indien
gericht op de grote massa.

Cultus-taal of volkstaal?
Hiervoor werd er reeds op gewezen, dat het juister is te spreken van inwijding of
initiatie dan van onderwijs voor wat betreft het wezen van de godsdienstoefening.
Ofschoon het didactisch element een (beperkte) plaats inneemt in de ‘missa
catechumenorum’ (proanaphora), bij de eigenlijke viering van de Heilige Mysteriën
moet dit didactisch element geheel en al wijken voor de mystieke vereniging van de
Kerk in haar individuele geledingen met Haar hoofd, Christus. Men zou de openbare
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eredienst verlagen tot een evangelisatiebijeenkomst door hem tot onderwijs-instelling
te maken.
Het overheersen van het didactisch element in de godsdienstoefening treft men
dan ook voor het eerst aan, wanneer in het Westen de Rooms-katholieke Kerk deze
zijde van de openbare eredienst veronachtzaamt. Bij Luther duikt het didactisch
element dan weer op en bij Calvijn groeit het uit tot wasdom. Bij Calvijn toch is alles
didactisch, behalve het Gebed des Heren,

Lux. Jaargang 1

70
de Belijdenis des Geloofs en dergelijke. In latere tijden verwatert zelfs dit didactisch
element als gevolg van het verslappen van de handhaving der leerstellingen. Men
ziet dit in enkele vrijzinnige milieus. Er blijft dan niets over dan het uitdrukking
geven aan zijn eigen subjectieve geloofsleven, hetgeen ‘gods’-dienstoefening - beter
zou misschien zijn: mensen - genoemd wordt.
De Rooms-Katholieke Kerk in de Latijnse zowel als in de niet-Latijnse ritussen
en vrijwel alle Oosterse afgescheiden autocephale Kerken voorkomen dit
praedomineren van het didactisch element in de godsdienstoefening door gebruik te
maken van cultustalen, die door de meerderheid der gelovigen niet verstaan worden.
Er is hier een welkome gelegenheid iets te zeggen omtrent het talenprobleem bij
de godsdienstoefening, vooral voor wat betreft het gebruik van de volkstaal.
Hierover is reeds veel geschreven en geredetwist. Vooral heeft men der
Rooms-Katholieke Kerk het gebruik van het Latijn als kerktaal bij de
godsdienstoefeningen verweten. Deze lieden vergeten, dat er in de Rooms-Katholieke
Kerk hieromtrent geen eenheid van gevoelen bestaat en dat men niet overal even
gehecht is aan het Latijn. Bovendien heeft de Rooms-Katholieke Kerk nimmer het
Latijn als enige cultus-taal gevraagd of gekend. Het 19e Oecumenische Concilie
heeft slechts te verstaan gegeven, dat het ‘non expedit’, niet gewenst is de Heilige
Mis in een volkstaal te celebreren en bezien in het licht der ontwikkeling van de
‘levende’ talen kan men dit besluit, of beter dit verlangen, gemakkelijk begrijpen.
Er kunnen zich gevallen voordoen, waarin men afwijkt van de regel; de houding van
de Rooms-Katholieke Kerk inzake het talenvraagstuk bij de Oosterse ritussen is
gelijk aan die welke de niet-Katholieke Kerken dier ritussen innemen. In de practijk
komt dit hierop neer, dat steeds verouderde, door het niet-geletterde volk niet meer
rechtstreeks verstane talen worden gebezigd, behalve in Roemenië, waar alles in de
thans gangbare levende taal geschiedt.
Ware het eerste doel van de godsdienstoefening didactisch, dan zou het inderdaad
dwaas zijn een taal te gebruiken, die niet onmiddellijk door het volk verstaan wierd.
Is evenwel de godsdienstoefening de viering van het Christelijk Mysterie en omvat
zij het Offer als schakelpunt, dan is de situatie geheel verschillend. De Mysteriën
worden voltrokken in gewaden welke door de eeuwen zijn overgeleverd. Zo zij het
dan ook met de taal. Slechts wanneer het besef van het Mysterie verzwakt, zoals het
geval was gedurende rationalistische tijden, dan zullen bezwaren rijzen tegen speciale
cultustalen.
Ook utiliteitsmotieven tellen echter mede, zoals men kan waarnemen aan de practijk
van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, die in 1909 het Latijn afschafte en de
Nederlandse taal invoerde. De kleine Westers-Orthodoxe Kerk in Nederland begon
bij haar stichting in 1936 terstond de Nederlandse volkstaal te bezigen. Ook in
missiegebieden wordt in de Rooms-Katholieke Kerk vaak de volkstaal gebruikt,
ofschoon niet bij de Heilige Mis. Merkwaardig is evenwel, dat in de Oosterse
dissidente Kerken, die de invloed van het rationalisme in mindere mate ondervonden
dan de Kerk in West-Europa, veel minder protesten gehoord werden tegen het gebruik
van een cultus-taal. Daarnaast is het ook merkwaardig, dat deze Oosterse Kerken evenals de Oosterse ritussen van de Rooms-Katholieke Kerk - nimmer veel bezwaren
hebben gemaakt tegen het vertalen van haar Liturgie in de volkstaal. Ofschoon dus
de vrijheid hiertoe bestaat, dient de opmerking van hierboven te worden herhaald,
dat men bijna zonder uitzondering in een oude cultus-taal celebreert.
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Indien louter geschiedkundige argumenten de beslissing zouden brengen, dan zou
het Syro-chaldeeuws of Aramees, waarin Chri-
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stus zelf de Instelling vierde, of ten minste het Grieks van de eerste eeuwen, de
voorkeur hebben moeten verdienen. De historie, zoals die zich na de bevestiging der
Kerk in West-Europa ontwikkelde, leidde echter tot het Latijn. En hoevele bezwaren
men ook tegen het gebruik van het Latijn kan opwerpen, het moet erkend worden,
dat het gebruik van één hiëratische taal, dezelfde alle eeuwen door, een machtige
band betekent voor de Kerk der eeuwen. Dit argument nochtans had alleen evenwel
nimmer de doorslag mogen geven, want te vaak wordt vergeten, dat in Christus' Kerk
nimmer één taal de enig gebruikte is geweest.
In het Oosten heeft men - zoals reeds werd opgemerkt - het mystieke karakter van
de godsdienstoefening steeds beter weten te bewaren. De quaestie van cultus- of
volkstaal is steeds zonder veel opwinding behandeld en verlopen. Het Westen
daarentegen heeft steeds meer neiging gehad tot het didactische in de
godsdienstoefening, ofschoon deze neiging overmocht werd door het naar voren
treden van de offeridee tegen het einde der Middeleeuwen. Inmiddels ontstond er
een merkwaardig, reeds hiervoor in het kort ter sprake gebracht instituut, hetwelk
de naam van ‘prone’ erlangde (van het Latijnse pronaus, d.w.z. voorovergebogen).
In slechts weinig gewijzigde vorm heeft de prone zich tot op onze dag weten te
handhaven in de Rooms-katholieke kerk en meer uitgesproken nog in de Anglicaanse
kerk.
In de loop der eeuwen, vooral omsteeks de 9e eeuw, werd het aan onze zijde der
Alpen gebruik gedurende de viering der Heilige Geheimen gebeden te zeggen van
de kansel af, waarbij het Gebed des Heren en het Credo gevoegd werden, ja zelfs de
Tien Geboden, gevolgd door verschillende afkondigingen, het epistel en evangelie
van de dag, dit alles om het volk te onderrichten. Typisch Westeuropees kon het volk
gedurende de viering der Mysteriën niet rustig blijven in een gesluierde aanschouwing.
In West-Europa moest het volk, een en al zakelijkheid en bedrijvigheid, bezig
gehouden worden. Nu werd in West-Europa het Latijn een steeds groter wordend
obstakel. Want in West-Europa wilde het volk alles woord voor woord kunnen
begrijpen in stede van de zin van het gehele Mysterie te verstaan. Het gebruik van
kerkboeken in het huidige West-Europa staat hier als laat gevolg van de reeds lang
tevoren opgemerkte verschijnselen tegenover Oost-Europa, waar kerkboeken veel
minder gebruikt worden. Ja zelfs verschillen hierin overwegend niet-katholieke
landen van overwegend katholieke landen. De aangelegenheid der taal was zodoende
een tweede oorzaak om de prone in het leven te roepen. Met andere woorden: de
prone is een onliturgisch verschijnsel, dat ontstaan is uit een wansituatie.
De prone zelve heeft twee andere verschijnselen mede ten gevolge gehad,
verschijnselen die nochtans geheel verschillend van aard zijn.
Ten eerste is uit de prone het gebruik ontstaan om gebeden te vragen, zoals heden
ten dage gebruik is in de Westerse Rooms-katholieke Kerk en meer nog in de
Anglicaanse kerk en hetwelk gedaan wordt van de kansel af. In de Rooms-katholieke
Kerk wordt dit verzoek om gebeden - echter niet overal - aangevuld met een artikel
van de Wet van Mozes, vergezeld gaande van een korte toelichting hierop, enkele
Ave Maria's e.d., een gewoonte, welke niet alleen buiten liturgisch verband staat,
maar hoe nuttig ook mits te juister plaatse gedaan, hier de Liturgie slechts misvormt
en de massa des volks in haar schouwen hindert.
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Het ontstaan van de Protestantse preekdienst.
In de tweede plaats is de prone de moeder van de Protestantse preekdienst. Weliswaar
kan men in de Protestantse preekdienst een
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zelfde schema terugvinden als hetwelk gevonden wordt in de Mis der Catechumenen
en historisch kan men ook wel het ontstaan van de Protestantse preekdienst uit de
verkorting van de ‘voormis’ verdedigen, maar bij nadere beschouwing blijkt de
Protestantse preekdienst meer op de prone dan op de Mis der Catechumenen te
gelijken. De Protestantse preekdienst heeft zich uit de prone, maar via de Mis der
Catechumenen, ontwikkeld. Aanvankelijk kende Calvijn het Kyrie en het Gloria in
de dienst. Dat was nog in 1537. Vijf jaar later, in 1542, is dit alles reeds verdwenen.
Aanvankelijk wenste Calvijn 's Heren Avondmaal gevierd te hebben bij elke
godsdienstoefening, tenminste eenmaal per week. Nog bij Calvijns leven was het
thans nog in zwang zijnde gebruik ontstaan het slechts viermaal 's jaars te vieren.
Samenvattend kan men zeggen, dat in de Protestantse eredienst drie elementen te
vinden zijn: de prone, de preek en soms het Heilig Avondmaal. Weldra bestaat hij
uit niet anders dan de prone met een preek, voorafgegaan door een votum en besloten
met de zegen van Aaron of bij rekkelijker kerken de zegen uit 2 Corinthen 13:13.
De tisme van tegenwoordig kan haar oorsprong nog immer niet verloochenen en
moet het ‘liturgische beweging’ van het Protestan-nog blijven houden bij prone met
preek. Het ‘liturgische’ element bestaat dan uit het opsieren der prone. En deze
versiering is op zichzelf in tegenspraak met de prone, die van nature juist ontdaan is
van alle versiering en plechtige vorm, omdat zij slechts een didactisch opvulsel
midden onder de Heilige Mis is, maar feitelijk daarnaast staande. Indien het
Protestantisme zich los konde maken van deze valse grond en terugkeerde
bijvoorbeeld naar de eerste ‘liturgie’ van Calvijn, dan zou zijn godsdienstoefening
niet alleen een veel hechter grondslag hebben dan thans het geval is, maar tevens
zou er in die echt-Calvinistische eredienst veel meer plaats zijn zowel voor
oorspronkelijke als oud-christelijke elementen van openbare eredienst. Nu wortelt
hij in een middeleeuwse volksdevotie, die op zichzelf het gevolg was van een Westerse
voorliefde voor didactiek in de godsdienstoefening en met liturgie niets te maken
heeft. Binnen het kader van de feitelijke en officiële eredienst - zoals dus in de Rooms
katholieke en Anglicaanse kerken - kan de prone binnen de noodzakelijke perken
gehouden worden. Daarbuiten evenwel ontaardt zij meer en meer. Bij het verwaterde,
moderne Protestantisme trekt zich die lijn voort. Men ziet daar, hoe door het verlaten
van de objectiefkerkelijke leer het didactisch karakter van de Protestantse
godsdienstoefening langzaam aan verdwijnt. De dogmatische preek wordt dan een
godsdienstgesprek met zang. Het is kenmerkend voor het hechte Calvinisme, dat het
de leer met zo weinig middelen handhaaft en toch binnen het raam des Christendoms
blijft.

Geen historicisme, maar blijvende werkelijkheid.
De hiervoor ontwikkelde symboliek heeft - zoals reeds was uiteengezet - een eigene
plaats in de Oeconomie des Heils.
Aan het geschiedkundig gebeuren van het Offer op het Kruis is op zichzelf geen
symboliek verbonden. Deze gebeurtenis staat evenwel niet alleen. Het Offer van
Christus is een eeuwige tegenwoordigheid. In sommige kringen bestaat weliswaar
de neiging om tot historicisme te vervallen, waarbij men zich blind staart op het
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verleden. Te vaak wordt voorbij gezien, dat het Lam geslacht is van de grondlegging
der wereld af. Van alle eeuwigheid offert Gods Zoon zich door Zijn gehoorzaamheid
en liefde. Jezus' kruisdood op Golgotha was de zichtbare manifestatie in de
geschiedenis van deze act van gehoorzaamheid en liefde. De Heilige Eucharistie is
de voortdurende openbaring en tegenwoordigstelling van dit Geheim waardoor uit
de oneindige schat van Christus' verdiensten toegepast wordt op de individuele
geledingen van het Mystieke Lichaam
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van Christus, d.w.z. naar de mate waarin deze geledingen delen in Christus'
priesterschap. Het tweevoudig priesterschap van Christus dient hier in het kort ter
sprake te worden gebracht ten einde het wezen der Liturgie te begrijpen.
In de eerste plaats is Christus door het geheim der Vleeswording gelijk een van
ons, uitgenomen de zonde. In de naam van de zondige mensheid heeft Christus het
bloedige kruisoffer gebracht, waardoor Hij zoenverdiensten van den Vader verwierf
voor allen en voor alle tijden. Met het ‘het is volbracht’ is de eerste phase van Christus'
priesterschap ten einde gekomen. Deze phase werd besloten met het einde van het
aardse leven van onzen Heer, die onze enige Hogepriester is, eenmaal ingegaan zijnde
in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, zoals de Brief
aan de Hebreën, ons leert, Nimmer zou er behoefte of mogelijkheid bestaan dit te
herhalen. Voor den mens is dit verdienende priesterschap niet toegankelijk.
De tweede phase van Christus' priesterschap is de opdracht des offers, dat reeds
volbracht werd, maar blijft in zijn persoon. De gehele herboren mensheid deelt in
dit priesterschap om door eigen medewerken in Christus' priesterschap de congruo
te verdienen, wat de Christus zelf de condigno in de eerste phase zijns priesterschaps
heeft verdiend. De tweede phase van Christus' priesterschap is de toepassing van het
eerste. Naar hiërarchische trappen delen alle geledingen van het Mystieke Lichaam
van Christus in dit deelgenootschap.
Enerzijds kan dit hoogheilig gebeuren door den mens slechts benaderd worden
door te zien op de sluier der symbolen met de hope der openbaring, zoals hiervoor
reeds werd uiteengezet. Andererzijds onthult deze Heilsbediening zich in het cosmisch
gebeuren. Deze onthulling valt uiteen in drie cycli of kringen, welke te allen tijde in
de Kerk bekend zijn geweest, zij het in sommige tijden min of meer onbewust. Deze
drie kringen worden genoemd de Scheppingskring, de Jaarkring en de Dagkring,
welke drie kringen hun samenvatting vinden in de Heilige Eucharistie. Deze laatste,
zelve geen kring, omvat de elementen welke eigen zijn aan de drie voornoemde
kringen. Deswegen kan de Heilige Eucharistie genoemd worden de samenvatting en
de voltooiïng van deze drie kringen.
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Officieren bezint u op de toekomst door E. van de Laarschot
Eerste-Luitenant K.N.L.
Het lijkt mij gewenscht om de aandacht te vestigen op de verschillende
omstandigheden waaronder in het oude leger moest worden gearbeid en om
belangstelling te vragen voor de kwesties die onder het oog zullen moeten worden
gezien, bij den opbouw van een nieuw leger, nà dezen oorlog.
Voorop dient gesteld te worden, dat het nieuwe leger de roemrijke tradities zal
hebben te bewaren die haar door het oude zijn medegegeven. Echter zal over de
geheele linie een verjonging en verfrissching moeten plaats hebben, die allen, die
erbij betrokken zijn als een weldaad zal aandoen.

De officier en de politiek.
Zoo hoort men zoo vaak verkondigen, zelfs heden ten dage nog, dat de officieren
zich buiten de politiek moeten houden. Dit werd in het leger van 1939 speciaal door
de ouderen, maar ook wel door de jongeren verteld.
Wat bedoelde men hier eigenlijk mede? Er waren er die meenden, dat een officier
niet behoorde te spreken over kwesties die in, ook al was het zeer verwijderd, verband
stonden met de politiek. Anderen vonden dat een officier geen lid van een of andere
politieke partij mocht zijn en de politiek niet actief behoorde te bedrijven. Maar zeker
was het, dat als er over politiek werd gesproken en men kon er niet meer uitkomen,
de eindopmerking altijd was: ‘we moeten ons niet met de politiek bemoeien.’ Waaruit
zou dit zijn voortgesproten? Uit onbekwaamheid om te oordeelen, uit te geringe
belangstelling of uit luiheid om zich op de hoogte te stellen van hetgeen voor ons
allen van belang was? Vermoedelijk zullen combinaties van deze veronderstellingen
ook zijn voorgekomen.
Alles bij elkaar lijkt dit op het eerste gezicht natuurlijk wel mooi, dat de
legerofficieren hun richting niet bepalen in de politiek en dan z.g. onbevooroordeeld
tegenover de feiten staan, maar aan den anderen kant geeft het m.i. toch ook blijk
van een zekere bekrompenheid, die noodlottig kan worden voor een intellectueel,
die de officier behoort te zijn.
Wel kan ik begrijpen dat men de meening is toegedaan, dat een officier niet actief
moet deelnemen aan verkiezingscampagnes bijvoorbeeld en ook niet, in actieven
dienst zijnde, in de Kamer behoort te zitten, aannemende dat dit nu eens mogelijk
zou zijn. Maar dat een officier, die daarvoor blijkt bijzondere interesse en kundigheden
te bezitten, geen kans moet worden geboden om zijn bekwaamheden op dit gebied
te ontplooien, wil er bij mij niet in. Zeker, wanneer hij in de Kamer komt, zal hij de
sabel tijdelijk aan de kapstok moeten hangen, maar dit is m.i. geen enkel bezwaar
om zijn promotie gewoon te laten doorgaan. Als officier moeten wij daartegen geen
bezwaar hebben, integendeel wij moeten er trots op zijn, iemand in ons midden te
hebben die de landsbelangen op waardige wijze zal weten te behartigen en daarnaast
is het voor ons van onschatbaar voordeel iemand in de Kamer te hebben die op de
hoogte is van legerzaken.
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Als men echter beweerde, wat toch meestal het geval was, dat een officier politiek
analphabeet moet blijven, dan bewijst dit, dat er na den oorlog ook op dit gebied,
een frissche wind zal moeten waaien over ons Leger.
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Als de officieren zich nooit hebben bekommerd om de politiek, zich nooit er mede
hebben ingelaten en er ook niets van weten, hoe zal dan uit hun midden iemand
kunnen komen, die met succes de verantwoordelijke taak als opperbevelhebber zal
kunnen vervullen. Hoe zal dat in de toekomst moeten, als de jongere officieren nu
al geen belangstelling meer hebben voor deze kwesties?
Er is echter nog meer. Wat zijn de personen die belast zijn met de opleiding van
recruten niet een prachtig instrument om de verschillende meeningen en stroomingen
die er in het volk leven, te beluisteren. Wij hebben toch immers een volksleger!
Echter zal de officier zijn aandacht niet alleen moeten beperken tot ons eigen land.
Van minstens evenveel belang is, dat men weet wat er in het buitenland gaande is,
dat men op de hoogte is van de daar heerschende meeningen. Immers een van de
vreemde landen, zal onze tegenstander kunnen worden.
Om dit alles te weten is het echter noodig om belangstelling voor de zaak te hebben.
Men moet zich op de hoogte stellen en dit vereischt studie en voorlichting. De
voorlichting moet van boven komen, wat niet wil zeggen dat men de oogen moet
sluiten voor de verschillende meeningen, die onder de jongeren naar voren worden
gebracht. Men zou dan slechts in de fout kunnen vervallen, die men in Frankrijk
heeft begaan en waar dit land zoo voor heeft moeten boeten.
Studeeren vereischt echter tijd en lust. Ik vraag mij af of deze beide factoren wel
vervuld konden worden in het oude Leger. Had men lust om te studeeren, als er wèl
gelegenheid voor bestond? En gaf men de gelegenheid om te studeeren als er lust
toe bestond? Het zijn even zoovele vragen die beantwoord zouden moeten worden,
om een goed beeld te krijgen van de geheele situatie. Wel is het zeker dat vele factoren
er toe hebben medegewerkt om de studielust te vermoorden.

De roeping van een officier.
Het Nederlandsche leger heeft officieren, die de ingeving van hun geest hebben
gevolgd en de toekomst hebben gekozen waarvoor zij het meeste voelden en waarvan
zij het meeste verwachtten krachtens hun natuurlijken aanleg en ontwikkeling. Bij
sommigen scheen de weg die zij te volgen hadden reeds vroeg te zijn afgebakend,
bij anderen kwam dit wat later, maar daarom niet minder spontaan.
Een van de grootste schaduwzijden voor het leger is ongetwijfeld geweest, dat
vele jongelingen het officiersberoep hebben gekozen om onder dak te zijn. En toch,
voor goede salarieering of kans om snel vooruit te komen in de toekomst, hadden
zij dit heusch niet behoeven te doen.
Wat moesten de jongemannen die in dien tijd*) van middelbare scholen afkwamen
echter gaan doen? Geld om te studeren ontbrak soms. Als men ging studeeren, welke
richting moest men dan kiezen, om uiteindelijk een betrekking te krijgen? Van elke
richting schenen er te veel te zijn. Vandaar dan ook dat velen, hetzij gedwongen,
hetzij vrijwillig onder dienst gingen om zich te laten opleiden tot reserve-officier,
niet wetende dat dit eens de toekomst voor hen zou beteekenen. Er waren er velen,
die overgingen naar de Koninklijke Militaire Academie.
*) 1930 en later.
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Men begrijpt dat hieraan voor het Korps beroepsofficieren gevaren waren
verbonden. Tijdens het dienen kan men wel veel gaan voelen voor de functie, zelfs
is het ook lang niet uitgesloten dat men er roeping voor krijgt. Gelukkig heeft dit
proces zich bij verschillenden afgespeeld, maar dit neemt niet weg, dat het grootste
percentage op het moment, dat het contract werd geteekend, toch geen roeping zal
hebben gehad. Als logisch gevolg hiervan, kan men van deze menschen dan ook niet
verwachten, dat zij zich met volle overgave aan hun taak zullen
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wijden en met enthousiasme zullen trachten om alles uit den dienst te halen, wat er
in zit.
Het woord van Cardinaal Mercier: ‘wij moeten niet alleen geven wat wij hebben,
maar geven wat we zijn’, kan moeilijk van toepassing zijn op deze personen. Slechts
zij die de werkelijke roeping daartoe hebben, zullen dit in toepassing kunnen en
moeten brengen.
Voor het toekomstige Leger zullen wij meer menschen moeten vinden met roeping.
Dan kan men er meer van maken, dan zal er wellicht nog méér van de officieren
uitgaan naar den troep dan thans het geval is. Het zal dan echter noodig zijn, om de
voorwaarden voor het officiersschap zoodanig te maken, dat ze aannemelijker zijn
dan vóór den oorlog.

De officieren in de maatschappij
Een feit dat zeker de laatste jaren de aandacht heeft getrokken, is dat de meeste
officieren zich zeer afzijdig hielden van de burgerij en bij gelegenheden waarbij het
intellectueele deel verzameld was, niet al te vaak naar voren kwamen. Te weinig
lieten zij van zich hooren. Ik wil hiermede volstrekt niet beweren, dat de officieren
niet hun vooraanstaande personen kenden, die ook buiten het gebied van hun eigen
werkzaamheden, zich verdienstelijk maakten, maar over het algemeen was het toch
zoo, dat het contact met de burgerij zeldzaam was en als dit het geval was, dan betrof
het nog slechts een feestelijke gelegenheid of iets dergelijks. Van intellectueel contact
kon echter weinig worden gesproken. In sterke mate was dit euvel verbreid in de
buiten-garnizoenen.
Door dit wegblijven en afzijdighouden heeft het aanzien zeker geleden. Men vindt
onder hen toch menschen met oorspronkelijke ideeën. In het debat zal men kunnen
rekenen op verrassende wendingen en vondsten op organisatorisch gebied zullen
voor den officier niet vreemd zijn.
Waar het hier echter om gaat, is dat de officier zich buiten alles hield, wat niet
rechtstreeks zijn eigen terrein bestreek. Dit is fout en zal in een nieuw leger zoo
spoedig mogelijk moeten worden veranderd. De oorzaken? Wij noemden er al één
in een vorig hoofdstuk. Gebrek aan interesse en niet voldoende zin om te studeeren.
Maar ook deze factoren hebben weer oorzaken en een voorname daarvan is de geringe
bezoldiging die de officier ontving. Het was in vele opzichten, voor officieren die
een gezin hadden niet mogelijk om alle maatschappelijke verplichtingen na te komen;
men had veel te veel beslommeringen, men moest veel te veel zorg besteden aan het
gaande houden van de bestaansmolen. Daar lijdt natuurlijk het geestelijk leven onder.
Een van de eerste dingen die zullen moeten gebeuren is dus het regelen van de
bestaansvoorwaarden van de officieren. Zooals het nu was, voelde hij zich op een
zijlijn gedrukt. Hij wilde wel, maar kon niet, althans wilde hij niet verplicht zijn om
uitsluitend te ontvangen en niets of weinig te kunnen geven. Kortom de officier was
in een positie geplaatst, die zoodanig was, dat het wel vele opofferingen kostte om
al datgene te doen, wat men zou mogen hebben verwacht.
Toch is het zoo nodig dat officieren op alle gebied ervaring opdoen en hunne
gedachten laten gaan over vele onderwerpen. Men werkt met een leger van
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dienstplichtigen, met reserve-officieren, kortom met menschen die midden uit de
maatschappij komen en uit vele richtingen. Het zal dus noodig zijn dat aan de
officieren de gelegenheid wordt gegeven om zich te bekwamen op verschillende
terreinen. Men moet hen tijd geven om dit te doen. Dan zal het schrijnende gevoel
dat de laatste jaren merkbaar was verdwijnen.
Generaal Charles de Gaulle schrijft hierover in zijn boek ‘The battle of the future’
dat het werkelijke leiderschap slechts verkregen wordt door de algemeene
ontwikkeling.
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In ons oude Leger begreep men dit in hoogere legerleidingskringen ook terdege. Men
voelde daar het gebrek aan. Hiervan getuigt hetgeen door Generaal Alting van Geusau
werd gezegd in een lezing voor de A.R.K.O.-vereeniging. Hij drong er op aan, dat
men over de muren van zijn eigen terrein zou heen stappen en dat men toch bedenken
zou dat de officieren opvoeders moeten zijn van een zeer belangrijk deel van de
jeugd.
De officier als opvoeder. Dit is een belangrijke taak. Het is niet een taak welke
men kan vervullen, door goed te zorgen dat men zijn reglementen en voorschriften
kent. Daarvoor wordt meer vereischt.
Dat het verblijf in het Leger ongetwijfeld vele goede resultaten heeft afgeworpen,
zal eenieder direct geneigd zijn om toe te geven. Maar als men het er over heeft, dan
is de lichamelijke kant altijd de eerste die wordt aangeroerd. Men vergete toch niet
wat een groote geestelijke invloed de verantwoordelijke personen in het leger hebben.
Men vormt er karakters en geschoolde menschen. Diezelfde menschen komen straks
weer in de maatschappij.

De officier en de studie
De studiemogelijkheden van de officieren waren niet groot: zelfs in hun eigen vak
niet. Waren er officieren die vooruit wilden, dan moesten zij naar de Hoogere
Krijgsschool. Om hier te komen moest zeer hard en met zeer veel opofferingen
worden gestudeerd. De kansen om er te komen waren in vroeger jaren niet groot,
daar het aantal plaatsen dat beschikbaar was veel te klein was. De gevolgen zijn dan
ook niet uitgebleven. Het jaar voordat Nederland in den oorlog werd betrokken vond
een ware invasie van de Krijgsschool plaats. Men had veel te weinig stafofficieren
en dit tekort moest zoo spoedig mogelijk worden aangevuld. Het examen werd over
boord gegooid en de studie begon. Of men er veel aan gehad heeft is zeer de vraag,
want de mobilisatie overrompelde het geheel. Ging echter alles normaal, dan duurde
een dergelijke studie, dag- en nachtwerk was daarbij regel), drie jaren. Daarna had
men dan kans om bij een staf te worden geplaatst. Vele voordeelen stonden tegenover
deze zware studie niet, althans niet naar evenredigheid.
Andere studiemogelijkheden bestonden er ook, o.a. was er een rechtskundige
cursus en kon men naar de Technische Hoogeschool gaan in Delft. Maar hier was
het dan wel zoo uitgerekend dat men in den tijd die beschikbaar was net geen
ingenieur of meester in de rechten kon worden. Waarom dan toch niet? Vreesde men
dat deze officieren, die hierdoor slechts het aanzien van den officiersstand zouden
verhoogen, spoedig zouden verdwijnen uit het leger? Had men dan geen andere
maatregelen kunnen nemen?
Ook stuurde men wel eens officieren naar het buitenland om zich daar te bekwamen
of op de hoogte te stellen. Men kan het slechts betreuren dat dit niet meer is geschied.
Niet alleen dat dit goed zou zijn geweest voor de vorming van de officieren zelf, men denke slechts aan de kennis die kan worden opgedaan op militair gebied en de
talenkennis - maar ook aan het groote belang dat de weermacht in zijn geheel daarbij
kan hebben.
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Wat de talenkennis betreft van den gemiddelden officier, deze was niet bijster
groot. Men had natuurlijk talen geleerd op de Middelbare school, maar daarna had
men er niet veel meer aan gedaan. Op de K.M.A. werd hieraan geen aandacht besteed.
Men kon het ook niet. De tijd voor de opleiding was al te kort. Waarom dan niet wat
meer officieren naar het buitenland gezonden? Zou ook dit alweer op het geld zijn
afgestuit?
Wanneer we dus een nieuw Leger gaan opbouwen, zal zeker met deze verschillende
factoren rekening moeten worden gehouden, anders vervallen we in dezelfde fout,
die vroeger bewust of onbewust werd gemaakt.
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Slavenopstand op St. Eustatius
12 Juni 1848
door M.D. Latour O.P.
In 1833 werd de slavernij afgeschaft in de Britse Koloniën. In 1841 begon deze
kwestie de aandacht van de Franse Regering op zich te vestigen, doch haar oplossing
leverde zoveel moeilijkheden op, dat de Revolutie van Februari 1848 haar nog
onopgelost vond.
Kort na zijn optreden, verklaarde het voorlopig Bestuur van de Franse Republiek,
dat ‘considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, une
commission est instituée auprès du ministère provisoire de la Marine et des Colonies,
pour préparer dans le plus bref délai l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les
Colonies de la République.’
De feitelijke vrijmaking van de slaven op de Franse Antillen verliep echter nog
enigszins anders, dan het Franse Gouvernement zich had voorgesteld en veroorzaakte
enige onrust op St. Maarten N.G. en op St Eustatius. Dit had zelfs ten gevolge, dat
op St. Maarten de slavernij werd afgeschaft in 1848, en niet - zoals op de andere
eilanden van ons Staatsdeel - in 1863.
Aan een brief van Pastoor Kistemaker van St. Eustatius, gedateerd 18 Juli 1848,
ontlenen we omtrent deze gebeurtenissen het volgende citaat:
‘In de Franse Koloniën, vooral te Martinique, heerst volslagen oproer. De slaven
aldaar, hun formele emancipatie door het Franse Gouvernement niet willende
afwachten, werden oproerig, hebben verscheiden plantages in brand gestoken en zijn
handgemeen geworden met de blanken. Verscheidenen hebben van weerskanten het
leven erbij verloren. De Gouverneur van Martinique heeft toen, in naam der Franse
Republiek, de slaven van alle bezittingen van Frankrijk, onmiddellijk vrij verklaard.
Ongelukkig, dat zelfs deze maatregel niet in staat is geweest, om in Martinique de
gemoederen tot bedaren te brengen; nog zegt men, is het er onrustig en de blanke
bewoners verlaten in menigte het eiland; ook van Guadeloupe zijn vele voorname
ingezetenen naar Noord Amerika verhuisd.
In het Nederlands gedeelte van St. Maarten, is mede de Gezaghebber, door
omstandigheden gedwongen geworden om zijne onderhorige slaven vrij te verklaren.
Onze slaven alhier (dus op St. Eustatius), dit vernemende, weigerden ook langer als
slaaf te werken. De 12de Juni jl. verzamelden zij zich in grote getale in de stad voor
het huis des Gezaghebbers, vroegen eerst vrijheid, vervolgens verhoging van rantsoen
en meerdere vrije uren; en noch bedreigingen, noch goede woorden waren in staat
hen naar hun respectieve plantages terug te doen keren.
Er werden alarmschoten gevuurd van het fort. Alle weerbare vrije mannen werden
daardoor opgeroepen, wapens werden hun uitgereikt en vervolgens werden de
schutterij en de dienstdoende vrijwilligers te paard er op afgezonden, en het was niet
voordat twee slaven gedood en een zestal andere gekwetst waren, dat de onwilligen
naar hun plantages terugkeerden. Alles is sedert die tijd rustig. Wij hebben mede
onlangs een garnizoen van Curaçao gekregen. God geve, dat alles rustig blijve, want
ik
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hoor, dat enige slaven gezegd hebben, na 1 Augustus e.k. niet meer te willen werken.
Wij hebben hier 1100 slaven en de gehele bevolking des eilands bedraag slechts
1400 zielen. Ons garnizoen bestaat slechts uit dertig manschappen.
Wee de blanke bevolking, zo de slaven wapenen konden machtig worden.’
‘Op het Deense eiland St. Croix, is mede onlangs een opstand onder de slaven
uitgebroken. Men zegt, dat de Gouverneur aldaar ook genoodzaakt geworden is, hen
vrij te verklaren. De beste plantages moeten vernield zijn en 200 negers bij die
gelegenheid het leven verloren hebben; nog duurt de opstand er voort, niettegenstaande
600 hulptroepen door den Gouverneur van Portorico er naar toe zijn gezonden. St.
Croix heeft misschien meer dan 20.000 slaven, Portorico 120.000 en men zegt Cuba
meer dan dubbel dit getal. Deze twee laatstgenoemde eilanden zijn Spaanse
Bezittingen; tot nu toe zijn dezelve rustig, doch ik vrees voor de toekomst. De
Gouverneur van Portorico heeft onlangs een proclamatie uitgevaardigd, waarin hij
de blanke bevolking vrijheid geeft, om elken slaaf die hen met wapenen bedreigt,
hoezeer hij daartoe ook moge geprovoceerd zijn, op staande voet dood te schieten!
Een slaaf die oproer wil stichten op de een of andere plantage, zal mede onmiddellijk
door den eigenaar of directeur der plantage, worden doodgeschoten, enz.
God weet wat deze eilanden nog boven het hoofd hangt. De Hemel beware onze
Nederlandse Koloniën!’
Sainte Croix of Santa Cruz behoort tot de Amerikaanse Virgin Islands, die een weinig
westelijk van onze Bovenwindse Eilanden gelegen zijn. Cuba is sinds 1909 een
onafhankelijke Republiek; Portorico is sinds 1898 Amerikaans grondgebied met
enige mate van onafhankelijkheid; het streeft er nu naar, erkend te worden als een
der Staten van de Verenigde Staten van Noord Amerika.
Voor vele slaven van St. Eustatius was de nabijheid van St. Kitts (St. Christopher),
een Engels eiland, waar dus de emancipatie reeds doorgevoerd was, een altijd
lokkende bekoring. Statia (zo wordt St. Eustatius ter plaatse genoemd) is een klein
eilandje, langwerpig van vorm en zich uitstrekkend van N.W. tot Z.O., dus juist als
Curaçao, waarvan het in N.O. richting ongeveer 1000 K.M. verwijderd is. Het Z.O.
gedeelte van St. Eustatius wordt ingenomen door een uitgewerkte vulkaan, door
Hollandse matrozen de ‘Kuil’ genoemd, wat door de Engels sprekende Bovenwinders
nu vervormd is in schrijfwijze en uitspraak tot het Engelse Quill. De eigenlijke krater
of Kuil was een uitgezocht toevluchtsoord voor weggelopen slaven, die er tussen de
weelderige tropenvegetatie bijna niet te vinden waren. Hadden ze zich daar twee
dagen verstopt en vermoedden ze, dat men de hoop had opgegeven hen terug te
vinden, dan klauterden ze aan de Z.O. zijde uit de krater, daalden omlaag langs het
zogenaamde Negropath, dat nu nog aangewezen wordt en trachtten zwemmend de
lokkende overzijde te bereiken van The Channel, het Kanaal, dat Statia scheidt van
St. Kitts. Dat ligt immers vlakbij! Je kunt de bomen en de huizen onderscheiden; als
het een heldere nacht is, kun je zelfs het licht zien, dat in de huizen brandt! Als men
nu aan deze zijde slaaf is en aan gene zijde vrij, welke middel laat men dan
onbeproefd, om de overzijde te bereiken van deze nauwe zeestraat? En ze beproefden
het! In 1848 beproefden velen het, maar weinigen hadden succes. De schijn bedriegt,
de meesten haalden het niet en verdronken jammerlijk in het gezicht van het land
der vrijheid; anderen werden het slachtoffer van hongerige haaien. Maar sommigen
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ongelijk?
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Bij het verschijnen van Lux
werd het van alle kanten een welkom toegeroepen. Wij brengen daarvoor hier onzen
dank.
De beschouwingen in de plaatselijke pers getuigden allen van een meer of mindere
welwillendheid. Het minst de Beurs en het meest Neerlandia.
Een citaat door de Amigoe di Curaçao uit Lux overgenomen, over de vergissing
van het neutrale, openbare onderwijs en de vorming van een krachtig, eendrachtig
Nederlands volk, werd nog aanleiding voor een korte polemiek van de Amigoe met
Neerlandia.
De diepere grond van dit polemiekje lag o.i. in de verwarring van de begrippen
ALGEMEEN en NEUTRAAL, waarmee ook de Beurs en Nieuwsberichten te kampen
bleek.
De Beurs vond de Naam ALGEMEEN overdreven, omdat zo niet de geheel
katholieke redactieraad, dan toch de inhoud te katholiek was! Maar weet de redactie
dan niet, dat algemeen niet hetzelfde is als neutraal? Dat algemeen ook voor Lux
kan betekenen, onderwerpen behandelen op alle gebied? Weet de Beurs soms niet,
dat katholiek een vreemd woord is voor algemeen.?
Ja, die vreemde woorden! De Beurs had daarom in plaats van LUX liever gezien
‘Naar het licht’. Och, smaken verschillen; en de verklaring welke bij het verschijnen
van Lux gegeven is, geeft aan de huidige naam zeker de voorkeur.
Het blad Curaçao dacht bij de naam Lux, direct aan een reclame van zeep. We
zijn er van overtuigd dat ook andere personen van een bepaalde klas daaraan zullen
gedacht hebben; maar ons tijdschrift Lux is nu eenmaal bedoeld voor personen met
een hogere cultuur; en bovendien, omdat men nu in Amerika reclame maakt op
grafstenen, moeten daarom nu maar alle grafstenen worden opgeruimd?
Het Bijzonder onderwijs is en blijft voor onze tegenstanders een steen des aanstoots
en Curaçao meende dan ook later, op wat Lux schreef naar aanleiding van het
mandement, nog eens te moeten terugkomen in een artikel ‘Politieke
(on)dankbaarheid’. In een der volgende nummers van Lux, zal een onzer medewerkers
de onderwijsstrijd in Nederland behandelen en uiteraard op deze (on)dankbaarheid
reageren.
De Beurs en Nieuwsberichten vond meer aanstoot in het artikel ‘Het worde Licht’
van Mgr. Verriet, waar de vraag wordt gesteld, wat heeft de Kerk met economie,
sociologie enz. te maken? De oorzaak van deze aanstoot lijkt echter bij de
Beurs-Redactie te liggen, die hoewel zij de ‘Geschiedenis der Rooms-Katholieke
Kerk’ noemt, blijkbaar in deze materie nog wel wat licht schijnt nodig te hebben,
waaraan Lux gaarne zal meehelpen.
In de komende nummers zal een begin gemaakt worden met een Studie van Prof.
George Goyau, juist over de economische sociale en politieke betekenis van het
Pausdom.
‘Meer actueel’ dat is inderdaad een wens van een persoonlijke vriend, waaraan de
redactie van Lux zijn grootste aandacht wijden zal. Maar gelijk wij in de voorrede
gezegd hebben, ‘ook een tijdschrift moet groeien’; en Lux groeit, wat blijkt uit de
16 bladzijden meer, waarmede dit nummer verschijnt, maar ook de groei in actualiteit
zal komen.
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[Lux 1943, nummer 3]
Vrede
Als 't eindelijk weer vrede wordt,
het laatste bloed zal zijn gestort,
de laatste man zal zijn geveld
en al de dooden zijn geteld als huisgezinnen zijn ontwricht,
als jonge oogen nooit meer zien het licht,
als lijven zonder armen zijn,
lichamen zonder beenen zijn,
de laatst gewonde krimpt van pijn Als treinen zuchtend binnen rijden
met duizend eindelijk bevrijden
van welke velen dan gaan zoeken
in der vernielde straten duistre hoeken
of 't huis er nog zal staan,
of voor hen een deur zal opengaan
.... òf, dat niets er meer zal zijn
van al het oude. Niets dan pijn
diep in het hart, een schreeuw, een klacht
omdat geen vader, moeder, liefste wacht niemand, niets! Alleen de nacht....
Als 't eindelijk vrede eens zal zijn mijn God? waarheen met al die pijn?
G.E. ALERS.
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Het Pausdom in de Geschiedenis
Waar in zijn inleidend artikel in het eerste nummer van LUX, Mgr. Verriet de
gedragslijn van de Kerk aangaf in de loop der eeuwen,’ om niet alleen het geestelijk
heil harer kinderen te bevorderen, maar ook tijdelijke belangen te behartigen,’ verwijst
hij voor het leren-kennen van de zending der Kerk naar de geschiedenis der Pausen.
‘Lees de geschiedenis der Pausen’ zo schreef de Kerkvoogd op bladz. 4 van ons
tijdschrift.
Maar waar is hier op Curaçao een geschiedenis der Pausen te vinden?
Bij de vele klachten, welke er in de laatste tijd over het bibliotheekwezen op
Curaçao geuit zijn, kunnen we ook deze voegen.
Slechts in een enkele particuliere bibliotheek, vindt men de werken van
Hergenröther, Jansen, Pastor e.a. Maar zal de doorsnee lezer aan dergelijke veelvouden
van folianten durven beginnen?
De redactie heeft het daarom nuttig geoordeeld hier in LUX een meer beperkte en
overzichtelijke geschiedenis van het Pausschap te geven, geen rij korte monographieën
van de verschillende dragers van de tiaar, doch meer de historie van de instelling als
zodanig. Natuurlijk kan men deze historie niet van de persoonsbeschrijving scheiden,
en bijzonder treden die Pausen, die veel tot de ontwikkeling en doorvoering van het
pauselijk gezag hebben bijgedragen, en ook de pausen onder wie dit gezag periodes
van crisis heeft moeten doormaken, in deze schetsen meer op de voorgrond.
De behoefte aan zulk een geschiedenis lijkt ons zeer groot, niet alleen voor
katholieken, maar ook voor niet-katholieken. Terecht schreef onlangs TIME (Aug.
16-1943 pag. 24.) Non-catholics might find it hard to draw the line between the
Pope's diplomatic and his apostolic rules.
Maar ook het belang van een goed begrip der Pausgeschiedenis doet zich met den
dag meer voelen, nu zoals TIME zegt in hetzelfde nummer (pag. 28) Most Catholics
and non-Catholics alike would agree, that a peace that does not embody at least
roughly, the papal position on fundamental social issues will bring not social peace
but a sword.
Geen betere leiddraad voor zulk een geschiedenis zouden we hebben kunnen
vinden, dan in een cursus van den bekenden in 1869 geboren en enkele jaren geleden
overleden kerkhistoricus Prof. George Goyau van de Académie Française. In
handschrift is deze cursus in ons bezit. Later is deze in een zeer beperkte oplage
uitgegeven, maar op Curaçao schijnt hiervan geen enkel exemplaar aanwezig te zijn.
In het bijzonder heeft Goyau ons aangetrokken, omdat hij vooral gezag heeft en
zijn licht laat schijnen op de sociale betekenis van de Kerk: o.a. heeft hij een werk
in 5 delen uitgegeven: Autour du Catholicisme social 1897-1913.

Het Karakter van het Pausdom.
Godsdienst en Staat waren in de heidense oudheid ten nauwste met elkander
verbonden; de verering welke men aan de Godheid gaf, was een uiting van plaatselijk
patriotisme; tussen magistraat en priester was er haast geen onderscheid en maakte
men
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eens onderscheid dan was de priester medewerker van de magistraat. Volgens de
opvattingen van het officiële, orthodoxe heidendom was de God meer een stuk van
de Staat dan dat hij er boven stond.
In zulk een systeem was er vanzelfsprekend geen plaats voor een morele of
internationale macht, zoals het Pausdom. Men zou zelfs kunnen bewijzen, dat de
overwinning van het Christendom een reactie was van de menselijke vrijheid tegen
dit godsdienstig protectionisme en dat het voortbestaan van het Pausdom de blijvende
viering daarvan is.
In de eerste eeuwen van onze jaartelling werd het Romeinse Rijk overstroomd door
een vloed van Oosterse godsdiensten; er waren daaronder barbaarse en geraffineerde;
sommige waren zedig, anderen grofzinnelijk. Maar wat ze ook waren, ze werden
met vlag en wimpel binnengehaald door het gewone volk dat onder de tyrannie stond
van de wetten van de staatsgodsdienst. Het volk zag in deze nieuwe cultussen
middelen voor emancipatie en daarom hadden ze zulk een geweldige aanhang. Zij
brachten de mens in directe verbinding met de godheid, zonder onderscheid te maker
tussen patriciër of plebejer, slaaf of meester; en een ieder werd toegelaten tot hun
liturgieën.
Het godsdienstig gevoel begon te herleven en de godsverering werd bevattelijker:
ook de kleine man en de vrouw, welke bij de oude heidense plechtigheden slechts
toeschouwer waren of figurant, namen nu deel aan deze van het Oosten gekomen
mysteriën.
Doch onder deze Oosterse godsdiensten, onderscheidde de Christelijke zich door
enkele bijzondere eigenschappen, waardoor ze vruchtbaarder was dan de andere. Zij
was niet slechts gekomen met een liturgie en een ritus, doch ze had ook dogmas en
een moraal. Zij stelde zich ook niet náást die andere godsdiensten, maar er boven.
Voor haar God vroeg ze niet slechts één nis in het Pantheon, maar het hele gebouw.
Bovenal echter had ze een organisatie; en het was deze organisatie waardoor ze
de levenskracht had om haar dogmas te ontwikkelen en haar moraal te doen heersen
en welke sanctie gaf aan haar eis van de alleenheerschappij over de zielen.
De kleine Christengemeentes verspreid over het Romeinse Rijk, waren nauw met
elkander verbonden, en naar de stem van Rome werd geluisterd tot in de gemeentes
van het verre Oosten toe.
Noch in de religies, waarvan het Christendom de plaats wilde innemen, noch in
die, welke haar deze wilden betwisten, vond men zulk een opvatting van het begrip
Kerk, zoals het Katholicisme dit heeft ontwikkeld en zoals het tot aan den huidigen
dag voortleeft in het Pausdom.
Van de ene kant wil de Kerk zoveel onderdanen als de mensheid leden telt en is
het voor haar een plicht steeds op de verovering daarvan uit te trekken; van een
andere kant vraagt zij de meest volledige rechten op ieder van die ledematen, welke
de godsdienst van Christus belijden.
Zonder mededinging wil zij heersen in de ziel, welke zich aan haar gegeven heeft;
zij is geen doorgangshuis, wat de gelovige naar believen kan bezoeken of voorbijgaan;
of een hospitaal, wat men weer kan verlaten wanneer men genezen is.
Met krachtige greep houdt zij alle energie van de menselijke ziel in toom; zij doet
uitspraken over alle handelingen van 's mensen leven, want de gesteltenis, waaruit
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deze handelingen voortkomen is onderworpen aan de zedewet, en het Christendom
bracht een zedewet met zich.
Zowel in breedte als in diepte is het doel van de kerk oneindig. Zij wil zich
uitstrekken tot aan de uiterste grenzen der aarde en doordringen tot in de diepste
schuilhoeken van de menselijke ziel. Dat is haar zending en dat is dus ook haar recht.
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Eén man, de Paus, is verantwoordelijk voor deze zending en de souvereine bewaker
van dit recht.
Het bestaan van zulk een macht, een barrière voor elk andere, is van zulk een
betekenis, dat geen enkele macht sinds 19 eeuwen, zó de geschiedenis heeft beheerst.
Het Pausdom! dat is de eeuwige kwestie welke telkens in de geschiedenis terugkeert.
Men begreep dat de Paus geen onderdaan kon zijn, en men maakte hem toen
souverein. Doch de geschiedenis bewijst, dat deze souvereiniteit aan het Pausdom
geen voldoende waarborgen heeft gegeven voor veiligheid en vrijheid. Men zag de
Pausen aangevallen door de leenheren van de Romeinse campagna; bedreigd door
de bevolking van Rome; ten prooi aan de vervolging van de Duitse Keizers; slachtoffer
van de politiek der Franse Koningen en thans in zijn bewegingen beknot door het
oorlogvoerende Italië.
De Paus kan niet hebben, dat men hem opsluit in een staat en dat men dan aan de
souverein van deze staat de sleutels geeft van de Kerk.
Deze onafhankelijkheid, welke men theoretisch beschouwt als een noodzakelijk
privilege van het Pausdom, is dus in feite niet te verwezenlijken. Men kan nu niet
eenmaal tegelijk op aarde leven en aan de aarde ontkomen.
Maar het is juist dit wonder, of liever deze absurditeit, welke het Pausdom moet
verwezenlijken en het is alleen door dit te verwezenlijken, dat het beantwoordt aan
Gods plannen en het vertrouwen heeft van de wereld.
‘Ik geloof, omdat het absurd is!’ zeide Tertulliaan met betrekking tot de werkelijke
tegenwoordigheid. Maar het woord ‘absurd’ zou ook kunnen gebruikt worden met
betrekking tot deze andere tegenwoordigheid van Christus, in den persoon van zijn
plaatsbekleder in het Vaticaan.
Het voortbestaan van zulk een instelling, waarvoor schijnbaar op deze wereld geen
plaats is, gaat in tegen alle wetten der geschiedenis. Het betekent echter ook, een
overwinning van de menselijke wil - welke de noodzakelijkheid erkent van een boven
de partijen staande wetgever en een geestelijk opperhoofd - over de openbare mening,
welke in 't algemeen lacht om een wetgever zonder wapenen en een souverein zonder
rijk.
‘Ik dacht niet, dat de besluiten van een sterveling, zoals gij, uitgingen boven de
niet-geschreven wetten, het onveranderlijk werk der Goden, welke niet van vandaag
of gisteren zijn.’ Zo laat Sophocles Antigone spreken voor Kreoon.
Volk of Tyran, maar de souverein in de oudheid was een absoluut despoot, die
zich niet stoorde aan de hogere beginselen van de moraal. Deze beginselen lagen
nog wel meer of minder in de harten der individuën, maar in de antieke maatschappij,
was er geen enkele macht, noch om ze te verdedigen, noch om ze aan de mensen in
te prenten.
Het priesterschap was machteloos, zolang het onderworpen was aan de Staat.
Geheel anders was het in de Christelijke maatschappij; daar was God gesteld boven
de mensen; de gelijkheid boven de wet; en de onveranderlijke moraal boven de
wetgeving. Wettig en wettelijk zijn niet noodzakelijk synoniemen.
Het Christelijk priesterschap, geheel verschillend van het heidense, eiste voor zich
op, de vertolker te zijn van de rechtvaardigheid en les te geven in de moraal. Het had
zoveel leerstoelen als Christus altaren had, en in Rome een opperste leeraar. Als
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woordvoerder van God, stond de Paus niet onder verdenking, zoals de vroegere
Stoïcijen, de echo te zijn van een groep fanatici. Het goede had vóór het Christendom
geen pleitbezorger tegenover het kwaad dat in de wereld heerste. Het Pausdom echter
werd nu deze pleitbezorger.
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De nieuwe leer was vruchtbaar. Op eens werden de verhoudingen tussen de mensen
grondig veranderd.
Het individu beschouwt zich nu eenmaal graag als souverein, en deze dwaling ten
opzichte van zijn macht, voert gemakkelijk tot een verkeerde opvatting van de
plichten.
De denker, belast met het onderricht van de mensen, is gemakkelijk geneigd zich
zelf te beschouwen als opperste waarheid; en wanneer hij gaat speculeren over het
ongekende, is hij meer geneigd, om het ware te scheppen dan het te accepteren.
De bestuurder, belast met het regeren van mensen, is geneigd om zich zelf te
beschouwen als de beoordeelaar van de gerechtigheid; en hij houdt er meer van om
het rechtvaardige te scheppen, dan er zich aan te conformeren.
De bezitter ten slotte, belast met de voorziening van 's mensen onderhoud, denkt
zich gaarne vrij van alle verplichtingen en ziet gemakkelijk in de goederen welke hij
bezit, een voorwerp van persoonlijk welvaren; terwijl hij vergeet, dat hij deze niet
mag onttrekken aan de bestemming, welke door God er aan gegeven is nl. het
algemeen belang.
Wanneer men onder het motto ‘Laissez faire, laissez aller’ deze absolutisten hun
gang zou laten gaan, zou heel spoedig het conflict uitbreken en een volledige anarchie
ontstaan.
Het absolutisme van den geest voert tot een chaos in leerstellingen en veroorzaakt
in de maatschappij een intellectuele malaise; het ontmoedigt het menselijk verstand
om nog iets te produceren.
Het absolutisme van de wil vernietigt het algemeen welzijn en de eerbied voor de
medemens; het vervalst het begrip vrijheid, ontbindt het begrip autoriteit en stelt
willekeur in plaats van orde. Het verduistert bovendien voor de menselijke blik het
hogere begrip van rechtvaardigheid.
Het absolutisme van den eigendom ten slotte, vernietigt ten voordele van de
enkeling, de weldaad van Gods plan, dat aan een ieder de middelen voor een bestaan
beloofde; het brengt de ongelukkige er toe om het Gods-bestaan te bestrijden, omdat
enkele bezitters het Godsplan hebben miskend.
In de grond van de zaak draagt elk dezer souvereintjes een kiem van de dood in
zich; welke kiem nu eens latent vegeteert, dan eensklaps naar boven komt, maar
nooit geheel verdwijnt.
Vandaar verschillende crisissen.
Een intellectuele crisis, wanneer de rede in verwarring komt door haar eigen
souvereiniteit. Ze gaat dan slingeren tussen het geloof, wat haar houvast geeft, en de
verschillende variaties van een fantastisch mysticisme, waaraan ze ten onder gaat.
Een politieke crisis, welke plotseling de menigte er toe brengt om eigen willekeur
en tyrannie in de plaats te stellen van de willekeur en tyrannie van de eenling.
Een sociale crisis, welke de rijken noodzaakt tot een egoïstisch defensief en de
paupers tot een onverbiddelijk offensief.
Ziedaar het lot van het menselijk absolutisme; aanvankelijk is het een verheffing van
het individu en het einde de ondergang van de maatschappij; en daartussen in, één
belediging van God.
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Een blijvende incarnatie van het Goddelijk absolutisme is het enige middel, om
te voorkomen, dat de maatschappij niet telkens dupe en slachtoffer wordt van deze
souvereine rechten, welke het individu meent zich te mogen aanmatigen.
Het Pausdom was in de geschiedenis deze incarnatie; telkens kwam het in naam
van God tussenbeiden. Het Pausdom alleen had gezag, om aan de mensen te leren
het betrekkelijk karakter van hun rechten, en om regels en grenzen te stellen welke
onprettig voor enkele machtsmisbruikers, het algemeen welzijn beschermden.

Lux. Jaargang 1

86
Door zijn wezen zelf openbaarde het zich als de tegenstander van alle machtsmisbruik,
omdat de mensheid in het Pausdom het plaatsvervangerschap van God erkende.
De erkenning van een morele macht, van een geestelijke suprematie, is een der
grootste vorderingen, welke de menselijke geest heeft gemaakt; en toen dit proces
voltooid werd door een act van het geloof, werd het voor de mensheid een
emancipatie, welke weldoende rondging.
De weerstand van de zwakke tegen het onrecht behoefde van toen af niet meer uit
te lopen op een conflict met den egoïst; op de wraak van den verdrukte; met behulp
van het Pausdom kreeg deze weerstand zelfs een bovenmenselijk supernatureel
karakter.
Deze krachtige en blijvende vertegenwoordiging van de Goddelijke souvereiniteit,
wist tegelijk machtigen en ondergeschikten in bedwang te houden; wist de een te
doen buigen, en de andere te verheffen, en beiden te voeren tot onderlinge eerbied
en liefde.

Sint Petrus
Zijn plaats in de geschiedenis.
Er zijn een aantal Pausen, welke men GROTE PAUSEN noemt. Maar voegt men al
deze grootheden bij mekaar, dan krijgt men nog geen goed idee van het Pausdom.
Zowel in hoogte als in uitnemendheid streeft deze instelling alle tijdelijke titularissen
voorbij, welke haar vertegenwoordigen. Het geheel van de geschiedenis van het
Pausdom, biedt een veel meer wonderbaar karakter, dan de schitterende episoden
van enkele geniale Pausen.
Niets geeft ons het recht om aan te nemen, dat St. Petrus een bijzondere natuur was.
Toen de Zaligmaker hem opnam onder zijn apostelen, werkte Petrus voor zijn
dagelijks brood op de meren van Galilea. Hij was totaal onbekend met wat de
geletterden van dien tijd noemden de vrije kunsten. Gelovend in de beloften van de
Profeten, verwachtte hij de Messias en deze verwachting had in zijn ziel grote
perspectieven geopend. Deze verwachting, had hem klaar gemaakt, zonder dat hij
er een vermoeden van had, dat hij de maker moest worden van iets groots. Maar voor
de blikken van anderen, evenzeer als voor die van hem zelf, was deze bestemming
omsluierd. Deze man, welke een wereldhervormende rol zou spelen, was lange tijd
de meest vreesachtige en meest teruggetrokken proletariër. Bang, spoedig ontmoedigd,
zwak van wil, ziedaar de karaktertrekken van zijn oorspronkelijke natuur. In hun
eenvoudige verhalen hebben de Evangelisten het ons niet verborgen, dat Petrus geen
andere grootheid had, dan welke Christus hem gaf. Maar Deze gaf hem een tweede
natuur en verbeterde het instrument tot de grootte van het werk. Hij belastte Petrus,
die niets van de Romeinse wereld kende, om voorzitter te zijn van Zijn Kerk, en
midden in deze wereld de groei daarvan te leiden. Petrus had een te groot geloof, om
zich over deze uitverkiezing te verwonderen; en hij maakte zich klaar voor theoloog,
prediker en bestuurder; hij deed, wat hij kon, en de wonderbare kracht welke hem
leidde, deed de rest.
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Zoo was de eerste Paus. Hij kwam in Rome, leefde in de kleine joodse gemeente,
vestigde zich onder bepaalde families der heidenen en werd gekruisigd onder Nero.
Zijn marteldood maakte weinig opspraak, evenmin als de marteldood op Golgotha.
De heidense geschiedenis maakt er geen melding van, Zij meende beter te kunnen
doen en interessanter te zijn, met het verhaal van de elegante zelfmoord van zekere
geblaseerde aristocraten. Maar door zijn dood in Rome, werd Petrus de grootste
weldoener en als het ware de tweede Stichter van de Stad. En wanneer de oude
orakels, die de eeuwigheid van het oude kapitool voorspeld hebben, niet gelogen
hebben,
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dan hebben ze dit geluk aan Petrus te danken.
Door als hoofdstad van een nieuwe wereldorde, de hoofdstad te kiezen van een
stervende wereld, deed Petrus een meesterzet. Hij stelde het Christendom, de macht
van de toekomst, in dienst van Rome; maar terzelfdertijd stelde hij in dienst van het
Christendom, de grootheid en faam van het oude imperium, de stichting van Romulus
en Remus. Het gehele werk van de oude Romeinse generaties stelde hij ter beschikking
van de glorie van zijn God.
Maar deze geniale greep was tevens een daad van durf: want door zich te installeren
op de 7 heuvelen, bond hij tevens de strijd aan met een vijand op eigen terrein en
naar de mate van hun welwillendheid of vijandigheid, verzwakken of versterken de
geschiedschrijvers de verantwoordelijkheid van de Kerk in de val van het Romeinse
Rijk. Maar hun welwillendheid, zowel als hun vijandigheid brengen hen niet weinig
op een dwaalspoor.
De leerlingen van Christus gedroegen zich niet als vijanden van het keizerrijk
maar van een andere kant was de Godsdienst van Christus in onverbiddelijke
tegenspraak met de beginselen waarop het rijk was gegrondvest.
In het Keizerlijk paleis zetelde een souverein, die het recht nam, te zeggen; Hoc
volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas. Tussen dit beginsel en de beginselen van de
Kerk ligt een onoverbrugbare tegenstelling. Het natuurlijk verstand, het geweten en
de moraal, hebben volgens Goddelijk recht een onschendbare voorsprong op de
menselijke willekeur. En deze voorsprong is het bewijs en het gevolg van de
superioriteit van God boven de mensen.
Het Romeinse Rijk was de incarnatie van het absolutisme van de menselijke
souvereiniteit; en de Kerk erkent slechts één absolutisme nl. dat van de Goddelijke
souvereiniteit.
Iedere vooruitgang dus van de Kerk, was een scheur in de fundamenten van het
Rijk. Door de latente kracht van het Christendom moest het Rijk ondermijnd worden,
ondanks de wil van de Christenen. Zij beschouwden dit grandiose imperium wel als
de enige haard van de oude beschaving; maar de logica van hun dogma was sterker
dan hun instinctmatig conservatisme. Zelfs in de tijden dat zij vrij waren van
vervolging en het forum en de pleinen vulden, traden de Christenen onwillekeurig
op als binnenlandse emigranten, omdat zij tegenover den Caesar God plaatsen als
een ongelegen mededinger.
Door bezit te nemen van Rome. begon Petrus dus in het hart van de oude wereld
een werk van ontbinding. De chaos van al die nieuwe godsdiensten, welke de schepen
te Pozzuolo of Brindisi aan land brachten, vergemakkelijkten deze langzame maar
zekere actie van het Christendom; en het Imperium begreep pas de betekenis van
deze revolutie, op het ogenblik, dat ze niet meer te overwinnen was.
Het antecedent van Petrus heeft grote betekenis gehad in de Kerk. Rechtens is de
bisschop van Rome Paus. In de tijd dat de Valois de Pausen in Avignon gevangen
hielden droegen de Pauselijke acten altijd nog het opschrift ‘In Curia Romana’. En
in zijn ‘Synodus Diocesana’ schrijft Benedictus XIV ‘Hoewel men in zekere zin kan
zeggen, dat de opperste bestuursmacht van de Kerk, slechts door menselijk recht
verbonden is aan de Stoel van Rome, in zover dat deze verbintenis zijn oorsprong
heeft in de daad van Petrus; toch is niet houdbaar de mening van hen, die beweren,
dat dit menselijk recht van dien aard is, dat de Kerk deze verbintenis zou kunnen
opheffen en de bisschop van Rome van de Paus zou kunnen scheiden.’
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Aldus heeft de vrije daad van een arme Galilese visser, de geschiedenis bewaard
voor een plotselinge coupure. Zowel onder het Christendom als het Heidendom bleef
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Rome de Souvereine Stad. Zelfs vóór de ontdekking van Amerika, had Rome
krachtens Goddelijk recht en door de keuze van Petrus, de virtueele souvereiniteit
over dit nog niet ontdekte land.
‘Het is te danken aan uwe Apostelen, o Rome, dat het licht van het Evangelie over
U schittert. De heilige stoel van de gelukzalige Petrus heeft van U gemaakt de
hoofdstad van de wereld; en de grenzen van uw godsdienstig gezag overschrijden
die van uwe aardse macht.’ Zo sprak in de 5e eeuw de H. Leo.
Van Romulus tot Pius XII is er geen lacune geweest in het prestige van Rome; en
dit is het werk van Petrus. Niemand na Jezus heeft sterker de geschiedenis van de
wereld beinvloed.

Vluchtelingen
Nog een gebergte, nog een woestijn,
wat stinkende stammen en we zijn
't ontzinde westen ontsprongen;
een wereld waar kinderen zongen
den lof van doodslag en slavernij.
Wij trillen van honger, maar voelen ons vrij!
Mijn zenuwen schreeuwen om sneeuw.
Verduurden ze niet een eeuw,
die huichelend teemde van vrede,
die waanzin teelde met rede,
die maanziek kwijlde een wellekom
aan Antichristen in velerlei mom?
Mijn handen beven naar zon,
van toen die grimmige tijd begon,
dat wij doken in giftige dampen,
in donker van oorlog en rampen,
in nevels van angsten en verraad,
in helsche liefde en hemelschen haat!
Daar, tegen fondanten heuvelkop
doemen kobalten wouden op,
vol vleeschbeluste lianen,
met slangen en stalen varanen,
reptielen waarvoor de panter beeft....
Maar wij hebben in Europa geleefd.
Mathias Kemp.

Lux. Jaargang 1

89

Schoolstrijd in Nederland door Frs van Tilburg
Het opvoedingsrecht en de opvoedingsplicht, zoals Paus Pius XI z.g. die opnieuw
heeft vastgesteld in zijn beroemde Encycliek: ‘Divini illius Magistri’ van 31 Dec.
1929 komt toe:
1e. Aan de Kerk door positief goddelijk recht krachtens de zending van Haar
Stichter; door haar bovennatuurlijk Moederschap, in absolute onafhankelijkheid,
en met het recht en de plicht van waakzaamheid; en ten slotte door haar onbetwist
historisch recht.
2e. Aan het gezin krachtens een door God geschonken natuurlijk recht, dat door de
Kerk werd en wordt erkend, verdedigd en opgeëist.
3e. Aan de Staat door medegedeeld recht, volgens hetwelk zij de opvoeding moet
beschermen, bevorderen en bij verwaarlozing van deze plicht door de ouders
zelfs moet eisen, altijd in onderlinge samenwerking met de Kerk.
Nimmer heeft de Staat het recht de Opvoeding tot zich te trekken.
Dit mag bij de beoordeling van de onderwijsstrijd om vrijheid en gelijkheid niet uit
het oog worden verloren.
Voor de 11e eeuw werd het schoolrecht of schoolambacht, zoals het toen genoemd
werd, uitsluitend uitgeoefend door de Kerk, die dan ook een volledig schoolwezen
bezat reeds vóór de huidige Staten bestonden. Dit recht bestond in het stichten van
scholen, het benoemen van onderwijzend personeel en in het uitoefenen van toezicht
op het onderwijs.
In de 12e eeuw verloor de Kerk dit alleenrecht, doordat wereldlijke heren, gebruik
makend van hun patronaatsrecht naast hun kerken ook scholen stichtten en een
kosterschoolmeester daarover aanstelden. Ook de stadsbesturen gingen over tot het
oprichten van scholen - we denken b.v. aan de bekende stadsscholen van Deventer
en Zwolle, - zonder vooraf machtiging te vragen aan den Scholaster, aan wien van
ouds het recht toekwam de ‘licentia docendi’ te verlenen d.i. het verlof tot het geven
van onderwijs. De schoolopvoeding was van godsdienstig-zedelijk standpunt
beschouwd een zuiver kerkelijke kwestie, die waakzaamheid in het handhaven der
katholieke leer en tucht noodzakelijk maakte. Het was dus niet uit heerszucht dat de
Kerk vasthield aan Haar aloude rechten. De strijd in de middeleeuwen tussen de
stedelijke en de kerkelijke overheid, die voortduurde tot aan de Reformatie, was geen
beginselstrijd, want door beide instanties werd het onderwijs gegeven in katholieke
geest. Deze strijd ging uitsluitend om het schoolrecht.
Toen door uitbreiding van handel en industrie, vooral tijdens en na de kruistochten,
meer vakbekwaamheid geëist werd van de jongelui, die in die takken van bedrijf
zouden worden te werk gesteld, ontstond er behoefte om naast de officiële scholen,
waar wetenschap hoofddoel was, scholen op te richten met een meer practisch
leerprogram als voorbereiding op het leven.
Deze scholen door particulieren opgericht en onderhouden, werden door kerkelijke
of wereldlijke overheid verboden en beschouwd als een inbreuk op hun schoolrecht,
maar door de bescherming der mach-
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tige gilden en vooral omdat ze voorzagen in een werkelijke behoefte, konden ze,
ondanks strenge maatregelen en vaak zware boeten, blijven bestaan. In deze strijd,
die werkelijk als een strijd om vrijheid van richting in het onderwijs moet worden
beschouwd, moest de overheid al spoedig enige concessies doen, waarbij de
mogelijkheid om particuliere scholen op te richten werd erkend. Zij hield echter vast
aan haar schoolmonopolie, door het verlof om bijzondere bijscholen op te richten
slechts te verlenen onder bepaalde voorwaarden. Tot 1848 zal deze toestand
voortduren.
Sedert de 16e Eeuw werd het onderwijs steeds meer de zorg van de landsregering.
Toen na de afzwering van Philips het schoolrecht uitgeoefend werd door tal van
souvereinen, als Gewestelijke Staten, steden en eigenaren van Heerlijkheden, ontstond
er vanzelfsprekend een grote verwarring op het gebied van schoolverordeningen.
Typerend voor de beginselen die de ‘schoolwetgeving’ van die tijd beheersten, is
wel het schoolreglement van 3 Mei 1655, uitgevaardigd door de Staten Generaal
voor de nagenoeg uitsluitend katholieke generaliteitslanden. De bedoeling van dit
reglement was ‘de waere Gereformeerde Religie’ aldaar te vestigen. Bepaald werd,
dat de onderwijzers moesten zijn: ‘vrome godtsalige lieden, in de fondamenten van
de Christelijcke Gereformeerde Religie wel ervaren, om deselve de discipelen te
kunnen doceren.’ Zij moesten vooral nooit op ‘paepsche feestdagen’ vacanties geven
en niet toelaten ‘dat de Paepsche kinderen in de schoole souden brengen eenige
Paepsche boeken, roosekransen, beeldekens, crucifixen, schilderijtjes of iets
diergelijcken, of dat se de Gereformeerde kinderen souden quellen, lasteren,
verdoemen ofte enige Paperijen inplanten.’ Had dus de Kerk op het gebied van
onderwijs haar leidende positie verloren, de Nederlandse Overheidsschool bleef een
sterk kerkelijk karakter behouden. De erkenning van rechten was wederzijds; maar
kerkelijke inmenging was uitsluitend een recht voor de Calvinistische Staatskerk.
Die bepaalde het godsdienstig leerprogram voor de scholen en stelde een onderzoek
in naar de bekwaamheid en rechtzinnigheid van de onderwijzers, wat evenzeer gold
voor de particuliere als voor de overheidsscholen. Ook particuliere onderwijzers
moesten de confessie en de Heidelberger Catechismus onderschrijven en na de Synode
van Dordrecht bovendien nog de naedere verklaringen oft Canones inde laetste
Synode Nationael tot Dordrecht ghestelt.’ Was er dus van vrijheid van onderwijs
geen sprake, wegens de vereiste admissie van de stedelijke overheid voor het oprichten
van bijzondere scholen en de uitsluiting van het schoolmeestersambacht van alle
Roomsch-Katholieke, Israelieten, Luterschen en andere protestantse dissenters - toch
zijn de bijzondere scholen tijdens de Republiek van veel betekenis gebleken.
In de 18e Eeuw neemt de werkzaamheid der Vorsten op schoolgebied, onder
invloed der ‘Verlichting’ steeds meer toe. In verschillende vorstendommen kwam
de Regering van Staatsbemoeiïng al spoedig tot Staatsmonopolie. Ook in Frankrijk,
dat tot leerschool diende, wonnen die nieuwe ideeën steeds meer veld, totdat ze
zegevierden bij de Franse Revolutie. De grondwet van 5 Sept. 1791 bepaalde: ‘II
sera créé et organisé une instruction publique.’ Bij de uitvoering had men echter
gerekend buiten het fiere katholieke bewustzijn van het Franse volk. Wat historisch
hecht gegroeid en goed georganiseerd was, brak de regering af, maar op de puinhopen
van het kerkelijk en congreganistisch onderwijs van voor de Revolutie - de volkschool
van Fourier en de la Salle - verging de school der Regering al bouwende tot stof.
Men had niet voldoende onderwijzers, want velen weigerden de staatseed af te leggen;

Lux. Jaargang 1

de scholen bleven zonder leerlingen, daar de meeste ouders hun kinderen niet wilden
toevertrouwen aan een godsdienstloze school. Tegen de Rege-
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ring in ging men door met het stichten van bijzondere scholen, die ondanks de scherpe
wetten der vrijheid predikende Republiek, zeer druk werden bezocht, tot grote
ontsteltenis in de gelederen der Inspecteurs, afgevaardigden en schoolcommissiën.
Noodgedwongen moesten zij erkennen, dat de ellendige toestand van het Openbare
Onderwijs te wijten was aan het ‘gemis van onderwijs in een zedenleer, die
overeenkwam met de vooroordelen en de gewoonten der ouders.’ Men was te radicaal
geweest.
In Nederland zal de Regering met deze ondervinding zijn voordeel doen, door vast
te houden aan de opvoeding tot alle christelijke deugden, het vergulde uithangbord
der liberale lokkers, waarop zeer velen gedurende tal van jaren zich hebben blind
gestaard.
Bij de omwenteling van 1795 drong de vrijheid over onze grenzen, door de
Katholieken vooral met geestdrift begroet; immers alles wat vrijheid beloofde moest
in hen, na een onderdrukking van 150 jaren wel smachtende verlangens wekken. Dit
verklaart het felle optreden van de katholieke afgevaardigden ter 1e Nationale
Vergadering, waar, na een dagenlange discussie besloten werd tot opheffing der
bevoorrechte Kerk. Nadat de 2e Nationale Vergadering door de staatsgreep van 22
Jan. 1798 van federalisten gezuiverd was, kwam de unitaristische grondwet tot stand,
waardoor een krachtig centraal bestuur gevestigd werd, dat voor het onderwijs van
grote betekenis is geweest. Naar het voorbeeld der omliggende landen werd ook hier
de nationale opvoeding en het openbaar onderwijs tot een voorwerp van staatszorg
verklaard en artikel 192 bepaalde, dat onder de acht Agenten of Ministers, die het
uitvoerend bewind van 5 Directeuren moesten bijstaan, een ‘Agent van nationale
Opvoeding’ zou zijn. Hiermee was het eerste Onderwijsministerie van geheel Europa
geboren, dat van de grootste invloed is geweest bij de hervorming van het Onderwijs.
Hoe deze hervorming gericht zou zijn, bleek al dadelijk uit de schoolwet van 1801,
het werk van den kundigen rationalist Van der Palm. Vrijheid van onderwijs werd
bij de wet in beginsel aanvaard. ‘Ieder burger heeft het recht om een zodanig eerlijk
bedrijf aan te vangen als hij verkiezen zal.’ Maar door allerlei reserves werd de gulden
vrijheid geheel aan banden gelegd. Bijzondere scholen konden alleen worden
opgericht met admissie van het gemeentebestuur. Dit werd voor Katholieken
geweigerd en waar een enkele gemeente dapper genoeg was om wel admissie te
verlenen, nam Van der Palm zelf zijn maatregelen.
Elke onderwijzer moest zich onderwerpen aan een examen, dat opende met het
zogenaamde ‘gemeenzaam gesprek’ dat tot doel had de algemene ontwikkeling en
vooral de godsdienstige en politieke denkbeelden van den candidaat te peilen. Verder
dan dit deel van het examen, dat afgenomen werd door predikanten - schoolopzieners
-examinatoren kwam een beginselvast Katholiek nooit. Ook de oude toestand waarbij
het schoolmeestersambacht met dat van koster en voorzanger der Hervormde
kerkgemeente gecombineerd werd, bleef op de meeste plaatsen bestaan en werd in
oproepingen uitdrukkelijk als voorwaarde gesteld, wat gelijk stond met opzettelijke
uitsluiting der katholieke onderwijzers. Bij een besluit van 4 Februari 1802 werden
de schoolmeesters zelfs ingelijfd bij de ‘kerkelijke bedienden.’
Alle voorgeschreven schoolboeken waren van een protestants-rationalistische
geest en hoogst aanstotelijk voor de Katholieken. Als men tenslotte nog in aanmerking
neemt, dat van de 35 schoolopzieners er 32 Protestant waren, waaronder 22
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predikanten, dan valt het licht te begrijpen dat de uitvoering van de wet geheel
geschiedde in protestantse geest.
Wettelijk leek de wet een flinke sprong vooruit. Zij liet bijzondere scholen toe.
Wel moest met de meeste zorg vermeden worden ‘al het leerstellige dat door de
onderscheidene kerkgenootschappen verschillend wordt
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begrepen,’ maar daarnaast werd door het Reglement van orde aan de leerlingen
gelegenheid gegeven buiten de gewone schooltijd onderwijs te ontvangen ‘in de
Godsdienstige Leerstellingen van de kerk waartoe zij behoorden.’ Bij eerlijke
doorvoering van deze besluiten was deze wet voor de Katholieken aanvaardbaar
geweest, zij het ook niet meer dan dat. Wat er onder leiding van Van der Palm van
gemaakt werd is uit het bovenaangehaalde zonder meer duidelijk. Van der Palm
wilde naar staatsmonopolie voor onderwijs en dan onderwijs volgens beginselen van
een christendom boven geloofsverdeeldlheid, wat neerkomt op een Christendom
zonder Christus en uiteindelijk op volslagen ongeloof.
Bij de grondwetsherziening van 1803 waagde Van der Palm de sprong en bereikte
zijn doel: De wet van 1803 kende alleen openbare scholen. Schoolonderwijs was
synoniem met openbaar onderwijs. Alle scholen kregen dezelfde schoolorde opgesteld
door het schooltoezicht, en dezelfde protestants-rationalistisch getinte leerboeken.
Zo was dus de politieke, godsdienstige en paedagogische vrijheid der school aan
banden gelegd en bezat de Staat onbestreden het onderwijsmonopolie. Voor zover
deze wet werd uitgevoerd, geschiedde dat geheel in de geest zoals reeds beschreven
werd bij de wet van 1801. De Katholieken bestonden niet; men nam gewoonweg
geen notitie meer van hen. En ze lieten zich dit aandoen. De explosie van 1795 had
even indruk gemaakt; na 1798 en vooral na 1800, toen velen weer terug wilden naar
de oude staatskerk, bogen ze schuchter berustend het hoofd en aanvaardden wat niet
aanvaardbaar meer was, uit vrees voor erger.
Gelukkig had deze wet geen lang leven. Met de staatsregeling van 1805, werd,
tengevolge van de autocratische geest, die de grondwet bezielde, een nieuwe regeling
van het onderwijs noodzakelijk. Van den Ende, ex-predikant en geestverwant van
Van der Palm, ontwierp een geheel nieuw wetsvoorstel, gebaseerd op de wetten van
1801 en 1803 dat door den Raadpensionaris werd aanvaard en op 1 Juli 1806 in
werking trad.
Het grote kenmerk, - mede oorzaak van haar lange levensduur - van deze befaamde
wet was haar vaagheid. Ze bestond uit de eigenlijke Wet, die zeer weinig artikelen
gaf en practisch de gehele regeling van het onderwijs overliet aan de uitvoerende
macht. Verder uit het Reglement (A), de Verordeningen (B) op het afleggen en
afnemen der examens, en de Instructie (C) voor schoolopzieners en Commissiën van
Onderwijs.
De positie van de Bijzondere School was bij deze wet zeer wankel. Over de
oprichting van scholen bepaalde Artikel 12: ‘Geen Lagere School zal ergens, onder
welke naam ook, mogen bestaan of opgericht worden zonder uitdrukkelijke
vergunning van het respectief Departementaal, Landschaps- of Gemeentebestuur,
na vooraf gevraagde inlichtingen en bedenkingen van den Schoolopziener van het
district of de plaatselijke Schoolcommissie’. Het oppermachtige schooltoezicht had
derhalve de beslissing in handen, en dat telde onder 56 schoolopzieners 51
Protestanten. Voor zover dan van bestaans- en oprichtingsmogelijkheid voor de
Bijzondere School kon worden gesproken, bleef toch de voor haar noodzakelijke
vrijheid aan banden gelegd, doordat de vele belemmerende bepalingen van de vorige
wetten van 1801 en 1803 gehandhaafd bleven. De benoeming tot onderwijzer werd
zelfs verzwaard door invoering van het vergelijkend examen dat elken katholieken
onderwijzer practisch uitsloot en waardoor koetsiers-knechten en allerlei afgedankte
bedienden uit Holland voorrang konden krijgen boven een bevoegd katholiek
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onderwijzer en zonder gewetensbezwaar door het ‘verlichte’ schooltoezicht in Brabant
worden aangesteld. Verder moest elke onderwijzer in het bezit zijn van een of meer
bewijzen van goed burgerlijk en zedelijk gedrag,
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waarvan de uitreiking niet wettelijk geregeld, dus aan willekeur onderhevig was.
Aan het beginsel der gemengde school - d.w.z. een school, geschikt voor kinderen
van iedere godsdienstige belijdenis - en aan het bepaalde omtrent het leerstellige van
elke godsdienst werd vastgehouden. Toch zou het onderwijs niet neutraal maar
‘algemeen Christelijk’ zijn, zoals blijkt uit Artikel 22, dat voorschreef, dat alle
schoolonderwijs zo diende gegeven, dat het tevens opleidde ‘tot alle Maatschappelijke
en Christelijke deugden’; en uit artikel 6 der algemene schoolorde, dat de schooltijd
geopend en gesloten wenste te zien met een kort en gepast christelijk (bedoeld
algemeen christelijk, -lees protestants) gebed en toestond iets toepasselijks te zingen.
De wet op zich betekende voor de Katholieken een grote vooruitgang en bevatte
ontegenzeggelijk veel goeds, maar de uitvoerders hebben van haar vaagheid misbruik
gemaakt om de Nederlandse school ‘protestant’ te maken en dan nog wel van een
protestantisme dat onaanvaardbaar was voor de Orthodoxen, aangetast als het was
door rationalisme, deïsme en naturalisme, stelsels, die ijverige bewonderaars vonden
in de leidende personen op onderwijsgebied.
Zo stonden de zaken; maar noch voor Katholieken noch voor Orthodoxen kon dit
aanleiding zijn te ontwaken uit den dut, De R.K. waren zeer tevreden met het feit,
dat volgens de wet de school was losgemaakt van de Hervormde Kerk. Dat was
hoofdzaak. De wijze waarop de wet werd uitgevoerd alarmeerde deze slapenden niet.
Ook de Protestanten toonden zich best tevreden. Bestond de Staatskerk niet meer,
uit de praktijk van elke dag bleek zonneklaar, dat de protestantse geest in de school
nog altijd hoogtij vierde. In de kwaliteit van dat protestantisme zagen ze voorlopig
nog geen gevaar.
De inlijving bij Frankrijk in 1810 bracht weinig verandering en onder Willem I
bleef bij besluit van 20 Maart 1814 de wet van 1806 voor het nederlandse schoolwezen
als grondslag behouden en werd in 1815 ook van kracht voor België en Luxemburg.
Zoals reeds vroeger opgemerkt, had, met het gave behoud dier wet, veel voor de
vrijheid van onderwijs gedaan kunnen worden, maar haar grote vaagheid was oorzaak,
dat het gehele schoolwezen overgeleverd werd aan de willekeur van de Regering.
De interpretatie van het later zo fel omstreden artikel 226 der Grondwet door de
Regering ontnam aan de verwerkelijking van deze mogelijkheid alle twijfel. Bewust
artikel bepaalde ‘Het Openbaar Onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zorg
der Regering’. En de Regering wenste onder Openbaar Onderwijs te verstaan alle
onderwijs. Zo werd het Staatsmonopolie voor het lager onderwijs met kracht
gehandhaafd. Voor het Noorden betekende dat sterk protestants gekleurd onderwijs
met haast uitsluitend hervormde inspecteurs en onderwijzers. Nog in 1841 telde men
onder ruim 70 schoolopzieners slechts vier Katholieken. En het schooltoezicht was
oppermachtig. In een brief van J.F. van Vree lezen we: ‘Geen school kan worden
opgericht, geen candidaat kan enige onderwijsrang bekomen of verliezen, geen
onderwijzer kan aangesteld en geen boek op de scholen gebruikt worden zonder
verlof of medewerking der Heeren Inspecteurs.’ Voor het Zuiden (België) werd het
Verenigd Koninkrijk wat onderwijs betreft, een ramp. Met voortvarendheid werd
overal het neutrale staatsonderwijs ingevoerd. Men schrok er zelfs niet voor terug
het katholieke volksdeel in haar kostbaarst bezit te treffen door de hatelijke
kloosterbepalingen, waardoor aan het katholiek bijzonder onderwijs zulk een zware
slag werd toegebracht. Geen wonder dat vooral het Zuiden heftig reageerde. En toen
in de werkwinkel van de aarts-josephisten: Van Maanen, minister van justitie, Goubau,
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allooi - de Junidecreten van 1825 werden uitgevaardigd, die tot doel hadden de
‘domme geestelijkheid’ de weldaad te schenken van hun ‘verlichte staatsopleiding,’
was ook voor de Katholieken van het Noorden de maat vol. Deze beruchte decreten
vormden de aanleiding tot de schoolstrijd om vrijheid van onderwijs en waren voor
België oorzaak van het ‘Monsterverbond’ van de Belgische Katholieken met de
Liberalen en uiteindelijk tot de opstand van 1830. Nog in 1840 getuigde niemand
minder dan Mr. Groen van Prinsterer in de Tweede Kamer: ‘Ik heb betreurd dat men
in België maar al te zeer het voorbeeld van Jozef II gevolgd heeft, alsof een
Protestantsche Vorst de liefde eener Katholieke bevolking zou winnen, met dezelfde
maatregelen, waardoor zelfs een Katholijke Vorst ze had verspeeld: Ik heb de besluiten
van 1825 betreurd, die ik als een voorname oorzaak de gebeurtenissen van 1830
beschouw.’
Wie wind zaait zal storm oogsten. Bij de begrotingsdebatten van 1825 brak de
storm van heilige en gewettigde verontwaardiging tegen de Juni-besluiten los en
ontbrandde de strijd. De Belgische afvaardigde, De Gerlache, hief aan een krachtige
roep voor vrijheid van onderwijs en daags daarna sloot de afgevaardigde voor
Noord-Brabant, Jhr. Leopold van Sasse van Ysselt, zich bij hem aan met dezelfde
eis. Zijn gloedvolle rede liet niet na diepe indruk te maken op de Kamer, daar hij,
Noord-Nederlander en bekend als vurig orangist, het wagen durfde in oppositie te
gaan tegen de Regering. Zo'n optreden was in letterlijke zin ‘ongehoord.’ Maar een
rondborstig man als Sasse was, kon niet langer meer zwijgen en moest krachtens
zijn positie opkomen voor het heilige recht der ouders in deze parlementaire strijd.
Zowel in als buiten de Kamer laaide nu de schoolstrijd op. De Staten van Brabant
richtten een adres tot den Koning. De nobele Joachim G. Le Sage ten Broek kwam
uit met zijn strijdorgaan ‘De Ultramontaan’ en op 1 April 1829 verscheen het eerste
katholieke dagblad, de Noord-Brabanter, die hoog hief de vaan der vrijheid. Dan
volgt het groots opgezette ‘petitionnement’ van 1829, dat begonnen te Luik, weldra
oversloeg naar het Noorden. Van de 330 petities kwamen er 40 uit het Noorden,
waarvan 30 uit Noord-Brabant. In de Kamer nam Sasse de leiding en eiste dat de
petities ter kennis zouden worden gebracht der Regering. De Tweede Kamer
aanvaardde dit voorstel, dat echter door de Eerste Kamer ‘La Ménagerie du Roi’
werd verworpen, zodat de koning officiëel niet op de hoogte werd gebracht van dit
verlangen onder zijn volk. Zijn luisterend oor had echter ‘un bourdonnement
ennuyeux’ opgevangen en hij achtte het raadzaam enkele wijzingen te laten
aanbrengen om de gemoederen te kalmeren. In 1829 gaf hij zijn minister opdracht
een wettelijke regeling van het gehele onderwijs te ontwerpen, die zijn geliefde K.B.
beslissingen moest vervangen, echter met zodanige restrictie, dat de wijze bepalingen
en strekking van Art. 226 der Grondwet moesten gehandhaafd blijven. Zo ontstond
een wetsontwerp, dat hij tegenstanders noch voorstanders van vrijheid genade kon
vinden. De pers noemde het bitter ‘een ironie.’ Een nieuwe beweging ontstond onder
het volk. Het verzet der Katholieken in het buitenland werkte prikkelend. Vooral de
strijd in Ierland waar Daniel O' Connell zijn verdrukt volk voorging naar de
Emancipatie van 1829, maakte zo'n geweldige indruk, dat de Belgen openlijk spraken
van ‘Irlandiser La Belgique’ In Frankrijk gistte het. De pers kwam in volle actie. Een
tweede petitionnement werd op touw gezet, waaraan thans ook de geestelijkheid
deelnam. Maar de Regering talmde. Zij toonde haar zwakheid door zes leden der
oppositie te straffen met verlies van ambt of pensioen, en een aantal geestelijken met
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Noorden de toestand liet zoals die was en voor het Zuiden een mildere
admissie-regeling trof, was het te laat. ‘Prenez garde de ne pas Joséphiser’, had
Metternich den Koning gewaarschuwd. Maar Vader Willem kon er niet buiten en
misleid door zijn ‘katholieke’ regeringsmannen was hij ongewild te ver gegaan. De
ramp was niet meer te keren. Van Frankrijk waaide de revolutiegeest over naar België
en 25 Augustus sprong de band tussen Noord en Zuid, niet zonder schuld van de
Regering.
Na de opstand van België schaarde het Noorden zich vaster om de troon van
Koning Willem. Voor de noord-nederlandse Katholieken begon nu een moeilijke
tijd. Ofschoon de zuidelijke provinciën loyaal en orangist bleken en de eenzame
strijders onder de Katholieken uit eigen beweging hun grieven en eisen ter zijde
stelden, kon toch de wantrouwige Regering niet nalaten het gedrag der
‘petitionarissen’ voortdurend te controleren en te spionneren. Hoe moeilijk de toestand
ook was, het katholiek bijzonder onderwijs maakte juist in deze tijd belangrijke
vorderingen door het grootse werk, langs vreedzame paden van pastoor Johannes
Zwijsen, die, sinds 1832 verbonden aan de parochie van het Heike te Tilburg, zich
spoedig verheugen mocht in de warme vriendschap van den Kroonprins. Hij heeft
de Regering de weg gewezen naar het hart van het katholieke Brabantse volk. Was
de Kroonprins vóór 1830 nog vierkant tegen vrijheid van onderwijs, door de invloed
van Zwijsen veranderde zijn houding geheel.
Bij de laatste grondwetsherziening onder de Regering van Vader Willem begonnen
de Katholieken zich weer geducht te roeren. Versterkt na een gedwongen periode
van rust, gingen de Katholieken in de strijd en merkwaardig genoeg namen nu de
noordelijke provinciën hierbij onbetwist de leiding - Katholiek Nederland ontwaakte
uit een diepe slaap. De herziening van de onderwijswet vormde wel het voornaamste
punt van actie. De Regering toonde zich niet geneigd in deze tegemoet te komen aan
de wensen der Katholieken, die volstrekte vrijheid van godsdienst en onderwijs
eisten. Dadelijk greep Le Sage, de onvermoeide strijder voor vrijheid van onderwijs,
naar de pen en hief de dreigende kreet aan: ‘Dat het petities regene’. Dat maakte
indruk op de Regering, wie de onaangenaame herinnering aan dergelijke actie nog
vers in het geheugen lag. Om een geruchtmakend algemeen petitionnement te
voorkomen wendde zij zich rechtstreeks tot de R.K. Kerkvoogden met het verzoek
een adres in te dienen. Hieraan werd voldaan en 24 Mei richtten zij zich ‘regtstreeks
en alleen’ tot den Koning met een aanklacht tegen een onderwijs ‘dat niet alleen
godsdienstloos is, doch beginselen inprent met de godsdienst direct of zijdelings in
strijd’. Zij vroegen onbewimpelde erkenning van vrijheid van onderwijs. Kenmerkend
voor het vertrouwen dat de Katholieken stelden in den Kroonprins is wel, dat ook
hem een afschrift van dit adres werd toegezonden. Dit rekest werd nog gesteund door
een toelichting van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dat o.m. betoogde:
‘door het protegeren van Protestantse onderwijzers, door de overwegend Protestantse
schoolopzieners in deze katholieke provinciën, zien de ouders zich genoodzaakt hun
kinderen elders naar school te zenden, ofwel ze thuis te houden’. Willem I scheen
werkelijk geneigd aan de Katholieken tegemoetkoming te schenken, maar de Regering
bleef onvermurwbaar vasthouden aan haar zeer beperkte wijzigingen en vooral aan
Art. 226, zodat practisch niets werd bereikt.
De taak om in deze kwestie oplossing te brengen viel Willem II ten deel, die
nauwelijks op de troon gezeten, de hatelijke kloosterbesluiten introk, waardoor de
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J.M.J., der Broeders van Oudenbosch, Maastricht en Huybergen en de Congregatie
der Fraters van Tilburg, alle in of rond de veertiger jaren gesticht. Voorts benoemde
Willem II een commissie die de klachten, uitgedrukt in de adressen der R.K.
Kerkvoogden en der Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, moest onderzoeken
en binnen een maand verslag daarover uitbrengen. Het is tekenend voor het
rechtvaardigheidsgevoel van den Koning dat in deze Commissie geen enkele
schoolopziener zitting kreeg. Hij wenste bevrediging van zijn katholieke onderdanen
en daarvoor kon hij dergelijke palstaanders niet gebruiken. De voorstanders van het
openbaar-onderwijs-monopolie in en buiten de Regering kwamen in verzet. ‘De
heersende partij’, aldus Le Sage, ‘geraakte in onstuimige woede, want haar troetelkind
het godsdienst- en zedenbedervende onderwijs-monopolie werd bedreigd.’ Vooral
de anti-papistische Leidse Hoogleraar Siegenbeek toonde zich een vinnig bestrijder
van de schoolvrijheid. De professor vond echter waardige tegenstanders in Mgr. van
Bommel, Bisschop van Luik, den onderwijs-specialist J.F. van Vree, later Bisschop
van Haarlem, een verstandig en voorzichtig werker en in den genialen dichterlijken
Broere, den heraut, die van tinnen en transen ter zege riep en het program van actie
voor de Katholieken neerlegde in het gevleugelde woord: ‘De Katholieken vormen
een persoonlijkheid, die vrijheid vordert.’
Intussen kwam de Commissie klaar met haar arbeid en sprak zich, tot grote
teleurstelling van den Koning, uit tegen de vrijheid van het onderwijs. De oude
toestand bleef over het algemeen gehandhaafd, al kregen de Katholieken enig herstel
van grieven; o.a. was beroep open op de Gedeputeerde Staten bij weigering van
admissie; bij de benoeming van onderwijzers zou gelet worden op de godsdienstige
gezindheid van de meerderheid der bevolking; en volgens artikel 10 moest op verzoek
van de geestelijkheid opgave verstrekt worden van alle boeken, schriften en gezangen
gebruikt bij het onderricht. Bij verschil van mening over het al of niet toelaatbare,
lag de beslissing bij... den schoolopziener. Dit laatste bevestigt meteen de
onredelijkheid en de onbruikbaarheid van deze bepaling. De teleurstelling over dit
K.B. was algemeen. Niemand was voldaan. De vrijzinnige Protestanten niet, die het
staats-monopolie van de gemengde openbare school ongewijzigd wensten te behouden.
De Orthodoxen niet, die voorstanders waren van een gesplitste openbare school, d.i. aparte scholen voor Protestanten. Rooms-Katholieken en Israelieten en de
Katholieken niet, die kort en bondig eisten vrijheid van onderwijs en
déprotestantisering van de openbare school. Op dit laatste punt, waarvoor artikel 10
werd aangewend, bleken alle pogingen vruchteloos, daar ze afstuitten op de houding
der protestantse schoolopzieners. Toch had artikel 10 dit gelukkige gevolg, dat de
Orthodoxen met Groen aan het hoofd, in de eis om vrijheid naast de Katholieken
kwamen te staan, daar, door de boekenkeur, de openbare school ook voor hen, die
de Bijbel niet wilden opofferen voor het gehate Rome, onbruikbaar werd, zodat zij
zich gedwongen zagen over te gaan tot oprichting van eigen bijzondere scholen.
Vanaf 1840 werd het steeds meer duidelijk, dat een liberale revisie van de grondwet
niet kon uitblijven en even duidelijk dat de vrijheid van onderwijs in die grondwet
zou worden vastgelegd. Een poging daartoe van Thorbecke, als hoofd der
‘Negenmannen’ mislukte. De Tweede Kamer verwachtte het iniatief-voorstel van
den Koning. Deze nam hiertoe plotseling het besluit, toen in 1848 de dreiging der
revolutie ook onze grenzen naderde. In een nacht van conservatief, liberaal geworden,
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ting had, die vroeger reeds, als professor te Gent, duidelijk en krachtig zijn mening
aangaande vrijheid van onderwijs had kenbaar gemaakt. 14 October werd de nieuwe
grondwet afgekondigd, die in artikel 194 bepaalde: ‘het geven van onderwijs is vrij’.
De voorstanders van de vrije school hadden de overwinning behaald, zij het dan na
een laatste vinnige strijd, waarbij de tegenpartij - Liberalen en ook Protestanten, bij
wie de angst voor Rome sterker sprak dan eigen belang - de openbare school wist
veilig te stellen voor de toekomst. Zeer tegen de zin van Thorbecke waren er aan
artikel 194 twee onderstreepte zinsneden toegevoegd: ‘Het openbaar onderwijs is
een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering’ en ‘Er wordt overal in het
Rijk van overheidswege voldoende lager onderwijs gegeven’. Deze ‘ellendige
zinsneden’ zullen tot 1917 kernpunt blijven van de schoolstrijd.
Al was de wet van 1848 geen totale overwinning, ze vormde de eerste schrede
naar het te bereiken doel. De weg naar de vrije school was geopend. Maar ze was er
nog niet. De schoolwet van 1806 zou van kracht blijven, totdat ze vervangen was
door een nieuwe organieke wet. En die bleef voorlopig uit. De tegenstellingen tussen
de Kamer-groepen en de uiteenlopende wensen hielden de Regering er van terug een
definitieve regeling te treffen. Ook het Ministerie Thorbecke bepaalde zich tot het
zenden van een circulaire aan de Gedeputeerde Staten met het verzoek ‘volgens de
geest der nieuwe Grondwet de meest mogelijke vrijgevigheid te willen in acht nemen
bij het verlenen van admissie tot oprichting van bijzondere scholen’. Wel een teken,
dat hij zijn Pappenheimers kende.
Eerst in 1857 diende van Rappard een nieuwe schoolwet in, die vrijheid gaf om
bijzondere scholen op te richten en tot voldoening van de grote meerderheid der
Kamer een gemengde neutrale openbare school voorstelde. Aangaande dit voorstel
ontstond in de Kamer een geweldige strijd. Bij de vraag of de gemengde school
godsdienstige eenheidsschool of gezindte-school (gesplitste school) zou zijn, sprak
de Kamer zich uit voor de eerste opvatting. Onder neutraal verstond de meerderheid
de werkelijke strikte neutraliteit in tegenstelling met de Conservatieven en A.R. die
de opvatting ‘algemeen christelijk’ waren toegedaan. Toch stemde de Kamer in met
het voorschrift, dat de kinderen zouden worden opgeleid ‘tot alle christelijke en
maatschappelijke deugden’, een schoon-klinkende phrase, die diende om
Conservatieven en Liberaal-katholieken aan het lijntje te houden. Een ander twistpunt
liep over de subsidiëring der bijzondere school, waartoe het wetsvoorstel aanleiding
gaf in een aan artikel 23 toegevoegde alinea. Dit subsidievoorstel werd door de Kamer
verworpen. Wel werd een artikel aangenomen dat subsidiëring door gemeente of
provincie toeliet, op voorwaarde dat de school toegankelijk zou zijn ‘voor alle
kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid’, Van de bijzondere
scholen konden dus alleen de neutrale (b.v. het ‘Nut’) niet de confessionele, aanspraak
maken op subsidie.
Met deze wet en de uitvoering daarvan, komt de geschiedenis van het onderwijs
op een keerpunt. De bedoeling van het liberale logespel ging duidelijker spreken, nu
bij de uitvoering van de ‘voorname wet’ de voorzichtigheid, tot nu toe zo zorgvuldig
betracht om wille van liberaal-denkende Katholieken en Protestanten, werd terzijde
gesteld en het schooltoezicht er toe overging de strikte neutraliteit scherp door te
voeren.
De Conservatieven, die hun hoop gebouwd hadden op artikel 23, zagen zich deerlijk
teleurgesteld, en moesten noodgedwongen de weg op van de vrije school.
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zonder onderwijs regel, openbaar onderwijs aanvulling. De geest onder de
Katholiekken onderging in deze tijd eveneens een grondige verandering. Door het
radicale optreden van de Regering was het voor velen duidelijk, dat de echte liberaliteit
van Thorbecke had afgedaan en voor anderen, die vastgeklonken bleven aan hun
liberale bevrijders van 1795, deed de Paus door de Syllabus en de toegevoegde
Encycliek ‘Quanta Cura’ de ogen opengaan. Rome had gesproken. De neutrale school
was in principe onaanvaardbaar verklaard voor Katholieken. Door de herderlijke
brieven der Bisschoppen, door brochures en kranten werden de nederlandse
Katholieken voorgelicht. Vooral het meesterlijk mandament van 68 sprak duidelijke
taal voor allen die belast waren met de opvoeding der jeugd, voor geestelijkheid,
ouders, en onderwijzers. Ook de houding der Liberalen, die juist in deze tijd door de
jongeren-beweging een fel anti-clericale richting insloeg onder Gambetta's leus ‘le
cléricalisme voilà l'ennemi’, werkte mee om de breuk te verhaasten. Zo sluit zich
het christelijk front rond de dreigende liberale citadel, sterk door de overtuiging, dat
de strijd gaat om de ziel van het kind, waarvoor geen offer te zwaar kan zijn, onbewust
één in doel, maar steeds nog bewust naast elkaar.
Bij de verkiezingen van 1866 scheidden de Katholieken zich af van hun liberale
‘vrienden’ en begint de hoog nodige zuivering van de gelederen, waartoe in 1870 de
Kiesvereniging ‘Noord-Brabant’ werd opgericht, de eerste in het land. In 1873 was
deze zuiveringsactie, voor de Kamergroep althans, voltooid en begint in Parlement
en bij stembus de samenwerking met de Groenianen en de Conservatieven. Het was
hoognodig tijd. Wel werd de schijnvrijheid zo goed mogelijk benut en bleef het aantal
vrije scholen voortdurend toenemen - het aantal katholieke scholen b.v. groeide aan
van 250 in 1868 tot 568 in 1888 - maar de financiële offers, die daarvoor gebracht
moesten worden, waren enorm. En dit bezwaar gold nog meer voor de Protestanten
dan voor de Katholieken, die beschikten over een keurkorps van kloosterlingen, die
krachtens hun heilige roeping met liefde en geestdrift zich wijdden aan het schone
werk, ten koste van vaak zware persoonlijke offers. Aan het dreigende streven der
anti-clericalen, dat op den duur leiden moest tot het aankweken van een ongelovig
geslacht, moest kost wat kost paal en perk worden gesteld. De overheidsschool genoot
alle rechten, de vrije school was aan banden gelegd. Terecht klaagde de ‘Tijd’ over
het bedrog gepleegd met de wet van '57: ‘Men heeft ons tot troost in lijden het
zogenaamd vrije onderwijs geschonken. Men heeft echter middelen weten te vinden
en breidt die elken dag uit, om het vrije onderwijs in de praktijk te doden.’ Door het
kosteloos onderwijs van de staatsschool werd de concurrentie der bijzondere scholen
haast een onmogelijkheid. De examens voor het verkrijgen van de akte van
bekwaamheid werden opzettelijk opgevoerd, en zoveel willekeur, vooral tegenover
kloosterling-candidaten, werd daarbij gebezigd, dat men vrij mocht spreken van een
openlijke verkrachting van het recht. De houding van berusten en afwachten
veranderde dan ook meer en meer in ontevredenheid en vijandigheid. De wapens
voor een strijd van hard tegen hard, werden gesmeed. De eisen der kerkelijken om
subsidie, schoolgeldheffing zowel voor Staatsschool als vrije school en intrekking
van de liberale lokleuze ‘opvoeding tot alle christelijke deugden’ werden steeds
dreigender. Het werd langzamerhand duidelijk voor het Parlement dat de wet van
'57 herziening behoefde, maar door de onverbiddelijke houding der liberale
meerderheid tegenover de eisen der ‘kerkelijken’ bleef elke poging vruchteloos.
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vormde een radicaal getint ministerie, dat als eerste punt in zijn program opnam ‘Het
oplossen der onderwijskwestie’. Reeds in '78 werd ‘het decretum horribile’ ingediend,
dat de doodsteek moest toebrengen aan de vrije school. Het mes op de keel, dat echter
afstuitte op het heilig idealisme der kerkelijke groepen. Onder hun bezielende leiding
kwam het volk in beroering. Het regende petities aan de Kamer en het Loo, die weldra
450.000 ondertekenaars telden. Hoe groot de indruk ook was door dit petionnement
veroorzaakt, de Kamer overstemde de minderheid (52 - 30) en de Koning kon niet
anders dan de wet bezegelen.
Voor het onderwijs bracht de wet een grote verbetering, maar uit financieel oogpunt
mocht ze geen succes genoemd worden. Voor de kerkelijke partijen was ze
onaanvaardbaar en uit financieel oogpunt catastrofaal. Van subsidie voor het bijzonder
onderwijs was geen sprake. De Voorstanders van de vrije school moesten op de eerste
plaats bijdragen in de verhoogde kosten van de openbare school en daarnaast voorzien
in de ontzaggelijke geldelijke offers, die de nieuwe wet aan het bijzonder onderwijs
oplegde. De kwekelingen moesten vervangen worden door onderwijzers. De salarissen
moesten worden verhoogd en de opleiding beter verzorgd. Het bouwbesluit was
gedeeltelijk ook van kracht voor de bijzondere scholen. Het schoolgeld moest laag
gehouden worden om te kunnen concurreren met het nagenoeg kosteloze openbare
onderwijs. En bij al dat onrecht bleef de ‘neutrale’ school nog lokken met de
toverspreuk der ‘christelijk deugden’. Geen wonder dat de strijd hoger oplaaide dan
ooit te voren. Wel was Kappeyne als overwinnaar uit deze slag te voorschijn getreden,
maar lamgeslagen was de oppositie geenszins. Integendeel, bleek uit de stemming
de meerderheid te zijn voor de wet, tevens bleek dat de anti-liberale minderheid een
front vormde, in vastberaden één-zijn, steunend op geloof en christelijk idealisme.
‘De liberale partij’, schreef Schaepman, ‘heeft de strijd beslist door de overmacht.
Waar zij niet kon overreden, daar heeft zij overstemd, waar zij niet kon overtuigen
daar heeft zij gesmoord. Ze heeft haar leuze verwezenlijkt: - de strijd moet uit zijn!
- Maar de strijd is niet uit. Want wij zullen niet ophouden van de strijd. Geen enkel
ogenblik, zelfs niet in gedachte. Voor ons is deze strijd een deel van ons leven’.
En de strijd was niet uit. Onder het volk en in het Parlement werd hij voortgezet
met gloeiend enthousiasme, aangewakkerd door het fanatiek optreden der uitvoerders
van de wet, de liberale schoolopzieners, die overal de meest strikte neutraliteit eisten,
en geen gebed, geen Bijbelsche Geschiedenis, zelfs geen kruisbeeld aan de wand
duldden.
Tussen 1880 en 1889 nam het aantal openbare scholen toe met 5,77% en het
leerlingenaantal met 11,5% dat der bijzonder scholen respectievelijk met 19 en 37,5%.
Deze cijfers zijn een sprekend getuigenis van het hoge idealisme dat ouders en leiders
in die moeilijke jaren bezielden en kunnen voor velen tot op deze dagen ten voorbeeld
strekken.
De Liberalen waren over hun hoogtepunt heen. Bij de grondwetsherziening van
'87 zagen ze zich gedwongen de mogelijkheid tot subsidiëring van het bijzonder
onderwijs te erkennen. Hierdoor kwam het beruchte artikel 194 (lid 1), dat het
openbaar onderwijs tot aanhoudende regeringszorg verklaarde, wankel te staan. Van
Houten, een der liberale voormannen, besefte ten volle de betekenis van deze
interpretatie. ‘Artikel 194 is en blijft zedelijk dood, al wordt de executie uitgesteld.’
Die executie bleef nog enige tijd uit. Eerst moest de coalitie R.K. en A.R. tot stand
komen, wat niet zonder schermutseling en concessies, vooral van de zijde der
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voeren tot succes.
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Reeds in 1853 had Groen van Prinsterer de wens uitgesproken: ‘dat de Katholieken
met de Anti-revolutienairen gemene zaak moesten maken tegen de anti-christelijke
ongelovigheid,’ en Schaepman zag van den beginne het enige middel om de liberale
overmacht te breken in de vervulling van die wens. In 1873 schaarde Groen zich
openlijk aan de zijde der Katholieken, wat zeker een moeilijk besluit was voor een
Romehater als Groen, maar tevens de enige mogelijkheid om het gewenste resultaat
te bereiken. Na Groen's verscheiden trad Dr. Kuyper op als de politieke leider der
A.R. Helaas deelde hij in de Rome-kwestie de opinie van zijn groten voorganger
niet. Nog in 1879 horen we hem verklaren: ‘Moet de ultramontaanse invloed
bestreden, dan willen we voor dat doel samenwerken met Liberalen en Radicalen.’
Nog immer liever Turks dan Paaps. Onvermoeid echter bleef Schaepman de pijlers
plaatsen voor de brug tussen Rome en Dordt en bij de verkiezingen van 1881
aanvaardden de A.R. welwillend de steun der R.K. Daarmee was de kentering
gekomen, die voerde tot volledige samenwerking en tot de overwinning in 1888.
Het eerste Coalitie-ministerie was een feit. In 1889 diende Mackay een voorstel
in tot herziening der wet van '78, dat o.m. van rijkswege gelijke subsidie wilde geven
voor bijzondere zowel als voor openbare scholen. Ofschoon de meerderheid der
Liberalen tegen het voorstel was, werd de wet als Pacificatiewet door de Tweede
Kamer aanvaard. Het anti-clericale volksdeel zag het eerste bolwerk der openbare
school ineenstorten en dadelijk werd alarm geblazen. De pers kwam in actie en
zweepte de gemoederen op. Petities werden gezonden aan de Eerste Kamer. Gelukkig
had daar het bezadigde woord van enkele liberale profs (o.a. Fruin) de gewenste
uitwerking, zodat ook de Eerste Kamer de wet aannam. Hierbij werd de
rechtsgelijkheid tegenover het Rijk voor de bijzondere school vastgelegd en kon ze
aanspraak maken op een gelijke subsidie als de openbare voor het onderwijzend
personeel - niet voor de stichtingskosten - en dan nog na voldaan te hebben aan een
zestal voorwaarden, als waarborg gesteld. Bovendien bracht de wet vermindering
van het aantal leerkrachten en verplichte schoolgeldheffing voor de openbare scholen,
hetgeen aan de bijzondere scholen een betere mogelijkheid verschafte om te
concurreren met het neutrale staatsonderwijs. Hiermee was de schoolstrijd in beginsel
uitgestreden. Toch zou uit de praktijk blijken dat nog een lange weg was af te leggen.
Alles hing af van een loyale uitvoering der wet, die in handen werd gelegd van de
gemeentebesturen en die waren tot in de zuidelijke provincies toe nog stevig liberaal.
Na aanneming van de leerplichtwet diende Goeman Borgesius in 1901 een
subsidie-wet in die volkomen gelijkstelling gaf ten opzichte van de Rijkskas, waarbij
naast salariëring der leerkrachten ook tegemoetkoming verleend werd in de kosten
der schoollokalen.
Hieruit leze men niet dat de financiële positie van een bijzonder onderwijzer gelijk
was aan die van een openbare. Voor het openbaar onderwijs moest de gemeente
aanvullen tot een bepaald bedrag - het minimumsalaris - en het stond haar vrij
daarboven uit te gaan. Voor elken verplichten onderwijzer b.v. betaalde het Rijk voor
openbaar en bijzonder onderwijs f 260. Maar voor den openbaren onderwijzer moest
de gemeente minstens f.240 bijpassen. Voor gehuwde onderwijzers van 28 jaar
betaalde het Rijk f.25 huwelijkstoeslag; de openbare onderwijzer moest f.50 krijgen.
Aan deze wantoestand kwam een einde door de ‘Onderwijsnovelle-Kuyper’, die
na hevige strijd in en buiten het Parlement, in 1905 door beide Kamers werd
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als openbare onderwijzers. Het ministerie Kuyper ontplooide op het gebied van
onderwijs een geweldige activiteit. Behalve de ‘Onderwijsnovelle’ diende Kuyper
in de wetsontwerpen tot wijziging der wetten op het Hoger en Middelbaar onderwijs.
Hij bracht een nieuwe pensioenregeling tot stand, waarbij de bijzondere onderwijzers
in het burgelijk pensioenfonds werden opgenomen en tevens de nagelaten
betrekkingen van openbare zowel als bijzondere onderwijzers pensioengerechtigd
werden. Hij bracht de gelijkstelling een grote schrede voorwaarts en aan hem is het
te danken, dat de bijzondere scholen in die tijd zo'n geweldige vooruitgang maakten
in aantal en in gehalte van het onderwijs. Bij dit al bleef nog steeds artikel 192 het
voornaamste beletsel voor volledige vrijmaking. Dat moest worden weggenomen
om voor goed een einde te maken aan de bijna 100 jarige strijd. Heemskerk waagde
de poging en diende in 1913 een voorstel tot wijziging in. Volgens dit voorstel werd
het onderwijs het voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering. Lager en
middelbaar onderwijs waren vrij en openbaar onderwijs zou gegeven worden, voor
zover daartoe behoefte zou bestaan, als aanvulling dus.
Van deze herziening is echter niets terecht gekomen, daar de voorstellen te laat
werden ingediend om nog in het lopende zittingsjaar behandeld te kunnen worden.
De positie der bijzondere school was intussen nog verre van rooskleurig. Ofschoon
openbare en bijzondere scholen tegenover de rijkskas in dezelfde conditie verkeerden,
kon de eerste boven de rijksbijdrage putten uit de gemeentekas, terwijl de laatste
voor dit deel uitsluitend moest steunen op particuliere weldadigheid. Volgens
berekening van de ‘Standaard’ betekende dit een jaarlijks bedrag van 10 millioen.
Immers voor schoolbouw vergoedde het Rijk slechts 25% en de jaarlijkse
exploitatiekosten, als onderhoud en leermiddelen werden in het geheel niet
gesubsidiëerd. Voor de openbare scholen konden de gemeenten boventallig personeel
aanstellen, terwijl ze bovendien salarissen konden uitkeren boven het wettelijk
minimum en uit statistieken blijkt, dat dit niet bij uitzondering gebeurde. In 1910
besteedden de gemeenten van Noord-Holland b.v. boven een rijksbijdrage van f.
2.290.000 nog f. 2.330.000 aan het openbaar onderwijs uit eigen kas. Geen wonder,
dat bij zo'n toestand van tevredenheid geen sprake kon zijn en dat met groeiende
kracht werd aangedrongen op volledige gelijkstelling ook tegenover de gemeentekas.
Aan het Ministerie Cort van der Linden kwam de taak toe dit tot oplossing te
brengen en tevens artikel 192 der Grondwet te herzien. Van harte ging dit niet.
Herziening van het kiesrecht was hoofdpunt van zijn program; voor onderwijs dacht
hij een commissie in te stellen om een betere subsidieregeling voor het bijzonder
onderwijs in studie te nemen, maar aangaande herziening van artikel 192 verklaarde
hij kort en bondig: ‘Een voorstel tot herziening van artikel 192 der Grondwet is van
het Kabinet niet te verwachten.’ Voor de dreigende oppositie moest hij echter
zwichten, zodat hij de staatscommissie volmacht verleende om zo nodig een gewijzigd
art. 192 voor te stellen, dat tegelijkertijd met art. 80 (Kiesrecht) in behandeling zou
kunnen komen. Omtrent subsidie verklaarde hij uitdrukkelijk, dat die zo ruim mogelijk
bedoeld was, ook ten opzichte der gemeentekas. Hiermee kon de
Bevredigingscommissie haar moeilijke taak beginnen. Na twee jaren was ze gereed
met haar Rapport en 1917 bracht dan eindelijk de zozeer verlangde en zo fel omstreden
grondswetherziening van art. 192 Het woord ‘openbaar’ in lid 1 verviel, zodat het
onderwijs voorwerp werd van de zorg der Regering. Lid 6 bracht financiële
gelijkstelling tegenover de openbare kas d.i. rijkskas en gemeentekas. De
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‘alomtegenwoordigheid’ der openbare school, neergelegd in lid 4, vormde het
voornaamste geschilpunt. De linkse partijen hielden onwrik-
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baar vast aan dit laatste anker, terwijl de Rechtsen vasthielden aan hun eis: ‘bijzonder
onderwijs regel, openbaar onderwijs aanvulling’. Toen de katholieke Kamergroep
echter inzag, dat dit streven zonder medewerking van links, toch niet voor
verwezenlijking vatbaar kon zijn, en begreep dat alomtegenwoordigheid onder de
nieuwe wet geen gevaar meer was voor het bijzonder onderwijs, gaf zij toe, zodat
het voorstel een meerderheid haalde. Uit de aanhef van artikel 4 blijkt, dat de bepaling
aangaande de alomtegenwoordigheid der openbare school zelfs versterkt uit de strijd
kwam. Het luidde: ‘In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoend openbaar
algemeen vormend lager onderwijs gegeven, in een genoegzaam aantal scholen.
Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden
toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt
gegeven’.
Het wachten was nu op de organieke wet en die bleef uit, ondanks de sterke
aandrang van Kamerleden, schoolbesturen en onderwijsbonden, zodat in de moeilijke
oorlogsjaren de bijzondere school voor een belangrijk deel op particuliere bijdragen
bleef aangewezen. Eerst in 1919 werd het ontwerp der organieke schoolwet ingediend
door Dr. J.Th. de Visser, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van
het eerste Ministerie Ruys. De leiding in deze was hem toevertrouwd. Hij stelde zich
op onpartijdig standpunt en het was zijn oprechte wens om los van alle partijdwang
een nationale wet tot stand te brengen. Zijn taak was niet gemakkelijk, maar hij bracht
ze op meesterlijke wijze tot uitvoering. Van Vuuren getuigde van hem: ‘In al de
jaren, dat ik de werkzaamheid in ons Parlement volgde, heb ik nooit enige wet van
deze betekenis zien verdedigen, frisser en degelijker, met meer kennis van zaken,
dan door dezen bewindsman. De heer De Visser zat er in, geducht in, niet alleen in
hoofdzaken, maar in alle details en stond al zijn bestrijders.’
Wat hij hoopte te bereiken, bracht hij tot stand, een waarlijk nationale wet; voor
Nederland een onderwijsregeling, die enig is in de geschiedenis van alle volken. 7
October 1920 werd de wet door de Eerste Kamer aangenomen en nam de
onderwijsstrijd een einde. Lang en fel was hij gestreden, maar het meeste van wat
de voorstanders der vrije school zich te bereiken hadden voorgesteld, was bereikt.
Het resultaat was de strijd ten volle waard. Er bleven nog wensen en er waren nog
fouten, die verbetering behoefden, maar het klokkengelui was er niet minder feestelijk
om en de feestvreugde niet minder geestdriftig.
Nu wij terugzien op deze moeizaam bevochten overwinning, past het ons een
eresaluut te bengen aan Minister Cort, die eenmaal overtuigd van het goede recht
der bijzondere school, eerlijk gaf, wat hij geven kon, en dat hij niet meer heeft kunnen
geven was zeker niet te wijten aan hem. Een eresaluut ook aan Minister De Visser,
die de kroon zette op het werk en onsterfelijke hulde aan hen, die streden en leden
voor het behoud en de bloei van het christelijk geloof in een christelijk geslacht door
middel van godsdienstig onderwijs.
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De harpspeler
Een adventsverhaal door Antoon Coolen.
Er leefde langen tijd geleden in een stad een muzikant Koninckrijk geheeten, die op
een wonderlijk schoone wijze de harp bespeelde.
Nu stonden in dien tijd de muzikanten niet in zulk een hoog aanzien. Velen hunner
hielden zich niet alleen uitsluitend op met wereldsche muziek, maar leidden
daarenboven ook een lichtzinnig en dikwijls losbandig bestaan. Zeker verstonden
zij de moeilijke kunst der muziek, maar de menschen waren geneigd om aan te nemen,
dat de muzikanten die tooverkunst van den duivel leerden en in ruil daarvoor hun
ziel aan den boozen geest moesten afstaan. Er waren fluitspelers en vioolspelers, die
zulke onbegrijpelijke toeren op hun instrumenten verrichtten, dat daar geen gewone
menschelijke verklaring voor te vinden was. Satan bestuurde de windsnelle vingers
en voerde den strijkstok over de betooverde snaren. Het spreekt vanzelf, dat hij met
zijn muziek de zielen der spelers reeds gevangen hield, om ze langs den breeden weg
van zonde en losbandigheid naar zich toe te trekken. En hoe ging het met de dansende
paren! Zij gaven zich over aan den roes van lichtzinnigheid en van al te zinnelijke
behaaglijke muziek. Ja, de vioolspeler, in den flakkerenden gloed der feestelijke
fakkels, stond er zelf als een aanvurende Satan bij, om lachend en vol boosaardige
pret hen ten verderve te leiden.
De harpspeler Koninckrijk echter was niet een muzikant als de andere, hij was
een uitzondering. Slechts zelden, en dan alleen bij geoorloofde feesten, waar de oude
beproefde en goede dansen werden gedanst, speelde hij de wereldsche muziek, de
statige pavane, die de meisjes met een voorname ingetogenheid kunnen dansen, en
de langzame sarabande, die liefelijk is en die de harten niet opwindt. Hij oefende
veel liever zichzelf in de verhevenheid der schoone kunst van de muziek, verrichtte
geen helsche toeren, waarbij hem de haren wild over de vonkende oogen vielen, doch
speelde liefst voor zichzelf alleen de rijpe muziek der toondichters, die hij in zijn
hart verstond. Als gij de wereld niet dient, dan dient zij u niet, daarom had de
harpspeler Koninckrijk het dikwijls zorgelijk en sober. Hij wist zich echter, aan het
raam zijner oude kamer gezeten, tevreden te stellen met brood en vruchten. En als
hij eenige malen per jaar zijn kroes water daarbij door een beker wijn kon vervangen,
dan was hij al heel gelukkig en verheugd over deze weelde, en speelde nadien, de
harp tusschen de knieën en de armen, zijn dankbaarheid uit.
De pastoor van de kleine stad, waar de harpspeler woonde, hoorde den lof van den
muzikant en ging op een schemeravond eens naar hem luisteren. De pastoor was zoo
ingenomen met dit spel, dat hij den harpspeler onmiddellijk tegen de vergoeding van
een klein jaargeld aanstelde, om in het zangkoor met zijn harpspel de diensten in de
kerk op te luisteren. Zoo werd dus deze muziek zelfs voldoende vroom en waardig
bevonden, om te klinken onder de heilige Mis.
Het spreekt vanzelf, dat de harpspeler zeer gelukkig was over de eer, die hem in
zijn aanstelling als kerkelijk musicus was
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te beurt gevallen. Hij bleef echter bescheiden en deed toegewijd en met groote liefde
zijn werk, dat hem veel voldoening gaf in het gemoed. En altijd, als zijn harpspel in
de kerk klonk, de volle accoorden boven de afgronden hunner echo's en de ruischende
choralen in de ijle, hooge bovenoctaven, zaten de menschen stil en geroerd te luisteren,
en zij konden hun aangedaan hart des te inniger verheffen tot God.
Maar eens, terugkeerend naar huis uit het avondlof waaronder hij het Magnificat
van het knapenkoor met zijn harpspel had begeleid, zag de musicus een onbekende
op hem afkomen, die den hoed voor hem afnam en hem een compliment maakte over
zijn spel.
‘Ik was in de kerk en heb uw spel gehoord, gij moet een groot talent hebben,’ zei
de onbekende.
De harpspeler was zelf nog vol van zijn muziek en het deed hem goed daarover
met dezen vreemdeling te kunnen praten en diens indrukken te hooren. Daarom liep
hij met den onbekende een eindje op.
‘Gij hebt verstand van muziek?’ vroeg hij.
‘Ja zeker,’ zei de onbekende
‘Och, talent,’ zei toen de musicus lachend. ‘Wie zal uitmaken of men talent heeft?
Ik weet, dat ik de menschen in deze stad tevreden stel, wat zou ik meer verlangen?’
‘Nu zijt gij waarlijk al te bescheiden,’ antwoordde de onbekende. ‘Weet ge, dat
ge oneindig veel meer kunt dan de menschen in deze stad tevreden stellen? Gij zijt
een groot kunstenaar en gij zijt in staat het gansche land in vervoering te brengen.
Maar gij moet u in uwe bedrevenheid meer ontwikkelen.’
Terwijl zij zoo spraken, had de vreemdeling den musicus buiten de straten der
stad geleid, en, voor de harpspeler zich daar goed rekenschap van gaf, waren zij
samen op de heide.
‘Kom mee,’ zei de onbekende. ‘Ik noodig u uit, om eens naar een harpspel te
luisteeren, dat schooner is dan het uwe, maar toch niet schooner dan gij het kunt
leeren.’
De musicus voelde zich door de woorden, die de vreemdeling tegen hem had
gezegd, eenigszins verplicht, vertrouwen in hem te stellen en met hem mee te gaan.
Hij wilde niet weigeren en moest bekennen, dat hij ook wel nieuwsgierig was, om
die wonderlijke muziek eens te hooren, tot het spelen waarvan de onbekende ook
hem in staat en bekwaam achtte.
Zij staken in den donkere de heide over; de maan ging achter hen op. Nadien
kwamen zij in een bosch, drongen tusschen de boomen door en bereikten weldra een
open plek. En zie, op het oogenblik, dat de musicus voelde hoe de onbekende hem
met een armgebaar tegen hield en deed stilstaan, kwam er midden in de open vlakte
tusschen de boomen een prachtige harp, die blonk in het onwezenlijke licht van de
stijgende maan. En in de stilte was het, of er lichte trillingen en bewegingen door
die harp gingen, alsof zij gehanteerd werd door iemand dien men niet kon zien, alsof
zij tusschen knieën en bewegende armen rustte. Dan gleed er een schaduw over de
snaren, en plotseling werden die snaren getokkeld, alsof onzichtbare handen erin
grepen. Te zelfder tijd klonk haar overschoone muziek.
De harpspeler, naast den vreemdeling, stond in de hoogste verbazing te luisteren.
Hij voelde zijn hart en zijn zinnen beide geraakt door deze geheimzinnig
voortgebrachte muziek. De melodie had een zoo wonderlijk thema als hij nooit had
gehoord. Zij had iets vervoerends, zij lokte, zij bracht u van binnen in de war en
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sleepte mee. De klare getokkelde tonen klonken vol en luid als klanken van luid,
geheimzinnig en verborgen water, ijl en hoog als zilver, als glas, dan ruischten de
tinkelende snoeren van stijgende en dalende octaven en triolen; nooit had de harpspeler
ter wereld iets zoo moois en verlokkends gehoord.
Maar het was, of voor den zwijgenden
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achtergrond der bosschen een zwarte, lage wand was ontstaan, waarin af en toe een
trage beweging viel waar te nemen. Geboeid door het bekoorlijke harpspel bemerkte
de musicus, dat er uit dien soms traag bewegenden wand koppen te voorschijn
kwamen. Hij zag ook oogen en af en toe het open en dichtgaan van muilen. De
neergehurkte figuren maakten zich hoe langer hoe duidelijker van den donkeren
achtergrond los, ja, dat waren daar wolven, die zaten daar op hun achterste, de
voorpoten recht gestrekt, naar deze nachtelijke muziek te luisteren. Hoe zeer de angst
hem ook beving, toch voelde de harpspeler Koninckrijk zich door de zoetheid van
deze muziek geheel betooverd. Maar eindelijk verdween de harp in het heldere
maanlicht, de toover werd verbroken. De dicht tegeneen gekropen wolven stonden
op, keerden om en liepen het bosch in. De beide mannen gingen daarop heen. De
musicus liep, het hoofd gebogen, in nadenken verzonken. Bij de stad nam de
onbekende met een handdruk afscheid.
Sinds dit oogenblik was het gedaan met de rust van den harpspeler. Hij had geen
tevredenheid meer bij het avondraam als hij zijn brood at en hij gevoelde geen geluk
meer om in een hymne daarvan dankbaar te getuigen. Hij kon het niet helpen, maar
altijd speelde hem die melodie in de ooren, die bekorende, zinnenverwarrende
melodie, die de wolven temde. En het duurde wezenlijk niet lang, of hij zat te
probeeren, ze op zijn harp na te spelen en hij ging in het verborgen zich vlijtig daarin
oefenen. Er waren menschen, die voorbij het huis kwamen en het hoorden. Zij bleven
staan, omdat zij den harpspeler nog nooit iets zoo vreemds hadden hooren spelen.
Later bleven zij aan de melodie denken en trachtten tevergeefs haar na te neuriën.
Maar wat gebeurde er met den harspeler Koninckrijk? Hij had de verleiding niet
kunnen weerstaan en ging na eenigen tijd op een nacht naar het bosch terug. Ja, en
nadien ging hij opnieuw nog vele nachten naar die eenzame plaats. Ten laatste zagen
de menschen hem iederen avond met zijn groote harp de deur uitgaan en eerst 's
morgens, als het licht werd, keerde hij terug. Den geheelen dag bleven dan de vensters
toe voor de ramen van zijn huis.
Zoo was hij, verlokt door een melodie, verlokt door de toovermacht van zijn eigen
spel, dat de wolven bedwong, een man geworden, die een nachtelijk leven leidde en
overdag onverschillig was voor het leven. De menschen zagen de geweldige
verandering die er met den eerst zoo vromen harpspeler plaats had. Wat was er nu
een nachtbraker uit hem gegroeid, die een losbandig leven leidde. Soms, in den avond
voor hij zijn deur uitging, hoorden de menschen, hoe hij op die vermaledijde harp
allerlei wulpsche, heidensche en duivelsche liederen speelde, die iemand zijn bloed
en zijn hart angstig maakten. En als hij later de deur uitging, en men groette hem,
dan groette hij niet terug. Hij was onverschillig geworden voor alles, behalve voor
die geheimzinnige nachtelijke uitspatting en voor het geld, dat hij kon verdienen
door zijn zwoele, hevige muziek, die de zinnen brandde, in de feestelijke en
nachtelijke zalen der steden in de omgeving te spelen.
En eens waren er eenige mannen, die hem volgden en die, achter hem aanloopend,
met hem kwamen op die eenzame plaats in in het bosch. Vanuit de verte, tusschen
de boomen door, zagen zij, hoe hij neerzat met zijn harp. Zij hoorden zijn spel en
zagen hoe de zwarte wolven met de groene lichtjes hunner fosforiseerende oogen
uit het bosch kwamen, en, getemd en gebonden, zich in een dichten kring rondom
den speler neerzetten. Toen begrepen de menschen, dat hij dit overschoone spel van
den duivel geleerd had en hoe hij zich daarmede aan Satan gevangen had gegeven.
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Terug in de stad gingen de mannen overal vertellen wat zij gezien hadden. En het
volk waarschuwde daarop den pastoor, dat
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ook hij het weten zou en den harpspeler niet langer in de kerk zou laten spelen.
‘Ik geloof, dat gij oprecht zijt,’ zei de pastoor tot de menschen, ‘maar ik geloof
ook, dat de harpspeler Koninckrijk oprecht is en het mij zelf zal zeggen, als hij zich
niet langer waardig acht, om in de kerk te spelen.’
De pastoor echter had de droevige veranderingen in den harpspeler en diens
onverschilligheid voor de kerkelijke muziek wel gezien, en hij had begrepen, hoe
zeer de man in de slavernij zijner ongebondenheid zijn ziel kwelde en zijn geweten
bedroefde.
Toen het nu echter omtrent den heiligen Adventstijd was, ging de pastoor naar
den ongelukkigen musicus en zei tot hem:
‘Kijk, mijn knapenkoor zal een geheel nieuwe Rorate Coeli gaan instudeeren, ik
heb daar een bijzonder mooie vierstemmige compositie voor. Gij moet de harppartij
daarbij spelen, dan zal het zijn alsof engelen - want kinderen zijn engelen - en
harpgeruisch den Gerechte als dauw van den hemel afbidden.’
‘Ja,’ zei de harpspeler Koninckrijk.
Maar in deze dagen, waarin de winter begon, zat hij tevergeefs te kijken naar den
laatsten val der herfstbladeren, naar de vlagen en de vroege schemeringen. Hij
gevoelde geen stemming en geen neiging om zijn partij te bestudeeren; als hij zijn
harp beroerde, bleef zij koud en gaf geen antwoord. Neen, hij gevoelde zich niet
meer geroepen en niet meer waardig om nog iets zoo zuivers en zoozeer Godgevalligs
te spelen als dit, en geërgerd en verveeld over zijn onmacht, ging hij zich in de zwoele
herinnereringen verdiepen zijner nachten, om die muziek terug te vinden, die hem
geen inspaning kostte, die hij vervoerd en en overgegeven speelde en die hemzelf
vervulde en hem door het gebeente heen drong. Nadien zat hij met zijn wroeging en
zijn verstoorde stemming langen tijd machteloos voor zich uit te staren.
Toen echter de Zondagen van den heiligen Adventstijd waren aangebroken, was
de harpspeler met zijn harp in het koor bij de knapen. Hij zag de jongens met hun
klare koppen en hun kortgeknipte zwarte haren, de knapen in hun purperen toog en
witte koorhemd, de mouwen, die met breede, kanten zoomen over de handen vielen.
De kinderen hadden omslagen in de hand waar hun partij op lag, en in de andere
hand droegen zij een kaars, waarvan de vlam fel flakkerde en danste voor den adem
van hun mond. Toen de jongens begonnen te zingen, - dit geluid van open, harde
alten en sopranen brak als uit het gewelf, - kon de harpspeler de begeleiding niet
vinden, telkens verviel hij in den wanklank der melodieën, die hij bij de wolven in
het nachtelijke bosch had geleerd. Hij hield dan meteen op en zat het oogenblik af
te wachten, waarop hij met zijn harpspel zou invallen. Maar tegelijkertijd, in de spijt
om zijn onmacht, gevoelde hij ook de diepe bewogenheid bij het zien en het hooren
der zingende knapen, de herinnering aan de onbevangen en blijde reinheid zijner
jeugd, toen hij zelf als koorknaap zong. En op het gezang hunner stemmen rilde zijn
hart van een aandoening, die met vlagen hem bestormde, zoodat hij den krijzel der
inwendige huivering gevoelde. Het kindergezang, dat de gewelven en den hemel
bestormde, riep de wolken, dat zij den Rechtvaardige zouden neerregenen, zij vroegen
om het klein en lief Kind, dat de wereld zou verlossen en haar den vrede zou brengen.
Bij de woorden: Wij hebben gezondigd en zijn geworden als een onreine, sloeg de
harpspeler weer in de snaren, hij sloeg deemoedig in de snaren, maar nu hij de
begeleiding van het knapengezang eindelijk gevonden scheen te hebben, braken met
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een valsch en kermend geluid plotseling alle snaren onder zijn handen, en te midden
van de ruïne van zijn spel en van zijn instrument zeeg de harpspeler gebroken neer.
Er was een plotselinge bewogenheid on-

Lux. Jaargang 1

107
der de zingende knapen. Zij weken uiteen voor toeschietende menschen, die den
gevallen harpspeler optilden en naar buiten droegen. Zij brachten hem nadien naar
zijn huis, waar hij weer de oogen opende en, bleek als een doode, hun vroeg, dat zij
den pastoor bij hem zouden roepen, opdat hij dien het geheim zijner boosheid en
afdwaling bekennen zou.
En van deze boosheid, van de wolven der wereld, van hare machten en den duivel
bevrijd, schreide hij bittere tranen. En toen hij nadien voor het eerst weer speelde op
zijn herstelde harp, was het het Kind, dat de vroomheid aan zijn hart en aan zijn spel
hergaf.
Hij zag de sneeuw over de aarde dalen en nadien zag hij de sterren schijnen over
de witte heuvelen. Bij het avondraam in de eenzaamheid ruischte het uit de zingende
en heldere snaren: Adeste fideles......

Ik zal het doen
Ik zal de wonden heelen,
Ik zal den vijand slaan.
Ik zal de dichtgesnoerde kelen
bevrijden, dat zij zingen gaan!
Ik zal die treuren troosten,
hun sieraad zijn voor asch.
De kleinste tot den grootste
zal 't zien als 't vroeger was.
Niet dat het oude weerkeert: dat is tot asch vergaan,
maar 't diep verslagen harte
zal eindelijk openstaan
voor 't woord Mijns mond, dat geeft
z o o wonderbare licht...
dat wie in 't donker leeft,
terug krijgt het gezicht en oog krijgt voor de eeuwigheid,
waarin verlies wordt winst,
en wat verscheurd werd in den tijd,
toch weer zijn eenheid vindt.
G.E. ALERS.
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De toekomst van het Caraïbisch gebied.
door p. W.L. de Barbanson.
Niet aleen van den man, die alleen maar den Amerikaansen soldaat in de straten van
Curaçao ziet, maar ook van anderen, die verder dan hun neus lang is behoorden te
kijken, hoort men wel eens de vrees uitgedrukt, dat de Amerikanen hier zijn, maar
dat ze niet meer zullen verdwijnen; na de oorlog slokken ze ons lief eiland op.
We kunnen nu wel beschouwingen gaan houden - dat deden we vroeger over Hitler
ook - maar daar de schaal toch naar de zwaarste kant overslaat, is het beter eerst eens
te gaan neuzen, naar wat ‘de andere kant’ ervan zegt.
Het is nog niet zo lang geleden dat Amerika - en hier bedoelen we de Ver. Staten
van Noord Amerika - de Caraïbische zee ontdekt heeft en daarbij tot het inzicht
kwam, dat niet alleen Mussolini, maar ook Amerika eigenlijk een ‘mare nostrum’
bezit. Deze ontdekking wordt nu in den brede aan het volk bekend gemaakt, maar
we missen daarbij Mussolini's breed gebaar, dat alles naar zich toehaalde; in Amerika
ontmoeten we nu eerder een willen aanvullen van 'n telang-verwaarloosd leren-kennen
en het tasten naar een mogelijkheid om door samenwerking beiden beter te worden.
Te lang heeft de machtige noordelijke staat genoeglijk alleen zijn eigen
binnenkamers bekeken of zo men al eens naar buiten staarde met een vriendelijk
gezicht, dan was 't naar 't verre Europa, maar niet naar het zuiden, dat of geen grote
lijsten met getallen kon laten zien of wel eens een ‘concurrent’ zou kunnen worden,
als het te hard uit zijn dommel geschud zou worden, en meer efficiency kweken ging
en minder revolutie.
Amerika is een groot land waar vele meningen dwarrelen, ook over de toekomst
van Amerika zelf, maar bij allen zal toch de Monroeleer min of meer door het hoofd
spelen.
Ongetwijfeld zullen dan ook velen bij het lezen van de ‘Amigoe di Curaçao’ van
26 Augustus 1943 gezegd hebben: ‘daar heb je 't al’.
Die krant gaf ons een belangrijke redevoering van Clarence Budington Kelland,
lid van het Republikeins Nationaal Comité. Met voorzichtige woorden wordt in die
redevoering een harmonieus samengaan van heel Amerika bepleit, zowel militair als
economisch. Heel Amerika moet solidair zijn tegen ieder niet-Amerikaans land, dat
de territoriale onschendbaarheid van enig Amerikaans gebied, groot of klein, bedreigt.
Daartoe acht Kelland het nodig, dat alle goede verdedigingspunten in Noord
Amerikaanse handen zijn. De Stille- zowel als de Atlantische Oceaan moeten veilige
wateren zijn; daarom denkt hij aan vaste bases op de rand rondom, waarbij Dakar,
Casablanca en IJsland genoemd worden.
De eilanden in de Caraïbische zee, die tot de Europese naties behoren moet Noord
Amerika verkrijgen door een billijke regeling.
‘Deze eilanden zijn thans het bezit onzer vrienden en bondgenoten, doch
wij moeten vriendschappelijk en met groot vernuft samenwerken om een
plan uit te werken, waardoor met een juiste vergoeding in geld of
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op andere wijze het eigendomsrecht aan ons wordt overgedragen. Laat
ons op vriendschappelijke wijze, met milddadigheid en in billijke
overweging trachten het bezit te verwerven voor ons zelf of voor onze
Zuidamerikaanse buren of voor de inwoners van die gebieden als
onafhankelijke staten, elk stuk Amerikaans grondgebied, waar thans de
vlag wappert van landen overzee.’
Het is niet de eerste keer, dat we 'n dergelijke Amerikaanse stem horen, maar de
geschrokken lezers zullen enigzins tot bedaren zijn gekomen, toen zij in hetzelfde
nummer van de ‘Amigoe’ President Roosevelts woorden lazen, bestemd voor de
vijanden:
‘De volkeren in de gebieden, die onder toezicht van de as staan, kunnen
er verzekerd van zijn, dat, wanneer zij toestemmen tot de
onvoorwaardelijke overgave, zij het despotisme van de as niet zullen ruilen
voor een ondergang onder de Verenigde Landen.
Het doel der Verenigde Landen is de bevrijde volken toe te staan, een
eigen politiek leven te ontwikkelen en een economische zekerheid te
verkrijgen. Deze zijn twee der grote oogmerken van het Atlantisch
Handvest.’
We zullen niet ontkennen dat dit geen eenvoudige woorden zijn, maar de betekenis
is zeker niet eng en de toepassing is wereldbreed bedoeld. Daarom lijken ons de
plannen van Kelland, zoals die weergegeven zijn in dat Amigoe-telegram uit New
York, in strijd met de opvatting van President Roosevelt, wat niet zeggen wil, dat 't
toch best mogelijk is, dat die slok-op plannen meer en meer Amerikaanse aanhangers
gaan krijgen. (Time van 6 September 1943 geeft een overzicht van het hele plan).
Vooralsnog lijkt mij dit plan van het éne Amerika een te haastig woord, waarbij
vele ook best-bestaanbare mogelijkheden over het hoofd zijn gezien.
Het doet ons daarom goed een andere stem uit Amerika te horen, van iemand die
blijk geeft de Caraïbische situatie meer in details te kennen.
In elk geval doen we goed de gebieden waar het hoofdzakelijk hier om gaat nader
te bezien aan de hand van de artikelen geschreven door A.D. Emmart in de Baltimore
krant ‘The Evening Sun’ van 4 Mei 1943 et sqq.
Eer voor ons! het eerste artikel opent met het feit dat drie jaar geleden President
Roosevelt aan het eiland St. Eustatius een plaket cadeau deed, omdat daar in 1776
voor de eerste maal in de geschiedenis de nationale souvereiniteit van Amerika erkend
werd door het officiële begroeten van een Amerikaans oorlogsschip. Vele Amerikanen
hebben misschien toen voor 't eerst gehoord van St. Eustatius; toch heeft het een
plaats in de Amerikaanse revolutiegeschiedenis, want toen was de ‘Golden Rock’
een voorraadschuur voor de vechtende kolonisten. In 13 maanden liepen er toen 3180
schepen aan. Ook vroeger al wisten de Amerikanen wel iets van het Caraïbische
gebied: eens was het Spaans en de conquistadores maakten er hun veroveringen,
Henry Morgan en andere zeerovers kruisten er rond; Amerikaanse handel heeft er
gebloeid; mannen als Alexander Hamilton, Toussaint L'Ouverture en Simon Bolivar
zijn er geboren.
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De laatste veertig jaren is er een nauwer idee gegroeid: de Caraïbische zee is zo
iets als een Amerikaanse Middellandse zee. Er komt een idee dat Amerika de positie
van een wereldmacht heeft, wat verplichtingen meebrengt. Langzaam aan leert de
ondervinding het nut van goede verstandhouding met buren, ook al zijn ze klein. De
tijd van President Roosevelt vindt de term ‘goede nabuurschap.’
Na de Nazi - overwinning in Frankrijk, speciaal toen het volk in September 1940
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hoorde van de ruil van oude destroyers tegen bases op de Engelsche Caraïbische
eilanden, toen vooral werd de publieke aandacht naar het Caraïbische gebied
getrokken. Deze publieke aandacht zal wel langer leven dan de oorlog, want niet
alleen het militaire belang voor de verdediging van Amerika werd hier ontdekt, maar
ook een nieuwe samenwerking op ander gebied, die op velerlei wijze ontwikkeld
kan worden tot voordeel van beide partijen.
Deze samenwerking ligt in de natuurlijke lijn, want we hebben hier een zee
omsloten door een rij van eilanden en het kustgebied van Mexico, Centraal- en Zuid
Amerika. In een cirkel kunnen we rondstappen van Key West over de Bahamas,
Cuba, Jamaica naar Haïti en Santo Domingo en verder naar Portorico, St Thomas,
de Bovenwindse eilanden, Guadeloupe, Martinique, de Benedenwindse eilanden,
Barbados, Trinidad, de kust van Venezuela en Colombia, dan Panama, Costa-Rica,
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Engels Honduras en ten slotte de Mexikaanse
provincie: Yucatan.
Zo'n reis is een tocht van 1500 mijl, maar nergens zit er een brok water tussen
breder dan 120 mijl. Op een reis langs deze geografische eenheid zou u 15
verschillende nationale vlaggen te groeten hebben. Behalve de acht onafhankelijke
staten vindt ge overzeese bezittingen van de Engelsen, Fransen, Nederlanders en
Noord Amerikanen en tevens onafhankelijke eilanden, rijken zoals Cuba, Haïti en
Santo Domingo. U zult leren kennen een grote rijkdom aan bestuursvormen, zelfs
onder dezelfde vlag. Jamaica b.v. is een Engelse kolonie maar Trinidad een
kroonkolonie. Iedere groep heeft zijn eigen politieke geschiedenis en een uniforme
bestuursregeling is verre te zoeken. Historie en ontwikkeling eisen hun rechten op;
er is groei: ook Curaçao kan dat economisch en politiek bewijzen.
Dit gebied als geheel gezien heeft waardevolle bronnen van bestaan, waavan
sommige al goed ontwikkeld zijn. Zonder de oorlogsstoornis te rekenen leverde dit
gebied 18% van de suiker op de wereldmarkt, 28% van de koffie, 13% van de
olieproductie, 15% van de cacao, 66% van de bananen, en bijna alle bauxiet, die de
Verenigde Staten verwerkte, kwam uit dit gebied, om nog niet te spreken van katoen,
koper, copra en enig goud en zilver.
Toch moeten wij niet denken dat alles in bloei staat: de ontwikkeling van de
verschillende delen is erg ongelijk; het loopt van primitiviteit tot moderne toepassing,
er is evenzeer groot grondbezit als kleine landbouw. In het algemeen zijn de bewoners
landbouwers, plantagehouders en handelaars. Veel plaatsen waar industrie in 't groot
is, zoals Curaçao en Trinidad, zijn er niet.
De bevolking is gemengd. In de verschillende bezittingen zijn ongeveer 4.800.000
zielen, waarvan 2.800.000 behoren tot 't gekleurde ras, 'n 300.000 zijn van Spaanse
oorsprong en een millioen zijn blanken van niet-Spaanse origine. Er doorheen zijn
besprenkelingen van Denen, Turken, Italianen Chinezen, Armeniers en Corsikanen.
In de Onafhankelijke Republieken op de eilanden wonen een 8½ á 9millioen en op
het vasteland tellen we er een 38 millioen bij elkaar, als we Mexico er bij nemen.
Op het vasteland is het Indianenelement overwegend.
Bevolkingsdichtheid geeft ook een zeer gevariëerd beeld. Zien we in Panama 17
personen per vierkante mijl en 187 op de Maagden Eilanden, we staan in verwondering
van 1100 á 1200 personen per vierkante mijl op Barbados, ongetwijfeld een voller
beeld dan Curaçao met 320 personen per vierkante mijl (Gebied Curaçao: 374
vierkante mijl en 119.585 inw. per 1 Juli 1943.)
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Moge hier of daar een overbevolking zijn, in 't algemeen lijdt men daar niet aan.
Zoals de bevolking varieert, zo varieert ook de levensstandaard van de verschillende
delen. Onze bovenwinders weten dat in de jaren '37-'39 meisjes van Anguilla kwamen
dienen op St Maarten tevreden (noodge-
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dwongen) met de kost en een slaapgelegenheid; geld kregen zij niet veel in handen.
In Barbados, om een voorbeeld van 1937 te geven, was 't gewone loon minder dan
$2 per week; in Trinidad kregen de mannen-zondervak bij de olie-industrie 72 am.
cent per dag, Begin 1939 was 't in Portorico geen uitzondering voor de families, die
in boomgaarden of koffie- en tabakstuinen werkten, om per dag 60 cent (am.) te
verdienen. Sinds de oorlog zijn lonen natuurlijk overal de hoogte ingegaan. Maar
wat er blijkt is: dat armoede een bekend verschijnsel is; daarmee gaat samen ontbreken
van onderwijs en hygiënische voorzieningen. Er zijn nog heel wat streken waar
verreweg het grootste gedeelte der bevolking niet lezen en schrijven kan en waar
venerische ziekten elk jaar een massa slachtoffers eisen. Percentage van onwettige
kinderen is ontstellend hoog.
Het Caraïbisch gebied is geen eenheid; onderling hadden ze weinig contact en
waren vreemd voor elkaar, iets wat de verschillende gouvernementen in de hand
werkten, want er waren economische blokkades en immigratie-moeilijkheden
geschapen, die alleen met heel voorname papieren te overbruggen waren.
We moeten ook niet vergeten dat de Verenigde Staten van Noord Amerika pas in
de latere jaren dit Amerikaans gebied met regeringsmacht betreden heeft. De oorlog
van 1898 brengt Portorico onder hun macht en het is pas in 1916 dat Noord Amerika
Sint Thomas en bijhorende eilanden kan kopen van Denemarken, terwijl de
geschiedenis van deze streken toch al in de 16e eeuw begint. Noord Amerika is wel
een Benjamin gezien, dat een eeuw voor zijn tijd de Spaanse geschiedenis in West
Indie al gaat afsluiten en we de bevechting hebben der onafhankelijkheid van vele
republieken. Vóór Amerika van het Noorden komt, is de periode van slavernij al
lang achter de rug, en heeft menig land al kennis gemaakt met dictators, revoluties
en alle soorten handelsexperimenten, die bloei en mislukking hebben gebracht.
Bij alle onderling verschil van die brokken en brokjes van het Caraïbisch gebied
is er toch een zekere gelijkheid en parallelisme, wat in onze dagen de wenselijkheid
naar voren gebracht heeft, om het meer als één geheel te zien en meer methode te
brengen in samenhangende belangen. Ongetwijfeld drijft de toekomst ons daarheen.
Het moge een gebied zijn van vele afzonderlijke delen, maar er is onmiskenbaar een
samenhang, zodat veiligheid en stabiliteit verzekerd moeten zijn in de verschillende
delen om een gezond geheel te verkrijgen.
Er moet meer onderlinge orde en samenhang geschapen worden, maar wij zullen
ons verzetten tegen simpele formuleringen, die oplossing willen geven in een
gecompliceerde wereld, omdat dit politiek is van klits klats klanderen, dat wel schrik,
maar nog nooit een blijvende gave heeft gebracht. Samenwerking moet er komen,
en wij zien de grondslag daarvoor gelegd in de huidige historie door de Verenigde
Staten van Amerika en Engeland. Ook Nederland is niet geheel afzijdig gebleven,
bewijze de aanwezigheid van de Paramaribosche landbouwman Dr. D.S. Fernandes
op de conferentie van St. Thomas (Aug 1943), en de voedselvoorziening van oze
Bovenwinden rechtstreeks vanaf de Amerikaanse eilanden.
Echter een samenwerking die op een hechtere grondslag staat, is aan het groeien
tussen Engeland en Amerika, een samenwerking waartoe militaire noodzaak de de
eerste stoot gaf: in de herfst van 1940 kreeg Amerika bases voor 99 jaren bij de
toegangswegen van het Panamakanaal in ruil tegen 50 destroyers. De Amerikanen
begonnen hun installaties op de Britse eilanden, personeel werd uitgezonden en de
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Engels-Amerikaanse zeebelangen waren inniger dan ooit verbonden. Maar het effect
reikte over het militaire doel heen. De ordening van één groot militair gebied
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bracht ook op ander gebied een samenhorigheidsbegrip in de Caraïben. De gezamelijke
taak om het gebied tegen de vijand te beschermen leerde, dat er ook op ander gebied
een gezamelijke taak is. Niet dat dát zo eenvoudig is, beiden toch hebben een erfenis
van oude problemen, maar beiden hadden ook voordelen, waardoor zij het gezamelijke
probleem konden benaderen. De Noord Amerikanen kunnen sinds een zeven of acht
jaar bogen op een politiek van goede nabuurschap met Latijns Amerika: Engeland
had al gesticht een West-Indisch-Welvaart-Fonds als gevolg van de studies die de
West-Indische Koninklijke Commissie in de jaren 1938-1939 gedaan had.
Daarenboven had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale
afdeling geopend voor de Caraïben met den Heer Coert du Bois als hoofd. Haar doel
wordt omschreven: samenwerking met andere departementen en instanties in het
bijzonder met hen, die voor arbeid, agricultuur, huisvesting, handel en tarieven
zorgen.
Een nieuwe fase zien wij op 9 Maart 1942, toen de beide landen de
Engels-Amerikaanse Caraïbische Commissie oprichtten om de economische en
sociale samenwerking te versterken en een dubbel onderzoek naar verbeteringen te
vermijden. Deze commissie heeft voor ieder land drie leden, waarvan er één voorzitter
is en zo werd van Amerikaanse zijde Charles W. Taussig tot voorzitter benoemd en
van de Engelse kant Sir Frank Stockdale.
Op de eerste plaats houdt de commissie zich bezig met kwesties over
werkverschaffing, landbouw, woningtoestand, gezondheid, opvoeding, sociale
welvaart, financiëring, economie en dergelijke. In haar studies en in haar rapporten
moet zij altijd voor ogen houden de wenselijkheid van innige samenwerking in sociale
en economische zaken tussen alle Caraïbische gebieden.
Als gevolg van deze instelling werd aan het Caraïbische bureau van het
Departement van Buitenlandse Zaken opgedragen (in December 1942) om de
Amerikaanse sectie van de Commissie hulp te bieden en haar plannen uit te voeren
en tevens voeling te houden met andere Departementen en instellingen, die
soortgelijke problemen behandelen.
Leden van de Amerikaanse sectie van de Engels-Amerikaanse Caraïbische
Commissie werden de heren Du Bois en de gouverneur van Portorico, Rexford G.
Tugwell. Engeland benoemde tot tweede lid den heer John Huggins en het derde lid
wordt telkens benoemd naar gelang het probleem dat behandeld wordt. Op deze
manier hebben Sir Rupert Briercliffe en de heer Sidney Caine op een vergadering
zitting gehad.
De President van Amerika heeft ook nog een adviserend college in zake Caraïbische
aangelegenheden waarin de heren Taussig en Tugwell zitting hebben samen met
Martin Travieso, lid van het hof van Justitie van Portorico. William H. Hastie oud
rechter van de Maagden-eilanden en Carl Robbins.
De eerste vergadering van de Commissie was eind Maart 1942, juist enige weken
na de instelling, en er werd besloten een vast secretariaat op te richten in Washington
zowel met Amerikaanse als Britse bezetting. De Amerikanen openden hun sectie in
Augustus met de heer S. Burns Weston als secretaris en de Engelsen zonden Eric
Hazelton, die in November het secretariaat opende.
Taussig's bureau is in Washington en Sir Frank Stockdale heeft zijn zetel op
Barbados, zowel als medevoorzitter van de Engels-Amerikaanse Commissie, als de
man van het Engels plan van ontwikkeling en welvaart van de Britse eilanden.
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Het secretariaat is het centrale punt, waar de studies over de verschillende eilanden
en de plannen van de verschillende gouvernementen samenkomen en daar ligt ook
in één hand het contact tussen de verschillen-
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de instanties, die de verbeteringen uitvoeren.
Op het ogenblik heeft de commissie natuurlijk een dubbele taak. De oorlog brengt
een hele boel abnormale omstandigheden, maar daarnaast staat werk voor de toekomst:
de normale ontwikkeling van de eilanden en het hele gebied, werken die, zover de
toestand het toelaat, een begin van uitvoering zullen hebben, maar die na de oorlog
verder moeten ontwikkeld worden.
Een scherpe lijn tussen deze twee taken is niet te trekken, dikwijls zal werk door
of voor de oorlog begonnen, het uitgangspunt zijn van na-oorlogse ontwikkeling. De
oorlog werkt de samenwerking in de hand. Om voor voldoende voedsel te zorgen is
het nodig, dat de agricultuur op de eilanden zelf beter wordt, en dat er een betere
bootverbinding tussen de eilanden onderhouden wordt door eigen kustvaart. De
landbouw moet leren ook andere produkten te kweken dan tot nu toe het geval was.
Op verschillende punten zijn militairen en het onderhouden van de gezondheid
van de troepen is een oorlogsnoodzaak, die niet volmaakt bereikt zal worden als de
gehele omgeving in absolute onhygiëne leeft. En eenmaal onder de bevolking
begonnen moet het ook voortgezet worden, wanneer de soldaten verdwenen zijn.
Wat op het ogenblik vooral de aandacht van de commissie heeft is
voedselvoorziening, scheepvaart, intenser en meer gevariëerde landbouw, betere
visserij, immigratie van werklieden waar het nodig is, planten van produkten waar
sinds de oorlog gebrek aan is zoals rubber, kina, en derriswortel, ook vestiging van
industrieën.
Van een duidelijk plan is nog geen sprake, maar toch komen er al lijnen van de
tekening naar voren. Er zijn landen met één enkele cultuur; de commissie wil de
meest moderne ontwikkeling en mogelijkheden weten van wat uit suikerriet te maken
is; openbare gezondheidsdiensten kunnen samenwerken en ondervindingen en
gegevens uitwisselen; bij het schoolwezen is meer samenwerking mogelijk; de visserij
moet beter gekend worden; werkeloosheid en overbevolking kunnen misschien
geholpen worden door industrie in streken van weinig bevolking; de aandacht wordt
besteed aan plaatselijke regelingen van invoerrechten en restricties, die onderlinge
handel belemmeren.
Er wordt niet vergeten dat ieder eiland zijn individuele moeilijkheden heeft, maar
op de duur worden die het beste opgelost, zo de plaatselijke besturen en de
moedergouvernementen elkaar begrijpen en geen ruzie maken, ook al is dat gebaseerd
op jalousie of egoïsme. Het Caraïbisch gebied is een enigzins samenhangend geheel,
dat als eenheid ook een samenhangende economie kan hebben.
Het inzien van het op elkaar aangewezen zijn, zal ook de verantwoordelijkheid
dieper doen worden van deze volkeren, die een periode tegemoet gaan van een meer
zelfstandig bestuur.
Een officiële stem, omtrent de werkzaamheden van de Engels-Amerikaanse
Caraïbische Commissie horen we in het verslag dat Oliver Stanley, de Britse minister
van Koloniën uitbracht in het Lagerhuis in Maart van dit jaar:
‘Een klein jaar geleden werd er door de Commissie een waardevol begin
gemaakt en ik hoop, dat wij in staat zijn een techniek van internationale
samenwerking te ontwikkelen. De Commissie is niet begonnen met brede
theoretische discussies, maar zij begon met een plan met praktische
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oplossingen van gemeenschappelijke problemen, die beide landen betreffen,
en van dat soort problemen, die in die streken ook na de oorlog zullen
gelden: economische problemen, transport, gezondheid, en verbindingen;
problemen die ver uitgaan over de grenzen van een apart stuk land, en die
alleen opgelost kunnen worden met gemeen-
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schappelijk overleg. Ik hoop dat door het werk van deze Commissie, wij
in kort bestek praktische middelen zullen gebruiken om samen tot een
oplossing van deze problemen te komen.’
Als voorbeeld van al bereikte resultaten moge de West-Indische schoener-trust gelden,
waarin een groep van vijf Engelse kolonies en anderen geinteresseerd zijn. De heer
Du Bois ontwierp een schema voor een trust waarbij kapiteins, eigenaars en agenten
van alle mogelijke schepen, die verband houden met de onderlinge verbindingen
tussen de eilanden, kunnen deelnemen. De toetreding tot de trust is vrijwillig, maar
ieder koloniaal bestuur heeft de macht iedere bark te kunnen requireren. Amerika
helpt deze schoenervaart op de leen- en pachtwet basis.
Het hoofdkantoor zetelt op Barbados en heeft een adviserend college naast zich;
de voornaamste havens van de eilanden hebben een agent. Een werkschema werd
opgesteld en nu werkt de gemobiliseerde barkenvloot in een gecontroleerd systeem,
voorlopig nog tussen Engelse eilanden als voorbereiding om uitgebreid te worden
over een groter gebied.
Er is gedacht aan een route over land en water van Florida naar Jamaica en
Portorico, waartoe nodig was een ordening van verschillende transportmogelijkheden
en de medewerking van onafhankelijke gouvernementen. Een taak die vroeger
waarschijnlijk verdronken zou zijn in moeilijkheden, maar heden ten dage zien wij
het feit, dat vrachten per boot, trein en vrachtauto vervoerd worden van de havens
van Florida over Cuba, Haïti en San Domingo naar Portorico en verder, en dat op
deze manier 800 mijl zeeweg wordt uitgespaard. Dit is niet de goedkoopste manier
van vervoer, maar het is nu een oorlogsnoodzaak om de goederen zekerder en vlugger
ter bestemder plaatse te hebben.
Een ander punt waar veel van verwacht wordt is de visserij. De ontwikkeling van de
lokale visserijen kan de markten op de eilanden van meer voedsel voorzien, maar in
samenwerking met de Amerikaanse experten van de Fish and Wild Life Service
wordt naar een breder objeckt gestreefd. Is het niet mogelijk in de Caraïbische Zee
veilige visgronden te vinden voor de markt van Noord Amerika, daar andere
visgronden verlaten zijn door het duikbotengevaar? Op dit punt zijn er tot nu toe in
het geheel geen resultaten, maar de commissie laat wel doorschemeren, dat er in die
richting wel iets bereikt zal worden.
Een andere branche heeft ook al connectie met elkaar gezocht, niet alleen om
studiemateriëel uit te wisselen, maar ook om een gezamelijk landbouwplan te
verwezelijken. Dat heeft bij elkaar gebracht het Imperial College of Tropical
Agriculture van Trinidad, het Jamaican Experiment Station and Government
Laboratory, het Agricutural Experiment Station van Barbados, het Landbouw
Proefstation van Suriname en de desbetreffende departementen van Portorico en de
Maagden Eilanden.
Wij zien Nederland werkt hier ook mee, de Nederlandse eilanden zijn trouwens
ook opgenomen in de voedselvoorziening evenals Haïti, Santo Domingo en Cuba.
Zelfs aan geestelijk voedsel is gedacht: de radio van Boston geeft elke dag een
speciaal West-Indisch half uur, waarin wereldnieuws met Caraïbische
wederwaardigheden wordt gekruid.
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De grote invloed van het werk der Commissie is merkbaar in een soepeler
behandeling van de onderlinge zaken. De wegen om elkaar te bereiken zijn korter
en direkter geworden, waar vroeger lange en deftige diplomatieke wegen bewandeld
moesten worden. We hebben een voorbeeld in het zenden van landarbeiders van de
Bahamas naar Amerika om deze zomer de oogst binnen te halen, die door het te kort
aan werkkrachten dreigde verloren te gaan. Nauwelijks enkele weken verliepen er
tussen de opkomst van het plan en de aankomst van
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de eerste werklieden. In die paar weken tijds werden alle details geregeld van de
overeenkomst tussen de gouvernementen en de contracten met de arbeiders.
De Engels-Amerikaanse Caraïbische Commissie is geen administratief aparaat,
is geen gouvernement en oefent geen politieke activiteit uit, wat echter niet uitsluit,
dat werkzaamheden tussen de verschillende gouvernementen en menig contract
tussen landen onderling worden vergemakkelijkt. Het werk van de Commissie heeft
indirekt wel degelijk invloed op de politieke problemen. Er is geen gezonde
economische samenwerking zonder politieke samenwerking. Om het
gemeenschappelijke belang moet er een gemeenschappelijk samenwerking zijn, wat
niet wil zeggen dat het versimpeld moet worden tot één gebied onder één bestuur;
de onderlinge verschillen bestaan en zijn ook niet weg te vagen, maar ieder naar zijn
eigen kracht kan beter en sterker worden, indien er onderling begrip en samenwerking
is.
Er loopt een parallel tussen het werk van de Commissie en de tendens van de politiek,
zoals die zich in de laatste tijd manifesteert in het Caraïbische gebied.
Laten we hier twee voorbeelden geven van acties, waar op zich de Commissie part
noch deel aan heeft, maar die toch spreken van eenzelfde geest.
Het eerste is het ontwerp voor een nieuwe constitutie van Jamaica, die de Britse
Minister van Koloniën, Oliver Stanley in Januari voorstelde, een ontwerp dat heel
wat ruimer is dan het voorstel dat vroeger door Lord Moyne werd voorgestaan.
De voorgestelde wetshervorming is natuurlijk geen oorlogsprodukt, dat niet meer
dienen zal als de vrede is teruggekeerd, maar het is wel in overeenstemming met de
traditionele evolutie van de politiek van het Britse Gemenebest. We mogen dan ook
wel Minister Stanley's woorden bij deze gelegenheid overwegen:
‘Ik denk, dat de Geachte Leden zich wel de grootheid van de problemen
voor ogen stellen, die zich nu voor West Indie voordoen en die in de jaren
na de oorlog zich nog meer zullen doen gevoelen.
De problemen zijn, zoals algemeen erkend wordt ernstig en moeilijk, maar
ik denk dat zij kunnen opgelost worden. Daartoe zal niet alleen al onze
kracht en hulp nodig zijn, maar meer dan dat. Er zijn drie dingen die wij
nodig zullen hebben. Op de eerste plaats een werkelijke frère- et
compagnonschap tussen dit land en West Indië. West Indië kan zelf zijn
problemen niet oplossen zonder onze hulp, en wij kunnen vanaf deze plaats
zijn problemen ook niet oplossen zonder zijn hulp en samenwerking.
Op de tweede plaats hebben wij een organisatie nodig, die West Indië
samenbrengt met de rest van de Caraïbische gebieden, waardoor het
mogelijk is 'n oplossing te vinden, die gemeenschappelijk is zowel aan
Portorico als aan Cuba, Haïti of Jamaica. Ten slotte moeten wij proberen
het Caraïbisch gebied bekwaam te maken als een eenheid in de wereld,
zodat een dergelijk gebied kan leven en bloeien. De enige wereld, waarin
deze gemeenschappen kunnen bloeien, is de wereld die weet iets op te
offeren om geluk in het Caraïbisch gebied te brengen.
Deze dingen, denk ik, zijn onze drie voornaamste taken. Slechts wanneer
wij dit hebben gedaan, zullen wij in dit land in staat zijn, de overtuiging
te hebben, dat wij het ons toevertrouwde pand hebben ingelost ten opzichte
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van West Indie, en dan alleen zullen wij in staat zijn trots te zijn op het
werk, dat wij hebben gedaan.
Ik ben er zeker van, dat, wanneer wij het voltooid hebben, wat ook de
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ontwikkeling van West Indië zal worden ten opzichte van verantwoordelijk
zelfbestuur, groter vooruitgang en vrije instellingen - hoe groot en hoe ver
zijn ontwikkeling ook zal gaan - wij toch altijd een West Indië zullen
hebben, dat met ons verbonden is door een drievoudige band van
getrouwheid, dankbaarheid en toegenegenheid.’
Is dit een woord aan Engelse kant gesproken, wij kennen ook het woord van President
Roosevelt in het Congres van 9 Maart 1943:
‘Verschillende maanden geleden beval de Gouverneur van Portorico ons
aan. om de Portorikijnse wet te verbeteren, zodat het volk van Portorico
zijn eigen Gouverneur kan kiezen. Deze aanbeveling werd bij mij gebracht
door de Minister van Binnenlandse Zaken met zijn goedkeuring. Sindsdien
was de suggestie van den Gouverneur onder studie. Geruime tijd al is het
de politiek van het Gouvernement van de Verenigde Staten om in zijn
territoria en op zijn eilanden progressief het aparaat van zelf-bestuur in te
voeren. Portorico heeft algemene verkiezingen en een gekozen Wetgevende
Macht die maatregelingen ter harte neemt om zijn interne aangelegenheden
te besturen. De wetten echter, vastgesteld door de wetgevende macht, ook
wetten van puur lokale betekenis, zijn onderworpen aan de goed - of
afkeuring van de Gouverneurs, die door de President op het advies en met
de goedkeuring van de Senaat van de Verenigde Staten worden aangesteld.
In overeenstemming met de algemene politiek van dit bestuur, beveel ik
het Congres aan, om zo spoedig mogelijk een verbetering van de wet van
Portorico in overweging te nemen: een wet, die het volk van Portorico
toestaat zijn eigen Gouverneur te kiezen en de respectievelijke functies
en machten van het Federale Gouvernement en het Bestuur van Portorico
te herzien. Ik heb een comité aangesteld met evenveel Portorikijners als
bewoners van het Amerikaanse vasteland om mij van advies te dienen
tenopzichte van de veranderingen in deze wet. De conclusies van dit comité
zullen prompt ter beoordeling aan het Congres worden voorgelegd.’1)
Onwillekeurig komt ons hier voor de geest het koninklijk woord van Wilhelmina,
dat Nederland Over Zee een zelfstandiger bestuur beloofde.
Er wordt naar een gemeenschappelijke welvaartssfeer gestreefd, die niets te maken
heeft met souvereiniteit. Roosevelt heeft het duidelijk verklaard dat Amerika niet
van plan is te streven naar een onbepaalde verlenging van de 99-jarige lening van
bases op sommige Engelse Caraïbische eilanden. Ieder gouvernement voor zich moet
trachten in zijn eigen gebied 'n zekere graad van politieke onafhankelijkheid te kweken
zonder de souvereiniteit van anderen te na te komen of een of andere nieuwe
imperialistische droom te beginnen. Maar gemeenschappelijke problemen die een
1) De 28ste September 1943 heeft President Roosevelt het ontwerp van de hier bedoelde
wet aan het Congres voorgelegd. Het ontwerp opgesteld door een commissie onder
voorzitterschap van den Minister van Binnenlandse Zaken Harold Ickes gaat verder
dan de gouverneurskeuze. want 't wil ook dat het volk de gouvernementssecretaris zal
kiezen, die bij tijdelijke afwezigheid van den Gouverneur het bestuur in handen neemt.
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samenhangend belang hebben, zowel bij de een als bij de ander, moeten
gemeenschappelijk erkend en behandeld worden.
De Caraïbische Commisie is een van de centrale elementen in dit proces: een
vrijwillige proeve van samenwerking. Het werk van de Commissie staat niet geheel
op zich zelf, maar het speelt zich af tegen de achtergrond van de politieke ontwikke-

Lux. Jaargang 1

117
ling en het stoelt op het werk dat vroeger al ten voordele van de Caraïben gedaan is.
Dat oude werk wordt eenvoudiger en meer gezamelijk gemaakt. Het is een nieuwe
manier van behandeling van questies, die in de individuele territoria rijzen, door hen
te bezien als regionale problemen, die met gemeenschappelijk overleg het beste
kunnen opgelost worden.
De oorlog moge nu de stoot geven, maar een goed ontwikkeld en vredevol
Caraïbisch gebied kan nooit meer gemist worden. Amerika ziet nu in dat de politieke
en economische stabiliteit van het Caraïbisch gebied, in vrede en oorlog, noodzakelijk
is voor zijn eigen veiligheid en Engeland is niet minder overtuigd, dat de welvaart
in zijn koloniën onmisbaar zal zijn in de na-oorlogse ontwikkeling van het Engelse
Rijk. Deze commissie is in staat zeer effectief tot dit doel mee te werken. President
Roosevelt heeft het zuiver uitgedrukt bij zijn bezoek in Mexico: ‘Wij allen hebben
het princiep van onafhankelijkheid (independence) erkend. Het wordt tijd, dat wij
nu ook het privilege erkennen van onderlinge afhankelijkheid (interdependence) de een van de ander.’
Het werk van de Commissie schijnt een proeve van dat privilege van erkenning
der onderlinge afhankelijkheid en allen, die belang hebben in het Caraïbisch gebied
‘mogen zich wel afvragen in hoe ver ook hun medewerking niet tot hun eigen voordeel
zal zijn.
De perspektieven gaan misschien nog verder.
Waarom zou hier een gezonde samenwerking niet de lessen opleveren tot voorbeeld
van andere koloniale gebieden, ja waarom zou deze techniek, zo zij goed bevonden
wordt, niet een aansporing kunnen zijn tot een internationale samenwerking in de
grote wereld? De Amerikaanse Voorzitter, Charles W. Taussig is ook in deze richting
denkend: ‘Een van de voornaamste dingen die wij leren, is: dat men een internationaal
lichaam kan scheppen, van mensen, die elkander kennen en die op een onofficiële
persoonlijke basis werken, zodat men dikwijls achterdocht en moeilijkheden kan
overwinnen, die een tiental uitwisselingen van diplomatieke bescheiden niet kunnen
verkrijgen.’
Het is dus van belang dat de commissie van samenwerking blijft bestaan. In het
Engelse parlement is dan ook de vraag opgeworpen of deze commissie blijvend na
de oorlog zal doorwerken, waarop de Minister van Koloniën antwoordde; ‘Ik kan
geen precies antwoord geven, maar ik hoop, dat iets dergelijks zal blijven bestaan.’
Met gespannen aandacht volgen wij in Nederlands West Indie de ontwikkeling
van een samenwerking, die dicht in onze buurt zich voltrekt. Te dikwijls misschien
missen wij het Nederlandse aandeel; te weinig en te ondergeschikt zien wij misschien
de Nederlandse naam in die samenwerking genoemd.
Misschien is de samenwerking inniger dan wij vermoeden, militaire- olie- en
bauxietbelangen verbieden mogelijk er te veel over te praten, maar het treft ons wel,
dat de Commissie op zoveel nuttig burgelijk terrein werkzaam, alleen nog maar een
Engels-Amerikaanse commissie is, terwijl Nederland er tot nu toe nog maar zeer
zijdelings bij betrokken is geweest.
Het Caraïbisch gebied is groter dan Portorico en een aantal Engelse eilanden; moet
er dus een Caraïbische samenwerking komen, dan moeten ook de anderen hun stem
kunnen laten horen. Wij zien met blijdschap een schuchter begin van samenwerking
tussen twee bondgenoten, maar een algemene samenwerking zal pas de grote kracht
geven voor het hele gebied, waarvan de samenhang toch naar voren geschoven wordt.
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Alleen ook een werkelijke samenwerking van allen zal de wind uit de zeilen nemen
van dooddoenerspraatjes van op-zich-zelf niets-zeggende frazebrouwers, die op de
duur gevaarlijk kunnen worden, als zij maar genoeg meeschreeuwers krijgen.
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Mgr. Kieckens

Den achtsten December zal het 50 jaar geleden zijn dat een der meest karakteristieke
en waardigste personen van Curaçao overleed.
De Amigo di Curaçao van 9 December 1893 bevestigt dit aldus: ‘Een zware slag
zooals sinds het verscheiden onzer Doorluchtige Bisschoppen nog niet gevallen was,
heeft gisteren het Vicariaat van Curaçao getroffen. Na een langdurig en bijwijlen
smartelijk lijden, overleed in den namiddag, de Hoogeerw. Heer Mgr. Ferdinand
Eduard Cornelis Kieckens. In hem verliest de Katholieke kerk op dit eiland een harer
waardigste priesters, de missie een harer ijverigste arbeiders en menig particulier
een oprechten raadsman en vriend.’
Een kleine hulde te brengen aan deze inderdaad grote figuur is het doel van dit
artikel.
Den 11den April 1827 te Breda geboren, uit zeer gefortuneerde ouders doorliep
hij, na de lagere school, de klassen van het gymnasium in zijn vaderstad. Gingen
misschien zijn gedachten eerst uit naar de juridische of medische wetenschappen,
gedurende zijn studiejaren rijpte een geheel ander idee in hem, zodat hij zich tenslotte
aanbood bij het Groot Seminarie te Hoeven. In deze tijd werden er door Mgr. Niewindt
herhaaldelijk oproepen gedaan in het moederland om meer priesters voor zijn missie.
Misschien dat juist naar aanleiding hiervan zich bij Kieckens het verlangen openbaarde
zijn leven in dienst te stellen voor de geestelijke en tijdelijke verzorging zijner
geloofsgenoten in de missies; in ieder geval bood hij zich in 1849, bij gelegenheid
van een bezoek van Mgr. Niewindt aan het Groot Seminarie te Hoeven, voor Curaçao
aan, waar hij den 23sten November voet aan wal zette en het jaar daarop den 25sten
Mei de priesterwijding ontving.
Het jongste portret dat wij van hem bezitten, doet hem terstond kennen als een
man van energie, een eigenschap welke op de foto, die ongeveer op zijn 60ste jaar
genomen moet zijn, nog duidelijk naar voren springt al schijnt het hier meer of we
een echte Nederlandse Capucijn van de oude garde voor ons hebben: een paar heldere
ogen, een licht samengeknepen mond, waarboven een zwarte snor die overgaat in
een enigszins gedunde en wat krullige baard, het geheel een beeld van eenvoud, een
andere eigenschap, welke treffend in zijn leven tot uitdrukking komt.
Komend uit een meer dan welvarend millieu viel hem de barre armoede der lagere
bevolking van die dagen des te meer
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op, een ervaring die in de loop der jaren door talrijke gebeurtenissen verruimd werd.
Gedurende de eerste jaren van zijn priesterlijke arbeid, had Kieckens het geluk samen
te werken met een andere kapelaan der St. Anna kerk, de Eerw. Heer van Roermund,
een zeer charitatief mens, van wien men zegt dat hij tijdens zijn leven alles aan de
armen had weggegeven, zodat zelfs het bed, waarop hij stierf, niet meer het zijne
kon genoemd worden.
Beiden, Brabanders van geboorte, voelden zij zich niet alleen om deze reden tot
elkaar aangetrokken, maar vooral omdat hun inzichten zich in grote lijnen dekten,
al zou Kieckens nog meer vooruitstrevend zijn. Getuige als hij was van de meer dan
treurige wijze, waarop de armen in de stad begraven werden, werd van Roermund
de initiatiefnemer van een vereniging waaraan wij nu misschien weinig waarde
hechten, maar welke in die tijden een unicum was n.l. een vereniging, genaamd ‘R.K.
Begrafenissocieteit de christelijke weldadigheid’ die er vooral op uit was de armen
een meer fatsoenlijke en menswaardige begrafenis te geven.
Wanneer het in latere jaren, ook na de emancipatie, nog is voorgekomen dat, toen
men een dode begraven moest, de buren bij gebrek aan een kist eenvoudig de deur
van de hut, waarin de arme gestorven was, uit de hengsels lichtten, deze in tweeën
sloegen, waartussen men de dode vastbond, dan moeten in vroeger dagen de
toestanden dikwijls nog droeviger geweest zijn.
Kort na de oprichting van deze vereniging, kwam Kieckens als president er van
aan het hoofd te staan. Breed van inzicht als hij was, begaafd ook met een nuchtere
kijk, oordeelde hij terecht dat het terrein der Christelijke weldadigheid groter ruimte
beslaat dan zeven voet lengte en drie voet breedte, de omvang van een grafkuil.
Iederen dag toch opnieuw, viel het hem op, wanneer hij de behuizingen van armen
en gebrekkigen bezocht, hoe beklagenswaardig deze lieden eraan toe waren. Het
oordeel van Mgr. Niewindt hierover was zeker geheel het zijne. ‘Akelig waren de
schouwtonelen, die wij in dit opzicht ondervonden hebben; dikwerf, ja zeer dikwerf,
hebben wij hier mensen zien sterven, niet slechts uit gebrek aan geneeskundige hulp,
maar uit gebrek aan behoorlijke verzorging en huisvesting. Somwijlen lagen ze op
de de vochtige aarde of ruwe stenen uitgestrekt, zonder zelfs iets te hebben om hun
hoofd op neer te leggen’ (Dahlhaus, Een levensschets, blz. 373)
Kieckens nam het besluit hierin verandering te brengen en doortastend als hij was,
zou hij het ook voltooien. Wilde hij aanvankelijk 'n soort van wijkverpleging, waarvan
de leden de zieken in huis zouden bezoeken, na herhaalde pogingen leek hem dit
onmogelijk en van geen blijvende waarde voor dien tijd. Maar Kieckens was niet zo
spoedig uit het veld geslagen; een eerste mislukking vermocht niets anders dan zijn
ijver vegroten. De zieken moesten geholpen worden en dat zou hij bereiken.
Kieckens legde zijn plannen voor aan Mgr. Niewindt, die een en al enthousiasme
was, doch zelf geen middelen bezat om iets dergelijks in het leven te roepen. Met
zulk een vuur verdedigde Kieckens zijn plan dat de Bisschop hem tenslotte toestond,
met toestemming van het Gouvernement, een collecte in de stad te houden, welke
boven verwachting slaagde en de som van f. 3000, - opbracht. Aangespoord door dit
succes, stelde hij den Bisschop voor, de Zusters van Breda, die hij van nabij kende,
voor de ziekenverpleging op Curaçao te vragen. Zelf aarzelde hij geen ogenblik om
te beginnen Ofschoon de som lang. niet voldoende was om zijn plan te verwezenlijken,
n.l. het kopen van een huis, waar hij een hospitaal zou beginnen, kocht hij toch een
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huis ‘op den berg’, in de tegenwoordige Yzerstraat, ongetwijfeld uit zijn persoonlijk
vermogen bijpassend wat er aan kapitaal ontbrak, nodig voor de inrichting.
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Daar ontving hij, enige tijd later, de drie eerste zusters, die, na aankomst, voorlopig
hun intrek hadden genomen bij de Zusters van Roosendaal in het St. Martinusgesticht,
en het tekent de eenvoud van den man, ‘die dagelijks het een of ander (kwam)
brengen, ons toevoegende, “dat heb ik weer moeten aannemen, ik kon er niets aan
doen,” of hij bracht ons iets van zijn meubelen die hij meende te kunnen missen.’
(Gesch. St. Eliz. Hosp. Jac van Baars blz 44)
Die eerste dagen hebben hem veel hoofdbrekens gekost, zoodat het voorkwam dat
hij niet wist wat aan te vangen, of ook ‘dat hij niet meer dan 30 cent had, en alle
ogenblikken vreesde dat de overste hem geld zou vragen, om in het noodzakelijke
te voorzien.’ (idem blz. 41.)
Toch bleek dit huis reeds na enige tijd te klein, en het was vooral Kieckens weer,
die de aandacht vestigde op het terrein, waarop nu het hospitaal staat, dat hem
voordelig te koop was aangeboden en waar op 3 Augustus 1857 de eerste steen gelegd
werd. Dit terrein lag juist tegenover het oude melaatsen- en krankzinnigengesticht,
op het Rif, waarvan de administratie en verpleging in 1856 aan de directie en zusters
van het gasthuis waren opgedragen.
Deze overname is een weldaad geweest.
De stadsdokter Th. de Veer, ooggetuige van de zelfopoffering der zusters, raadde
den Gouverneur aan de verpleging van melaatsen en krankzinnigen aan de Zusters
toe te vertrouwen (Handschr. 1897 arch. hosp.) Er heersten daar immers ongelofelijke
wantoestanden. ‘De mensen die in dat huis werden opgenomen verkeerden in den
jammerlijksten toestand; dikwerf leden zij gebrek aan voedsel en kleeding, waren
gelogeerd op een wijze, die minder was dan wij gewoon zijn aan onze huisdieren,
in welke wij eenig belang stellen, te geven; in één woord, die menschen kon men
beschouwen als de ongelukkigsten onzer natuurgenooten. Niemand zag naar hen
om, behalve onze geestelijken, die hen kwamen onderrichten, een woord van troost
toespreken en hun de H.H. Sacramenten toedienen.
Eindelijk heeft onze Gouverneur hen onverwacht bezocht en gevoelde zich geheel
verontwaardigd. Een der gevolgen is geweest dat hij de admistratie onttrokken heeft
aan diegenen, die ze in handen hadden en ze gesteld heeft in handen der directie van
ons het vorig jaar opgericht gasthuis, waarvan de Eerw. Heer Kieckens president is.
Met dezen heeft de Gouverneur een belangrijke conferentie gehad, waarbij hij niet
alleen het volste en vleiendste vertrouwen in hem heeft getoond, maar ook den wensch
heeft geuit dat dit huis evenals ons gasthuis door Zusters zal worden verzorgd.’ (Een
levensschets blz. 47.)
Dit compliment voor Kieckens toont reeds hoezeer zijn werk gewaardeerd werd.
Van nature geneigd om de armen te helpen, gaf hij zich toch, na dit eerste succes,
met vernieuwde ijver aan zijn werk.
De moeilijkheden die hij ondervond konden zijn werkkracht niet verminderen;
lenend en schuldenmakend, bedelend en afbetalend, beschouwde hij de bouw van
het hospitaal als zijn persoonlijke zaak. Zelf stak hij ook de handen letterlijk uit de
mouwen. De vloer en het altaar voor het nieuwe hospitaal tekende hij en werkte aan
de afwerking mee. Dan weer schilderde hij voor de kapel een kruisweg op glas, die
hem echter maar matig beviel, daar hij reeds in 1867 een nieuwe uit Nederland
meebracht. (Dagboek Moeder Ursula arch. hosp.)
Herhaaldelijk reisde Kieckens naar Nederland, sprak met verschillende instanties
over zijn werk, collecteerde en kwam steeds weer met iets nieuws terug. Vooral,
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nadat hij eenmaal bezit had genomen van zijn vaderlijk erfdeel, heeft hij dit vermogen
grotendeels besteed ten behoeve der zieken en aan alle soort werken van liefdadigheid.
Toch mogen wij niet menen dat Kieckens in zijn zucht naar weldadigheid de rechte
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rede uit het oog verloor; bij alles was hij een economisch mens, wat wel hieruit blijkt
dat hij het gouvernement later zelf de middelen aan de hand zou doen, hoe door
vereenvoudiging van de administatie, de uitgaven voor zieken enz. bezuinigd konden
worden.
In het jaar 1860 werd Kieckens, bij de ambtsaanvaarding van Mgr. Kistemaker
tot Pastoor der St. Annakerk benoemd. De volgende jaren zou hij weer een bijzondere
activiteit aan den dag leggen. Gedurende de pokkenepidemie die het eiland van 1862
-63 teisterde, verzocht het gouvernement om Zusters voor een huis te Pietermaai
(Chère asile), waar deze lijders verpleegd zouden worden, terwijl alles onder leiding
van Kieckens zou komen. Hier bood zich wederom een gelegenheid aan, waarbij hij
de drang van zijn hart kon volgen. Volgens persoolijke aantekeningen van Kieckens
stierven er 390 personen aan de ziekte, doch wat Kieckens niet vertelt, laat Gouverneur
J.D. Crol ons weten, die bij het ontslag van de laatste pokkenlijder, de Priesters en
Zusters bedankte maar speciaal, ook namens den Koning dank bracht aan ‘Kieckens,
die onvermoeid en met zelfopoffering, geen gevaar ontziende, de lijders heeft
bijgestaan’ (Arch. Ap. Vic.)
Kort hierna nam Kieckens, om gezondheidsredenen, ontslag als Pastoor der St.
Annakerk, vestigde zich weer in het hospitaal, waar de vreugde der Zusters zo groot
was, dat zij een speciaal ‘vreugdefeest’ vierden om zijn terugkeer. Daar vierde hij
den 26sten Mei 1875 zijn zilveren Priesterfeest, dat reeds daags te voren in de St.
Annakerk met grote luister herdacht was, omdat hij in die dagen bovendien nog
Administrator van de Missie was, een functie die hij tot tweemaal toe, bij afwezigheid
en dood van de Bisschop, heeft waargenomen.
Men zou na dit alles menen dat Kieckens wel onafscheidelijk aan de Missie van
Curaçao verbonden zou zijn; toch zien we dit leven plotseling een andere wending
nemen. Al is ons de eigenlijke reden onbekend, het is een bewijs te meer, dat zijn
activiteit en idealisme in de loop der jaren nog niets had ingeboet. Het idee is
waarschijnlijk niet van hem zelf uitgegaan. Immers we lezen dat op 29 October 1878
J.A. te Riele, Pastoor te Aruba, verlof ontving ‘om op de kust, tegenover Aruba
gelegen schiereiland Goagiri enige zaken van geestelijke aard te termineren’.
Waarschijnlijk was hij zo getroffen door de ellende, die hij daar met eigen ogen
aanschouwde dat hij het plan opvatte zich blijvend te Goagiri te vestigen, om zich
te wijden aan de bekering der Indianen aldaar, ‘iets, waarin de Bisschoppen van
Venezuela nimmer te voren geslaagd waren, ondanks de vele pogingen’. Met het
doel enige medearbeiders te zoeken, vertrok te Riele naar Nederland, doch, wie zich
ten slotte aanbood, was Kieckens, die ofschoon reeds 53 jaar oud, zich nog krachtig,
of minstens toch nog idealistisch genoeg gevoelde om een nieuw, geheel onbekend
arbeidsveld te betreden.
Met toestemming van de Kerkelijke Overheid, vertrokken zij te samen op 11 Mei
1880 naar Rio Hacha, waar ze acht dagen later aankwamen. Kieckens had alle
onkosten voor de uitrusting op zich genomen.
‘In de annalen dier missie der Spaansche Paters Capucijnen aldaar, staat
opgetekend, dat die beide priesters de eerste moeilijkheden van het apostolaat met
geduld en inspanning wisten te overwinnen. Meermalen moesten zij het troebel water
drinken, waarmee ook de dieren hun dorst lesschen. Met verachting van de vele
gemakken, waarvan zij te midden van de beschaving hadden kunnen genieten, deelden
zij hier de armoede en ontbering der inboorlingen. Doch ondanks al hun ijver en
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groote liefde voor deze ongelukkigen, om hen voor het ware geloof te winnen, was
het hun ten laatste onmogelijk den benarden toestand vol te houden. Zij zouden
beiden van honger en ontbering zijn omgekomen, indien zij niet
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tijdig de missie verlaten hadden. Alles wat zij aan kerkgoederen hadden meegebracht,
stonden zij aan de Paters Capucijnen af en keerden, na zes maanden van gebrek en
opofferende liefde, naar Curaçao terug, waar zij 9 October 1880 aankwamen. (Gesch.
Hosp. Jac. van Baars blz. 109.)
Mislukking van het plan lag voorzeker niet aan Kieckens, ontbering had hem nooit
afgeschrikt, ‘wonend in een huis voor de armen bestemd, leefde hij gelijk een hunner,
terwijl hij zijn fortuin gebruikte tot leniging van nooden’. (Gesch. Hosp. Jac. van
Baars blz. 133), maar ook hij moest hier ondervinden dat de geest groot, de natuur
evenwel niet tegen alles bestand is.
Juist op tijd was hij teruggekeerd, want bij het 25 jarig bestaan van het hospitaal,
ontving Kieckens de boodschap dat hij tot Geheim Kamerheer van Z.H. den Paus
benoemd was, een hulde alleszins verdiend.
Opnieuw stelde Kieckens zich in dienst van het Vicariaat. Ofschoon een otium
cum dignitate hier niet vreemd zou geweest zijn, dacht hij toch niet aan rusten. Niet
alleen trok hij uit om te preken - Kieckens was een zeer gezien predikant, die
herhaaldelijk gevraagd werd voor tridua, feestpredicaties en retraites - maar zelfs in
zijn levensavond zou hij nog het bewijs leveren, dat hij nog even doorzettend, even
vasthoudend en even idealistisch was, als in vroeger dagen.
In de Amigoe van 1885 wordt het jaar 1885 het emancipatie-jaar genoemd van
het katholieke onderwijs.
In dat jaar werd ook het eerste katholieke schoolbestuur in het leven geroepen
waarin, als vanzelfsprekend, Kieckens ook zitting had.
Had reeds Mgr. Niewindt indertijd pogingen in het werk gesteld om de Fraters
van Tilburg aan het onderwijs op Curaçao te verbinden, wegens gebrek aan krachten
was dit plan niet uitgevoerd kunnen worden. Mgr. van Ewijk probeerde het opnieuw,
eveneens zonder gevolg, om dezelfde begrijpelijke redenen. Doch in 1885 zette ook
Kieckens, als lid van de schoolcommissie zijn schouders onder het werk. In een brief
aan de Superior der Fraters van Tilburg, somde hij al het goed op dat de Fraters op
Curaçao zouden kunnen bewerken en bepleitte op welsprekende wijze het katholieke
onderwijs, terwijl hij zijn brief besloot met de volgende woorden: ‘Ik ben nu tot U,
Hoogeerw. gekomen met tirailleursvuur, maar als Uw hart gepantserd blijft, dan
komen wij tot U met Krupp-kanonnen.’
Deze brief had het gevolg dat na enige onderhandelingen besloten werd: de Fraters
zouden zich in 1890 op Curaçao komen vestigen. Het was prachtig, maar Kieckens
had geheel andere plannen. Hij zag liever de Fraters terstond hier. Uit zijn eigen
beurs kocht hij een terrein, in de nabijheid van het hospitaal ‘San Fuego’, voor den
prijs van f 10.000.
Het volgend jaar maakte hij een reis naar Nederland, waar hij ogenblikkelijk de
Fraters te Tilburg bezocht. Kieckens legde zijn plannen uit, beredeneerde en bepleitte
zijn werk, en zo overtuigend was zijn betoog, dat wat niemand mogelijk had geacht,
gebeurde en hij reeds op 16 October 1886 terugkeerde met de drie eerste Fraters,
vier jaar voor de eigenlijke afspraak. Kieckens voelde zich verplicht het nieuwe werk,
waaraan hij zich gegeven had, te ondersteunen, zo goed hij kon. Niet alleen had hij
het terrein ‘San Fuego’ uit zijn persoonlijk vermogen bekostigd, doch ook de bouw
in de volgende jaren, de uitbreiding van 1886-1887 is slechts mogelijk geweest door
zijn ruime bijdragen. Als lid van de schoolcommissie had hij een plan in zijn hoofd
dat hij met grote voortvarendheid heeft uitgewerkt. Evenals op het Brionplein voor
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meisjes. wilde hij in de omgeving van ‘San Fuego’ ook een onderwijscentrum voor
jongens, ook voor de volkskinderen. In de onmiddellijke nabijheid verrees de St.
Vincentiusschool, waarvan Kieckens met zijn
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geld de bouw weer mogelijk maakte.
De bedragen die Kieckens voor liefdadige doeleinden beschikbaar heeft gesteld,
zijn niet te benaderen, maar het moet enorm geweest zijn. Alleen aan het hospitaal
besteedde hij in de laatste jaren de som van f50.000, de kapel van Welgelegen werd
door hem bekostigd, het St. Thomas College en de St. Vincentiusschool kwamen
voor een groot deel van zijn hand, ongeacht nog de bijdragen, die hij in stilte aan
armen en behoeftigen uitdeelde.
Kort voor zijn dood, welke op 8 December 1893 plaats vond, schonk hij nog alles
weg wat hij bezat en kon toen lachend zeggen: ‘Nu bedank ik God, want ik heb nu
niets meer, en beschouw nu alles wat ik krijg als een aalmoes.’ (Gesch. hosp. Jac
van Baars blz. 133.)
Eerst begraven op het kerkhof aan de Rodeweg, werd zijn lijk den 24sten Februari
1896 plechtig bijgezet in de kapel van het hospitaal, waar een monument werd
opgericht, vervaardigd door Margry en Snickers. Sinds enige jaren rust het stoffelijk
overschot in de binnencour van het hospitaal waar eens de kapel was.
‘Dat onze bijzondere scholen zoo bloeien, moeten wij ook weer toeschrijven aan
zijn edelmoedig hart; dat zoovele kerken en liefdadige instellingen konden worden
opgericht is ook zonder twijfel omdat men niet te vergeefs aanklopte bij dezen grooten
man, die in alles de glorie des Heren zocht,’ schreef men bij zijn dood van hem.
Inderdaad Kieckens was groot in zijn liefde voor de armen en verlatenen, groot in
de eerste jaren van zijn arbeid evenzeer als in zijn laatste, groot in alles wat hij
ondernam, omdat hij zich zelf wist te vergeten.
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De plantenwereld van onze Benedenwindse Eilanden*)
door Dr. J.H. Westermann.
Het karakter van de flora van Aruba, Curaçao en Bonaire wordt in hoofdzaak bepaald
door het klimaat, dat op zijn beurt ten nauwste samenhangt met de aardrijkskundige
ligging. Er is geen andere eilandengroep in de Caraïbische Zee, waar op
landschapsbeeld en plantenwereld een sterker stempel van droogte is gedrukt dan de
Benedenwindse Eilanden. Zij behoren tot het gebied van grote droogte, dat zich
uitstrekt langs de Noordkust van Colombia en Venezuela1). De hoge, gelijkmatige
temperatuur en de naar verhouding geringe regenval (jaargemiddelde ongeveer 550
mm; hoogste maandgemiddelden in October, November, December, Januari, te zamen
de regentijd vormende: 50-120 mm) zijn kenmerkend voor een tropisch
steppenklimaat. Uiteraard is de verdamping in zulk een klimaatgebied zeer groot,
en deze wordt op onze eilanden nog sterk verhoogd door de zeer constant waaiende
passaatwind, waarvan de directe invloed te zien is in de zogenaamde windbomen.
(Het zijn dus in de eerste plaats de tropische temperatuur, de geringe regenval en de
daarmee gepaard gaande hoge verdamping, die de vegetatie op de Benedenwindse
Eilanden en op het tegenoverliggende kustland van Zuid-Amerika beinvloeden en
die er het armoedige en opvallende, zogenaamd xerophile (=droogteminnende)
karakter aan hebben gegeven.
Er is grote overeenstemming tussen de flora van de Benedenwindse en Bovenwindse
Eilanden; hetgeen echter niet wegneemt, dat de vegetatie van Aruba, Curaçao en
Bonaire nauwer verwant is met die van Zuid-Amerika dan met die van
Noord-Amerika. Het is inderdaad merkwaardig, welk een treffende gelijkenis er
bestaat tussen het algemene begroeiingsbeeld van onze eilanden en dat van bijv. het
kustland van Noordwest-Venezuela, en zulks ondanks het uiteenlopende geologische
karakter van beide gebieden. Immers, wat de geologie betreft, hebben we op onze
eilanden hoofdzakelijk een ondergrond van diabaas en andere vulkanische gesteenten,
klastische2) en kiezelige sedimenten uit het Krijttijdperk, benevens jonge koraalkalk3),
in genoemd kustland vrijwel uitsluitend Tertiaire en Kwartaire zanden en kleien. En
de gevolgtrekking kan gemaakt worden, dat in dit kustgebied van Noordelijk
Zuid-Amerika de plantengroei in het algemeen meer beheerst wordt door het klimaat
dan door de bodemsoort: vegetatie van zogenaamde klimatologische xerophyten
(‘xeros’ = droog, ‘phyton’ = plant).
Deze regel geldt niet voor de xerophile vegetaties, die bijvoorbeeld in
Suriname en op de Grote Soenda Eilanden van Nederlands Oost - Indië

*) Dit artikel is bestemd voor de herdruk van ‘Plantkunde van Curaçao voor Mulo,’ welke
herdruk na de oorlog zo spoedig mogelijk in Nederland ter perse gaat.
1) Fr. M. Realino. ‘De Nederlandse Antillen en de overige eilanden van de Caraïbische Zee,
Venezuela en Colombia’ - Curaçao 1938 (blz. 21-25)
2) Klastische gesteenten == gruisgesteenten
3) Fr. M. Realino l.c. blz. 14, 96, 115.
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voorkomen. De savannes van Suriname en de natuurlijke ‘padangs’ van
Sumatra en Borneo, gelegen temidden van tropisch regenwoud bezitten
een xerophile vegetatie, niet tengevolge van het klimaat, dat daar immers
vochtig - tropisch is, maar van de onvruchtbare, water - arme bodem:
vegetatie van de zogenaamde edaphische xerophyten (‘edaphos’ = bodem.)
De xerophile flora, die kenmerkend is voor de Benedenwindse Eilanden, bestaat
derhalve uit plantensoorten, die zich aangepast hebben aan de hoge temperatuur en
grote verdamping, en die lange perioden van droogte kunnen weerstaan:
klimatologische xerophyten.
Xerophyten bezitten òf waterreservoirs in hun stengels of bladeren, òf inrichtingen
waardoor tè sterke verdamping wordt tegengegaan, òf beide. Onder hen treffen we
geen hoge bomen aan, maar wel veel lage boompjes met vlakke, schermvormige
kruin, en struiken veelal met gedoornde stammen en takken, leerachtige bladeren en
ingesneden loof, dat gemakkelijk een van de wind af gerichte stand kan aannemen
om zodoende de verdamping te verminderen. De bekendste zijn de dividivi
(C a e s a l p i n i a c o r i a r i a Willd.), die ook kunstmatig bijgeplant en uitgezaaid
wordt, de brasíya of campèshi (Hae m a t o x y l o n b r a z i l l e t t o Karst.; verfhout),
de verschillende C a s s i a -soorten (bruska), de indju (P r o s o p i s j u l i f l o r a D.C.),
de matagalinja (A c a c i a t o r t u o s a Willd.), alle Leguminosen. Tevens behoren
ertoe verschillende Euphorbiaceeën of Wolfsmelkachtigen, waaronder de wilde salie
(C r o t o n f l a v e n s L.) en de gevreesde bringamosa (Jatropha urens L.1)) algemeen
voorkomende soorten zijn. Van andere families kunnen genoemd worden de bekende
oliva of oleifi (B o n t i a d a p h n o i d e s L.), wayaka of pokhout (Guaiacum officinale
L.), en de soorten van 't geslacht C á p p a r i s .
Voorts zijn er onder de xerophyten een aantal planten met onderaardse knollen of
met vlezige stengels en bladen, veelal gedoornd en gestekeld, zoals de Aloë's, Agaves
en Cactaceeën. De aloë (A l o ë v e r a L.) is ingevoerd en gekweekt, echter
gedeeltelijk verwilderd. Onder de Agaves vinden we gekweekte vormen (bijv. de
pita, A g a v e s i s a l a n a P e r r .) en wilde soorten; van de laatste is A g a v e
v i v i p a r a L. de bekendste en meestvoorkomende. Van de Cactussen zijn het vooral
de cadushi (C e r e u s r e p a n d u s (L.)), de cadushi' pushi (C e p h a l o c e r e u s
l a n u g i n o s u s (L)) de datu (L e m a i r e o c e r e u s g r i s e u s (Haw.)), de
m e l o c a c t u s en de infrouw (O p u n t i a w e n t i a n a Br. et R.), die overheersen.
Hoezeer ook tengevolge van de klimatologische omstandigheden de
doorsnee-vegetatie bestaat uit de zo juist beschreven armoedige en onsamenhangende
xerophile plantengemeenschappen, toch vertonen de eilanden in hun begroeiïng ook
andere aspecten. Deze verschillen in de begroeiïng zijn doorgaans niet gebonden aan
de veranderingen in de bodemgeaardheid.
De min of meer gelijkmatige verspreiding der plantensoorten over
verschillende geologische formaties wijst er op, dat de ondergrond weinig
invloed heeft op het karakter der begroeiing. Desalniettemin dragen bijv.
de kalkplateau's vormen, die elders niet of nauwelijks groeien. Eén der
1) Het hoofdvegetatie - type der eilanden draagt de naam van het geslacht: C r o t o n - vegetatie
(Suringar 1886, Boldingh 1914.)
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merkwaardigste van deze kalkminnende planten is de zeldzame cactus
M a m m a l l a r i a s i m p l e x Haw.
Hoofdzakelijk houden de verschillen in de begroeiing verband met de topografische
gesteldheid en de daarmee samenhangende bo-
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dem- en luchtvochtigheid. Zo is er gewoonlijk een duidelijk verschil in dichtheid
van het plantenkleed voor de Noordoosthellingen, die aan de uitdrogende werking
van de passaat blootgesteld, armelijk begroeid en bijna kaal zijn - en de in de luwte
gelegen en met groen rijker getooide Zuidwesthellingen, al zijn de soorten meestal
dezelfde.
Voorts bezitten de vochtige, lage dalen, waar zich het grondwater verzamelt, een
rijkere meer samenhangende en gevarieerde plantengroei dan de heuvels er omheen.
Behalve de gewone xerophyten, die vrijwel nergens ontbreken, ontmoeten we hier
de zogenaamde tropophile soorten (verandering-, afwisseling-minnende soorten;
‘tropos’ = keer, wending, wisseling), die aangepast zijn aan de afwisseling van droogte
en vochtigheid, en waarvan verschillende hun bladeren verliezen in de droge tijd, en
de hygrophile (= vocht-minnende) planten, die uitsluitend in vochtige omgeving
voorkomen.
Het is te begrijpen, dat de xero -, tropo - en hygrophile planten geen
scherpbegrensde groepen vormen, en dat het vaak niet zo gemakkelijk is
om een soort als xero - of tropophiel te bestempelen, dan wel als tropo of hygrophiel.
Van de oorspronkelijke boomflora in de vochtige dalen is niet veel over gebleven,
aangezien de valleien reeds eeuwen lang in gebruik zijn genomen voor beplanting
met cultuurgewassen, zoals ‘kleine mais’ (A n d r o p o g o n s o r g h u m Brot.) en
met vruchtbomen (‘hofjes’). Van de gekweekte en kunstmatig van water voorziene
vruchtbomen zijn de meeste hygrophyten. We noemen bijvoorbeeld de mango,
mispel of sapotille, zuurzak, advocaat, cashu, papaya, kokospalm, bananen en
bacoven. Andere gekweekte bomen zijn tropophiel, zoals de tamarinde, de guyaba,
de knip of kenepa (M e l i c o c c a b i j u c a L.) en de savonetappel (S a p i n d u s
s a p o n a r i a L.), terwijl bijv. de oleander, de C i t r u s -soorten en de vijg (F i c u s
c a r i c a L.) meer xerophiel zijn.
De oorspronkelijke boombestanden zullen wel hoofdzakelijk uit tropophyten
hebben bestaan, zoals de volgende, nog tamelijk veel voorkomende soorten: de kers
of shimarúku (M a l p i g h i a g l a b r a L.), de kalebas (C r e s c e n t i a c u j e t e L.)
de tot dezelfde familie als de kalebas behorende kibrahacha (Te c o m a
c h r y s a n t h a D.C.); voorts de barba di jonkuman (A l b i z z i a l e b b e k Benth.),
de soorten van het geslacht B u r s e r a (bijv. palu siya) en de manzanilla of manzalinja
(H i p p o m a n e m a n c i n e l l a L.). De manzalinja vormt hier en daar in de dalen
en aan de lage kust typische hoewel kleine bosbestanden. Waarschijnlijk kunnen we
onder de tropophile planten eveneens rangschikken de wijdverspreide bèshi di
kalakuna of dreifi shimarón (C o c c o l o b a d i v e r s i f o l i a Jacq.) en de zeedreifi
(C o c c o l o b a u v i f e r a Jacq.).
Aan de slijkerige oevers van de binnenbaaien treft men een halophile (=
zoutminnende) vegetatie aan, waarin de Mangroven met hun merkwaardig adem- en
steltwortels de eerste plaats innemen: mangel blancu (Av i c e n n i a n i t i d a Jacq.)
en mangel tan (R h i z o p h o r a m a n g l e L.); en voorts L a g u n c u l a r i a
r a c e m o s a Gärtn. Ze groeien slechts daar waar òf voortdurend zout- of brakwater
staat òf geregeld overstroming plaats vindt (vloedbossen). In de ziltige bodem nabij
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de kust voelen zich tevens goed thuis de reeds eerder genoemde manzalinja en de
kokospalm (gekweekt).
Rondom de kleine zoutwaterplassen op de jonge, in subrecente tijd drooggekomen
kalkriffen vinden we andere vertegenwoordigers van deze kust-of zgn. littorale flora,
bijv. B a t i s m a r i t i m a L. en S e s u v i u m portulacastrum L., beide door hun
typisch uiterlijk bekend onder de naam banana di rif; verder S u r i a n a m a r i t i m a
L
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en C o n o c a r p u s e r e c t a L. de laatste evenals Av i c e n n i a mangel blancu
genaamd. Algemeen voorkomende en gemakkelijk onderscheidbare soorten van het
rif zijn voorts G u n d l a c h i a c o r y m b o s a Britt. en E r i t h a l i s f r u c t i c o s a
L. (lumbra blancu), maar men vindt deze ook op andere plaatsen.
Het is begrijpelijk dat in verband met de schaarste aan zoet water op de
Benedenwindse Eilanden echte waterplanten (hydropthyten) een uiterst beperkte
verspreiding hebben.
Merkwaardig is de nauwe verwantschap van de kleine Curaçaose
zoetwaterflora met de Nederlandse, zij het hoofdzakelijk voorzover het
de families en geslachten betreft.
Het eendekroos L e m n a en het zogenaamde wortelloos kroos van het
geslacht Wolffia zijn allebei bekenden uit de vaderlandse sloten en plassen.
De Curaçaose waterlelie N y m p h a e a a m p l a D.C. is nauw verwant
aan de alombekende N y m p h a e a a l b a L. van Nederland. Hetzelfde
geldt voor de waterweegbree van het geslacht E c h i n o d o r u s , en voor
het nimfkruid N a j a s . Tot de familie der Fonteinkruidachtigen behoort
de soort R u p p i a m a r i t i m a L., die zowel in Nederland als op de
Benedenwindse Eilanden een plant van het brakke water is.
Vertegenwoordigers der Waterkaarden (H y d r o c h a r i t a c e a e ) zijn
inheems in beide streken. Niet zozeer een waterplant als wel een
moerasplant is de Curaçaose lisdodde van het geslacht Ty p h a , een neefje
van de Nederlandse lisdodden. Behalve N y m p h a e a behoren de
genoemde water-en moerasplanten alle tot de Monocotylen of
Eénzaadlobbigen.
De tropophile, hygrophile en halophile plantengemeenschappen van de vochtige
dalen en de kuststreken hangen derhalve samen met de rijkdom van zoetwater,
respectievelijk brak- of zoutwater in de bodem. De typische weelderige
‘berg’vegetatie, gelijk we die aantreffen in de hoogste delen van het heuvelland, in
het bijzonder op de van de wind afgekeerde Zuidwesthelling van de top van de St.
Christoffel op Curaçao, dankt haar bestaan niet zozeer aan het voorkomen van rijkelijk
bodemwater als wel aan de sterk verhoogde neerslag en in de grotere luchtvochtigheid,
een gevolg van de hoge ligging. Op de bomen en struiken groeien hier opvallend
vele epiphyten, bijv. de beide Orchideeën-soorten S c h o m b u r g k i a t i b i c i n u s
Batem. en B r a s s a v o l a n o d o s a Lindl.; verscheidene Bromeliaceeën (de teku
di palu en de barba di cadushi, beide behorend tot het geslacht T i l l a n d s i a ,) de
varen P o l y p o d i u m a u r e u m L. en baardmossen van het geslacht U s n e a .
Typisch is de ondergroei van de teku, B r o m e l i a l a s i a n t h a Willd, met zijn
stekelige bladrozetten. De kruipcactus A c a n t h o c e r u s t e t r a g o n u s (L.) klimt
er over rotsen en boomtakken (deze komt eveneens voor op Aruba, in drogere
omstandigheden en heeft overigens een grote verspreiding buiten de eilanden; in
Noordwest-Venezuela is het een plant van het iets vochtiger laagland.
Zeer opvallend op de Benedenwindse Eilanden is het verschil in voorkomen van het
landschap gedurende en kort na een regenperiode - en tijdens de droge maanden,
tenminste wat betreft de streken waar geen kunstmatige bevloeiing plaats vindt.
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Overvloedige regenval doet overal jonge spruiten en bladeren uitbotten. De bomen
en heesters krijgen een fris groen voorkomen. De kale heuvels worden tijdelijk bedekt
met een groen kleed van grassen en één- of meerjarige kruiden, waaronder de rankende
winde-soorten van het geslacht I p o m o e a , met fraaie, lichtviolette, trechtervormige
bloemen, de anglo (T r i b u l u s t e r r e s t r i s L.) met zijn aardige goudgele bloempjes
en de paarsbloemige scopet (R u e l l i a t u b e r o s a L.) een voorname rol spelen.
Trouwens de meeste planten bloeien in deze tijd, waarin tevens het insectenleven zo
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belangrijk voor de bestuiving der bloemen - zich het sterkst ontplooit.
Weinige weken na de laatste flinke regenbui is echter al dit plantenschoons verdord
en verdwenen. De heesters en vooral de bomen blijven het langst groen, maar met
het slinken van de watertoevoer uit de bodem en de naar verhouding grotere
verdamping aan de bladoppervlakte verwelken en verdorren op den duur ook bij
deze de bladeren.
Daarna verliest het landschap haast alle kleur. Enkele bomen hebben weliswaar
in de nu volgende droge tijd hun vaste bloeiperiode, bijv. de infrouw, de palu siya,
de kibrahacha, de wabi, de indju en de dividivi, welke laatste verschillende malen
per jaar bloeit en vrucht zet. Maar de bloeiwijzen van de wabi, de indju en de dividivi
bestaan uit weinig opvallende aartjes en trosjes van lichtgele bloempjes, en over het
algemeen krijgen de eilanden een erg doods aanzien. Tekenend voor deze droge
periode is wat Rijkens schreef (1907:)
‘De kale heuvels en rotsen, de met dorre maisstoppels en opuntia's bezette velden,
de bladerlooze boomen in de heggen, de stugge, zwaargedoornde cactussen, ze
vormen samen een onuitsprekelijk triest en naargeestig geheel, en men is geneigd
zich af te vragen of dit werkelijk hetzelfde land is, dat nog slechts een paar maanden
geleden zulk een lachend aanschijn had.’
Intussen bieden zelfs in de droge tijd onze eilanden voor natuurliefhebbers
voldoende wetenswaardigheden op botanisch en ander gebied om hen te verlokken
de ‘koenoekoe’ in te gaan.
We kunnen dit hoofdstuk over de plantenwereld besluiten met de opmerking, dat
niettegenstaande de naar verhouding ongunstige levensomstandigheden de flora van
Aruba, Curaçao en Bonaire toch zeer vele geslachten en soorten rijk is (zie Boldingh's
werken.) Een ernstige verarming van de vegetatie en de houtopstanden, door de
eeuwen heen, is echter niet uitgebleven, als gevolg van de vrijwel niets ontziende
vraatzucht der tienduizenden halftamme en verwilderde geiten en schapen, en voorts
door het roekeloze kappen van meer of minder waardevol hout voor export (bijv.
verfhout) en voor het verkrijgen van brandhout en houtskool. De met de vernietiging
van het plantenkleed en de uitroeiing der houtopstanden gepaard gaande
bodemverarming en bodemafspoeling is heden ten dage duidelijk zichtbaar op
verschillende plaatsen.
Uit de annalen van alle volken gaat slechts één kreet op, om te tonen hoe de
oorlogsgesel immer woedt naargelang de ondeugden der landen; zodat er altijd
overstroming is van bloed, als er overstroming is van misdaden.
Joseph de Maîstre.
Zij die bidden, doen meer voor de wereld dan zij die strijden; als de wereld van kwaad
tot erger vervalt, is dat, omdat er meer gestreden dan gebeden wordt.
Donoso Cortes.
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[Lux 1944, nummer 4]
Bij het nieuwe jaar
Bij het verschijnen van dit nummer hebben wij den drempel van het Nieuwe jaar
overschreden. En daarom wensen wij allen en iedereen Gods zegen.
Gods zegen zo mild en wijd.
Gods zegen is het dagelijks brood voor allen, die verstand hebben gekregen om
ermee te denken en handen om ermee te werken.
Gods zegen geve de kinderen gezondheid van lichaam maar ook grote weerstand
als de hartstochten naar buiten groeien.
Ja, Gods zegen geve dat uwe kinderen grote, blije ogen mogen houden, want die
houden ook uw eigen hart open en blij.
Dat bedelaars en zwervers uw hart blij en open vinden: dat is voor hen Gods zegen.
De zieken en ouden van dagen, die dolen noch zwerven kunnen, mogen in het
Nieuwe jaar rust in Gods zegen vinden.
Gods zegen aan geestelijken en leken; aan overheid en onderdaan.
Gods zegen aan alle medewerkers van LUX; aan schrijver en drukker, aan donateur
en intekenaar.
En de soldaten in den oorlog, de schutters in de kampementen, en de zeelieden op
de brede wateren, en de industriearbeider en de peon, de ambachtsman en de winkelier,
de student en de leraar en niet te vergeten de grote heren, wien het ogenschijnlijk zo
zeer naar den vleze gaat, allen en allemaal mogen zij in het Nieuwe jaar Gods zegen
niet derven.
De gevangene in zijn cel, de eenzame in zijn hut, de jongen uit het weeshuis, de
lijders in de bezette landen, ach...
Dat God zelf Zijn zegen verdele in het nieuwe jaar en dat ieder rijk en arm, maar
nederig zijn hand ophoude.
Dan brengt het jaar veel heil.
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Geboortebeperking en publieke meening door P. Fr. Michael
Möhlmann O.P.
I. Reader's Digest en het probleem
Onder den titel ‘Birth-Control’ publiceert de Reader's Digest van October 1943
uittreksels van een brief door den Eerw. Heer Edgar Schmiedeler, directeur van het
Family Life Bureau of the National Catholic Welfare Conference, Washington, D.C.
aan de Redactie van dit Maandschrift gericht, om te protesteeren tegen de publicatie
van het artikel: ‘A Birth-Control Pioneer Among Migrants,’ in de aflevering van Juli
van hetzelfde jaar.
De uittreksels luiden als volgt:
Ontgaat het u dan geheel en al, mijnheer, dat nadenkende menschen al
eenige jaren zeer ernstig bezorgd zijn over het lage geboortecijfer van ons
land? Hebt u geen idee van de ontstellende verwoesting, die door de
zedelijke pest der geboorte-beperking in ons midden is aangericht?
Werkelijk, het is geen overdrijving, te zeggen, dat gij een zaak begunstigt,
die de geheele Westersche wereld bedreigt, en die een uitgesproken
bedreiging geworden is voor de leidende positie van het blanke ras in de
toekomst.
Laat mij uw aandacht richten op enkele feiten, die onmiddellijk met het
onderhavige onderwerp verband houden:
In de Vereenigde Staten in hun geheel genomen heeft 42 procent van de
getrouwde vrouwen geen kind, of slechts één.
In de Vereenigde Staten in hun geheel genomen heeft slechts één derde
van de gehuwde vrouwen een voldoende aantal kinderen om de bevolking
van het land ook maar op hetzelfde peil te houden.
In de Vereenigde Staten in hun geheel genomen is het stedelijk
geboortecijfer zoo ontstellend laag gezonken, dat alle Amerikaansche
steden van 100.000 of meer inwoners, na drie generaties of honderd jaar,
tot één derde van hun huidige omvang zouden gedaald zijn, als zij zonder
bevolkingsaanwas van buiten af zouden blijven.
De arbeidersklassen van de Amerikaansche steden vervangen zichzelf
voor slechts 60 procent.
In vele plaatselijke gebieden zijn de toestanden zelfs nog veel erger. Neem
b.v. de stad Chicago. Meer dan de helft van zijn gezinnen heeft in het
geheel geen kinderen - om precies te zijn: 534.125 van zijn 842.578
gezinnen zijn zonder eigen kinderen. En er zijn veel Amerikaansche steden,
die zelfs een nog slechter geboorte-cijfer hebben dan Chicago.
De eenige groote groep der bevolking, die tot nog toe het minst is aangetast
door de plaag van kunstmatige geboortebeperking is onze
plattelandsbevolking. Waren zij er niet, dan zou Amerika reeds hals over
kop het hellende vlak van de ondergang zijn afgestort. Uw artikel, dat de
werkzaamheden van Verpleegster Delp beschrijft, is direct op hen gericht.
Ook zonder uw artikel daalt het geboorte-cijfer op het platteland
tegenwoordig veel sneller dan in de stad. Georganiseerde

Lux. Jaargang 1

geboortebeperking zet de laatste jaren koortsachtig haar verwoestend werk
voort op het Amerikaansche platteland.
Premier Winston Churchill zeide in een radio-uitzending tot de wereld op
21 Maart 1942: ‘Een van de somberste bekommernissen voor hem, die
vooruit ziet is een slinkend geboorte-aantal in de laatste 30 jaren. Zoo de
tegenwoor-
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dige tendenz niet verandert, zal een geringer werkend en vechtend
bevolkingsdeel een bijna even groot aantal oude menschen hebben te
onderhouden en te beschermen. Over 50 jaar zal de toestand nog slechter
zijn. Wil dit land zijn vooraanstaande plaats in het leiderschap der wereld
behouden, wil het blijven bestaan als een groote mogendheid, die zich zelf
kan handhaven tegen den druk van buiten af, dan moet ons volk met alle
middelen aangemoedigd worden, om grootere gezinnen te kweeken.’
President Theodore Roosevelt zei: ‘De strengste van alle veroordeelingen
moest op gewilde onvruchtbaarheid staan. De eerste levensvoorwaarde
van elke beschaafde samenleving is, dat de man en de vrouw, vader en
moeder moeten zijn van gezonde kinderen, zoodat het ras vermeerdert en
niet afneemt.’
Het Census Bureau stelde in zijn verklaring van 31 Januari 1941 vast: ‘De
niet-blanke bevolking van dit land zal, als het huidige geboorte- en
sterfte-cijfer bestendig blijkt, op de lange duur 7 procent per generatie
toenemen, terwijl de blanke bevolking, de Mexicanen inbegrepen, ongeveer
5 procent per generatie afneemt.’
Is het, gezien de aangehaalde feiten, te veel gezegd, mijnheer, dat gij een
klaarblijkelijke en ontstellend slechte dienst hebt bewezen aan uw land?
En dan durft ge op den omslag van dat verderfelijke Juli-nummer nog twee
Amerikaansche vlaggen af te beelden. Wat een holle spot!
Sprekend over geboorte-beperking verklaarde de bekwame uitgever van
‘Constitution’ Atlanta eenige tijd geleden: ‘Wij moeten het werkelijke
probleem aanpakken en het niet zoeken op te lossen door het te ontduiken.’
Een uitstekende raad. Maar Miss Delp doet juist het tegenovergestelde.
Zij rept niet van de economische onrechtvaardigheden, die zoozeer den
grondslag vormen van het probleem der landlieden. Ze voegt er slechts
een ander kwaad aan toe. Zij leert hen hun lichamen en zielen af te stompen
door een tegennatuurlijke praktijk.
Gelooft gij werkelijk, mijnheer, dat een volk de natuurwet met voeten kan
treden? Meent gij werkelijk, dat een volk de scherpe instrumenten van de
wetenschap kan aanwenden, om daarmee de bron van zijn leven aan te
tasten, zonder onuitsprekelijke schade te lijden, ja zelfs zijn eigen
ondergang te bewerken? Japansche methoden voor geboortebeperking in
Amerikaansche huizen kunnen verwoestender zijn dan Japansche
bommenwerpers over Pearl Harbor. Bommen verwoesten.
Geboortebeperking verwoest niet alleen, maar vergiftigt. Ze is als een
kwaadaardige kanker, die haar weg vreet door het heele lichaam van de
gemeenschap, dit verzwakt, ontzenuwt en tot de vezels toe verwoest.
Het kan ongetwijfeld niet onopgemerkt aan u zijn voorbijgegaan, dat
kunstmatige geboortebeperking slechts één van de vele symptonen is van
het morele verval onzer natie, één van de vele vormen van bandeloosheid,
die alle ten nauwste met elkander samenhangen. Breek de zedewet met
betrekking tot de sexen in één opzicht af en de weg is gebaand voor
overtredingen in andere opzichten. Leer het goedkoop gappen van plezier,
dat geboortebeperking heet, en wees er van overtuigd, dat andere
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goedkoope manieren van plezier-diefstal en last-ontduiking zullen
gevonden worden.
Knip één draad door van het weefsel der zedelijkheid en spoedig zal de
heele lap uit elkaar vallen. Verwerp één voorschrift van de zedenwet en
er is geen logische stopplaats meer. Leer kunstmatige geboortebeperking,
en ge behoeft er niet aan te twijfelen, dat de afschuwelijke praktijk van
moord op het ongeboren kind zal toenemen. Aanvaard geboortecontrôle,
en er zal ook sterilisatie zijn, welke één van de middelen van
geboortebeperking is. Aanvaard deze dingen en ge zult de echtscheidingen
vermenigvuldigen, want zij tasten den machtigen band van het gezin: het
kind, aan.
En zoo gaat het verder. Waarachtig deze dingen zijn reeds ongeloofelijk
ver gegaan in dit land. Wij hebben nu één millioen moordenaars van
ongeboren kinderen in een periode van minder dan twee volle jaren, en
één
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millioen echtscheidingen in een periode van minder dan vier jaar. Wilt gij
de situatie werkelijk nog slechter maken? Toch doet gij dat door zulk een
artikel te drukken.
En dan is er nog de sexen-manie, die nieuwe hoogten onder onze jonge
menschen heeft bereikt. Een groot aantal hunner zit gevangen in een ware
beerput van zedenbederf. Wij durven veronderstellen, dat de
schrikwekkende verhalen van hun in slechtheid toenemende sexueele
misdrijven, van onwettige kinderen en abortus onder de jeugd van onze
natie, u niet geheel ontgaan zijn. Mogelijk hebt gij zelfs de statistieken
van de F.B.I. gezien, die aantoonen, dat in vergelijking met de drie
voorgaande jaren, in 1942 de arrestaties van vrouwen voor prostitutie met
64.8 procent toenamen, en arrestaties voor zedendelicten met 104.7 procent.
Het wordt klaarblijkelijk tijd, mijnheer, om onze Augias-stal te reinigen,
niet om hem nog vuiler te maken door de verspreiding van informaties
over geboortebeperking onder oud en jong door de bladzijden van populaire
publicaties.
Waarom zouden wij de naakte feiten niet met open oog in het gezicht zien,
mijnheer? Waarom gebruikt gij uw publiek orgaan, om in deze
verschrikkelijke dagen den bedorven beerput, die zoo menig Amerikaansch
familieleven geworden is, nog verder uit te diepen, als gij met datzelfde
tijdschrift zooveel goed kondt doen? Waarom zet gij het niet in ter reiniging
van onze Amerikaansche Augias-stallen, die in zoo ruime mate het resultaat
zijn van een kwart eeuw geboortebeperking, die slechts hartelijk verwenscht
kan worden?
Als antwoord op deze vragen en op de klare taal, die er aan vooraf is gegaan,
publiceert de Redactie van Reader's Digest een overzicht van de publieke meening
in zake geboortebeperking: eenige knipsels uit de schier eindelooze reeksen enquêtes,
die in Amerika over alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen plegen gehouden
te worden. Dit is de tekst:
Tegenwoordig zijn meer Amerikaansche vrouwen de meening toegedaan,
dat het ouderschap vrijwillig en planmatig zijn moet, dan ooit te voren in
de geschiedenis van het land, gelijk een enquête in de Augustus-editie van
Fortune uitwijst.
In één van een serie kwesties betreffende actueele onderwerpen vroeg
Fortune aan vrouwen tusschen 20 en 35 jaar over het geheele land
verspreid: Zijt gij van meening, dat kennis betreffende geboorte-contrôle
al dan niet ter beschikking van alle gehuwde vrouwen moet gesteld
worden? Van de vrouwen, die ondervraagd werden, gaf 84.9 procent een
bevestigend antwoord, 10 procent meende dat de inlichtingen niet verstrekt
behoorden te worden en ongeveer 5 procent antwoordde: ‘Ik weet het
niet.’
De ‘Planned Parenthood Federation of America,’ die aanteekening hield
van alle voorgaande enquêtes betreffende geboortebeperking, teekent
hierbij aan, dat de huidige Fortune-enquête het tot dusver hoogste aantal
antwoorden ten gunste van gereglementeerde babies aangeeft. De
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Fortune-enquête toonde aan, dat vrouwen van drie kategorieën ‘ja’
antwoordde op de vraag in deze volgorde: Katholieken 69 procent:
Grammar School Graduates, 70.2 procent; en College Graduates, 92.6
procent.
De voorlaatste enquête aangaande geboortebeperking over het hele land
gehouden, werd in 1940 door het Amerikaansche Instituut voor Publieke
Opinie ingesteld met de vraag: ‘Zoudt gij er voor zijn, dat
Gouvernementeele Gezondheidsklinieken inlichtingen over
geboorte-contrôle verstrekken aan gehuwden, die dat wenschen?’ Van de
mannen en vrouwen, die ondervraagd werden, antwoordde 77 procent ‘ja’.
Tegenwoordig maakt geboortebeperkende hulp voor getrouwde paren, die
dit nodig hebben, in zeven Staten deel uit van het
Moederschapzorg-program in zulke Gouvernementeele klinieken.
In 1938 verzocht ‘Ladies' Home Journal’ zijn lezeressen te antwoorden
op de vraag: ‘Gelooft gij in geboortebeperking?’ Op de duizend antwoor-
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den zei 79 procent ‘Ja,’ 51 procent van de katholieke vrouwen inbegrepen.
In een vroeger enquête-relaas van 1936 gaf Fortune verslag van een
onderzoek naar de publieke opinie van een willekeurige groep uit de
volwassen bevolking over de vraag: ‘Gelooft gij in het onderricht en de
praktijk van geboorte-contrôle?’ Bij deze enquête antwoordde 63 procent
van de ondervraagden ‘Ja,’ 42.8 procent van de de katholieken incluis.
Uitweidende over de 84.9 procentstemming vóór geboorte-contrôle in het
nieuwe Fortune-onderzoek, verklaarde Dr. J.H.J. Upham, President van
de ‘Planned Parenthood Federation’ en vroegere President van de American
Medical Association: ‘Dit is een goed teeken voor het naoorlogsche
Amerika. Als de enquête een aanwijzing is van wat spoedig werkelijkheid
zal wezen, dan zal de toekomstige generatie een stijgend aantal gezondere,
gelukkiger kinderen bevatten, omdat ze geboren werden uit ouders die ze
wenschten en die physiek waren voorbereid, om ze te ontvangen.

II. Publieke meening en waarheid.
Dit is het antwoord, dat de Redactie van Reader's Digest stelt tegenover de ‘Catholic
view,’ die, dit mag wel onderstreept, veel meer dan een ‘view’, een met feiten en
argumenten geschraagde overtuiging is. Wat echter tegenover deze degelijke redenatie
geplaatst wordt, is inderdaad niet meer dan een ‘view’, een ‘bird's eye-view of views’
zelfs, niet een weerlegging van de aangevoerde argumenten.
Het is de Amerikaansche eerbied voor de massa. Het is het getal, dat hier als zwaar
geschut wordt aangereden, om den opponent uit zijn stelling te schieten. Het feit, dat
in dit getal nog een groot aantal katholieken van dezelfde meening begrepen is, wordt
bijzonder moordend geacht.
Deze wijze van agumenteeren is typisch, is symptomatisch voor den geest in
Amerika, waar de vereering voor de publieke opinie tot in het ridicule is toegenomen,
waar het democratisch axioma van de meerderheid der stemmen, van de helft plus
één, is overgeslagen naar het terrein van de wetenschap en wordt aangewend als een
katalyse, om uit het erts der meeningen het goud van de waarheid te halen.
Het is kenmerkend voor het bankroet van de metaphysica, voor de decadentie van
het intellect, voor de verslapping van de geestelijke discipline, die logisch denken
en redeneeren is, deze wijze om de waarheid te achterhalen. Het is de straf voor de
nu reeds eeuwenoude verheerlijking van het empirisme en voor de daarmee
samenhangende minachting voor den arbeid van het speculatieve verstand, dat
intellectueelen, publicisten, die de vertegenwoordigers van de waarheid moeten zijn
voor millioenen, tot zulk een verdwazing vervallen, dat zij meenen die waarheid
door Jan Publiek bij meerderheid van stemmen te kunnen laten vaststellen, alsof het
een wet op de hondenbelasting was.
Wij, die onder den rook van Amerika leven en de smetstoffen, waar dat land vol
van is, zowel op intellectueel als zedelijk gebied, met elke Time of News-week in
wolken op ons toegeblazen krijgen, wij moeten op onze hoede zijn, want ook zonder
dat we dit merken, loopen we kans van dezelfde geestelijke ziekten geinfecteerd te
worden, die in Amerika blijkbaar zooveel slachtoffers maken.
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Wat is de verhouding tusschen de publieke opinie en de waarheid?
De waarheid is goud, inderdaad, geestelijk goud, dat geisoleerd moet worden uit
waardelooze ertsen. De waarheid is een geestelijk goed, een bovenzinnelijke waarde,
die aanwezig is in alle geschapen dingen, in alle handelingen en in de combinatie
van dingen en handelingen, die men toestanden noemt. Het probleem, dat tallooze
toestanden en situaties scheppen, komt neer op de vraag: Wat is de waarheid op dit
punt? Die moet vrijgemaakt worden uit dit kluwen van con-
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crete, zinnelijke verschijnselen en het vermogen, dat daartoe alleen in staat is, is een
geestelijk vermogen: het verstand, de geest, die naar de mate van zijn ontwikkeling
een des te scherper ontleedmes is, om de waarheid ongeschonden en volkomen te
bevrijden.
De publieke opinie vertegenwoordigt dus allerminst de waarheid, evenmin de
overgroote meerderheid in de publieke opinie. De publieke opinie biedt op zijn
gunstigst niet meer dan het grove, onzuivere materiaal, waaruit de gescherpte geest
door moeizamen denkarbeid de zuivere waarheid isoleeren kan.
De Amerikaansche lust tot het registreeren van de publieke opinie heeft dus, al
zijn fouten en onvolkomenheden ten spijt, wel iets goeds, iets wat dan ook allerminst
de uitvinding van een of ander ‘American Institute of Public Opinion’ is, omdat het
reeds in praktijk werd gebracht door een groote waarheidszoeker als Aristoteles. Ook
deze nam, om de waarheid te vinden, de publieke opinie, of beter gezegd: het
algemeen menschelijk denken tot uitgangspunt, omdat hij wel begreep, dat, zoo het
den mensch gegeven is de zuivere waarheid in een of ander vraagstuk te onderkennen,
deze verborgen moet liggen in de weinig-beredeneerde, globale opvatting van den
normalen mensch met gezond verstand.
Doch, zooals gezegd, de verhouding van het aldus vergaarde materiaal tot de
waarheid is als die van erts tot edel metaal. Velerlei dwalingen zijn vermengd met
de elementen der waarheid, die zij bevatten: dwalingen voortkomende uit een slechts
gedeeltelijk overzien van de in het spel zijnde factoren, uit het onredelijk overschatten
van sommige dier factoren tengevolge van persoonlijke vooroordeelen, of niet op
de waarheid maar op eigen belang gerichte interesse. Tenslotte door onjuiste
combinatie der factoren ten gevolge van onlogisch redeneeren.
Er is dus een ontwikkeld en gescherpt intellect noodig, een intellect vrij van alle
niet-intellectueele, subjectieve invloeden, om uit de elementaire waarheden door het
algemeen menschelijk denken verschaft, op te klimmen tot hoogere waarheden, tot
de juiste oplossing van ingewikkelder problemen, en om de aldus gewonnen conclusies
samen te voegen tot een verstandelijk systeem, dat de wetenschap is.
Wij haasten ons echter op te merken, dat zelfs de registratie van de publieke
meening niet zonder meer gelijk te stellen is met het materiaal door gezond algemeen
menschelijk denken verschaft. Dit laatste is immers heel iets anders dan de publieke
opinie. Het is het oordeel van menschen, die met een gezond verstand begaafd, zoo
weinig mogelijk invloeden ondergingen, die met de waarheid niets van doen hebben,
doch integendeel in staat zijn de objectieve waarheid te schaden ten bate van
persoonlijk voordeel.
Het is duidelijk, dat de menschen, waaraan genoemde enquêtes hun meening
plegen af te tappen, niet gekozen worden volgens de norm van nuchter, gezond
verstand, maar dat het doorgaans geesten zijn, die huizen in persoonlijkheden, zóó
vergroeid door den invloed van bepaalde, stelselmatig verkondigde leerstellingen,
zóó beheerscht door het verlangen naar een gemakkelijk leven, dat hun geesten zelfs
in de meest elementaire waarheden niet meer geacht kunnen worden het algemeen,
gezond menschelijk denken te vertegenwoordigen.
Dat bedoelde, waarheid-schadende factoren in het onderhavige probleem van de
geoorloofheid der geboortebeperking een uiterst belangrijke rol spelen, behoeft wel
geen betoog. De opinie, die het publiek zich omtrent dit ingewikkeld probleem vormt,
is van geen waarde, omdat het ‘publiek’ te weinig wetenschappelijk geschoold is,
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om een goed beredeneerd oordeel te geven, en omdat het ‘publiek’ voor zoover tot
redeneeren in staat, zich laat leiden door redenen, die wel met hun eigenbelang, maar
niet met de objectieve waarheid te maken hebben. Nog afgezien dus van het feit, dat
de meerder-
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heid in de publieke opinie, zulk een opinie nimmer waar kan maken, is die opinie
zelfs geen houdbaar uitgangspunt voor verantwoorde wetenschappelijke conclusies.
En toch wordt de meening, die in de Amerikaansche publieke opinie van vandaag
de meerderheid geniet, tot waarheid gebombardeerd door de Redactie van Reader's
Digest. De mogelijke dwaling wordt absolute waarheid gemaakt, omdat ze zich met
duizend vermenigvuldigen laat, en de stem, die in plaats van een meening, een stelling
verkondigt met degelijke argumenten gestaafd, wordt zonder weerlegging der
argumenten gesmoord onder een berg stembriefjes, die niets anders bevatten als het
‘ja’ van een namelooze massa, waarvan geen enquête uitwijst, hoe groot percentage
er van zelfs niet in staat is, zijn meening behoorlijk te verdedigen.
Dit is verraad aan het menschelijk intellect, een klap in het gezicht van de
wetenschap, dingen waarom de Redactie van Reader's Digest zich wellicht niet zeer
bekommert, maar die toch niet kunnen nalaten, de ware vooruitgang van het mensdom,
waarin geheel Amerika en in het bijzonder genoemde Redactie zo levendig
geinteresseerd schijnt, ernstig te schaden.
Dit is materialisme op intellectueel gebied, de aanmatigendste vorm van deze
geleerde dwaling; een pijnlijk contrast, waardoor het zijn onhoudbaarheid het
duidelijkst bewijst. Dit is een laboratorium-methode, empirisch onderzoek naar
speculatieve waarheden.
Dit is kuddegeest, zoozeer in de totalitaire staten gehaat. Hier worden echter geen
lichamen, maar geesten in horden verzameld. Het getal is hun macht. Het is de opstand
der horden, die na zich het hoogste woord in problemen het materieel welzijn
betreffende, aangematigd te hebben, nu de gelegenheid krijgen, ook de waarheid te
dicteeren in moralibus op grond van hun redelooze meerderheid.
Wat is de theorie, eens door spitse, verlichte geesten verkondigd, een rampzalige
praktijk geworden!
Hoelang is het geleden, dat vooruitstrevende wijsgeeren de kleine kring hunner
bewonderaars verbaasden, door de bewering dat de waarheid niet iets is, wat boven
de menschen staat, waaraan zij in denken en doen onderworpen zijn, waaraan zij
verstand en daden gelijkvormig moeten maken. Niet de mensch is onderworpen aan
de waarheid, maar de waarheid is onderworpen aan hèm. Wat Jan denkt, is de
waarheid voor Jan en wat Piet denkt, is de waarheid voor Piet.
Dat was de leer van de immanentie der waarheid, die eens de bekoring der
nieuwigheid bezat voor enkele uitverkoren geesten, maar die aan de massa om haar
spitsvondigheid ontging. Doch haar uitwerking heeft ze niet gemist. Toen ze praktijk
werd, begreep de massa haar wel. Men heeft haar slechts uitgebreid met deze stelling:
En wat de meerderheid denkt, is de waarheid voor allen. En zoo oefent ze haar
verpestende invloed uit op het leven van vandaag, dat door zijn hopeloos deraillement
alle geleerde sofisterijen van vervlogen eeuwen beschaamt.
Nu telt men in Amerika meenigen en de meerderheid wordt tegenover argument
gesteld. De Redactie van Reader's Digest moet met Dr. Upham wel tevreden zijn,
dat de waarheid in zake de bevordering van geboortebeperking sinds 1936 zulke
veelbelovende vorderingen heeft gemaakt, dat ze steeg van 63 tot 84.9 procent.
Bovendien is er de troef van de meening der katholieken. ‘Catholic view’ wordt
het betoog van den Eerw. Heer Schmiedeler genoemd, doch het kan de Redactie wel
niet ontgaan, dat in deze redeneering niets exclusief katholieks is aan te wijzen. Het
is een redeneering, die door ieder mensch met hersens kan worden gemaakt. Dat de
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schrijver katholiek is, en dat zijn conclusie, als een gebod geformuleerd, door de
Katholieke Kerk aan haar onderdanen wordt opgelegd, doet niets af aan het feit, dat
dit, veel meer
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dan een ‘catholic view’, de beredeneerde overtuiging moet zijn van elk stel gezonde,
ontwikkelde hersens. Maar tegen deze ‘catholic view’ wordt de ‘view’ uitgespeeld
van zoo en zooveel Amerikaansche katholieken, wier ‘view’ wijselijk geen ‘catholic
view’ wordt genoemd, terwijl het ook onmogelijk is uit te maken, van wat voor een
kwaliteit de overweging is, die hen tot hun ‘view’ geleid heeft, zoo er al een aan ten
grondslag ligt.
Wij kunnen de meening der katholieken als argument dan ook gevoeglijk naast
ons neerleggen, omdat, indien hun uitspraak vóór geboortebeperking een goedkeuring
van door de Katholieke Kerk verboden praktijken inhoudt, - wat nog niet noodzakelijk
volgt, gelijk wij later zullen zien - zij door dat feit zelf het recht verliezen zich
katholiek te noemen, en omdat hun meening als meening geen enkele waarde heeft
bij gebrek aan opgave van redenen, die hen er toe geleid hebben.
Waren de belangen die op het spel staan, niet zoo groot, dan zouden wij geneigd
zijn te hopen, dat Dr. Upham, zoo gelukkig over de 84.9 procent, zich in blijvende
bloei van zijn geliefde waarheid mocht verheugen. Wellicht, dat dan eens de dag zal
komen, waarop 100 procent van de Amerikaansche bevolking tegen geboortebeperking
is. Dat zal zijn op den dag, waarop de laatste Amerikaan een gezonde en gelukkige
baby zou willen hebben, waar hij physiek geheel op voorbereid is, maar waar hij tot
zijn teleurstelling geen moeder meer voor vinden kan.

III. Geboortebeperking en waarheid.
Over het algemeen heerscht er onder niet-katholieken geen klaar begrip van de leer
der Katholieke Kerk over geboortebeperking en de daarmee samenhangende kwesties.
Geboortebeperking is een algemeen woord, dat in de loop der tijden echter de
naam is geworden voor een zeer speciale praktijk. Op zich duidt het woord niets
anders aan dan vermindering van het aantal kinderen tengevolge van eigen vrij
wilsbesluit, zich daarbij niet uitsprekend over de middelen, die aangewend worden,
om dat doel te bereiken. Er zijn echter meer middelen tot hetzelfde doel.
Geboortebeperking kan bewerkt worden door totale onthouding van
huwelijksomgang, door onthouding gedurende de vruchtbare perioden, en tenslotte
zonder onthouding, maar door het toepassen van methoden of middelen, die conceptie
voorkomen.
Wanneer de Katholieke Kerk zich tegen geboortebeperking uitspreekt, dan
geschiedt dit om één van deze twee redenen: óf omdat in particuliere gevallen, gezien
de particuliere omstandigheden, het vermijden van kinderen tegen de plichten van
den gehuwden staat ingaat; óf, al zou gezien de omstandigheden in een bepaald geval
het beperken der geboorten wèl gerechtvaardigd zijn, omdat de middelen tot beperking
aangewend tegen de natuur indruischen en dus een schending van de menschelijke
zedewet beteekenen.
Wat de eerste reden betreft, moeten wij tot goed begrip er van, voorop stellen, dat
op het menschelijk geslacht in het algemeen de plicht rust, het menschelijk geslacht
in stand te houden, overeenkomstig het goddelijk bevel na hun schepping aan de
menschen gegeven: ‘Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u’. Dit is echter een
algemeene plicht, die niet zonder meer op ieder individu afzonderlijk terugvalt. De
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levensstaat, die door God speciaal met het oog op de instandhouding van het
menschelijk geslacht werd geschapen, is het huwelijk: de lichamelijke en geestelijke
vereeniging van man en vrouw tot voortbrenging en opvoeding van kinderen. Dat
het huwelijk behalve dit voornaamste, nog andere nuttige gevolgen heeft, spreekt
vanzelf: waar de natuur van den mensch op de instand-
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houding van het menschelijk geslacht is ingesteld, kan het niet anders of de
huwelijkssamenleving zal op harmonische wijze in de verschillende behoeften en
verlangens van den mensch voorzien.
Deze bijkomstige eigenschappen, die op zich zelf reeds het huwelijk een
begeerenswaardig goed maken, mogen echter nimmer doen vergeten, dat het eerste
en voornaamste doel van het huwelijk de nakomelingschap is, omdat al het andere,
ook de hartstochten en gedeeltelijke onzelfgenoegzaamheid van het individu hem
werden ingeschapen met het oog op de voortplanting.
Rust de algemeene plicht tot instandhouding van het menschelijk geslacht, dus
niet zonder meer op een bepaald individu in het bijzonder, anders wordt de
verhouding, wanneer zulk een persoon zich vrijwillig verbindt tot den levensstaat,
die als primair doel het voortbrengen van kinderen heeft en dit dus ook tengevolge
van zijn vrije keuze als een persoonlijke plicht aanvaardt.
Nu is er een welbekende stelregel, dat nood wet breekt, een regel die zelfs bij de
zedewetten haar invloed laat gelden. Er is namelijk een rangorde in de plichten,
waaraan wij als mensch gebonden zijn: de eene plicht is zwaarder dan de andere.
Wanneer nu het nakomen van een geringere verplichting de vervulling van een
zwaarderen plicht onmogelijk zou maken, dan zijn wij gehouden, den laatste te
vervullen met prijsgeven van den eerste.
Een bevattelijk voorbeeld is de rangorde in de liefde tot den naaste. Wij moeten
onzen naaste beminnen en onze naasten zijn alle menschen. Doch er is een rangorde
in deze nabijheid, de een staat ons nader dan de ander. Een gevolg hiervan is, dat de
plicht om vrouw en kinderen te helpen zwaarder weegt dan hulpbetoon aan een
vriend, en dat zoo wij slechts één van beiden zouden kunnen helpen, wij de eerste
moeten bijstaan met voorbijgaan van de tweede.
Een analoog geval kan zich voordoen met betrekking tot den plicht kinderen te
verwekken. De omstandigheden kunnen van dien aard zijn, dat het onmogelijk is
dezen plicht te vervullen zonder het welzijn van de vrouw, of van de reeds aanwezige
kinderen grootelijks te schaden. In dat geval komt de plicht kinderen voort te brerngen
in conflict met den zwaarderen plicht het leven van vrouw en kinderen te beschermen
en moeten wij dezen laatste volbrengen in plaats van den eerste.
Het spreekt van zelf, dat het oordeel of zulke omstandigheden inderdaad aanwezig
zijn, objectief en vrij van gemakzuchtige bedoelingen moet wezen, maar zouden de
omstandigheden zich voordoen, dan is het goed en rechtvaardig een nieuwe geboorte
zoo lang te vermijden als dezelfde omstandigheden blijven bestaan.
Tot nu toe spraken wij slechts over het doel-element in het begrip geboortebeperking.
Doch van veel meer actueel belang is de vraag naar de geoorloofdheid der middelen.
Vooropgezet, dat in een bepaald geval de beperking der geboorten gerechtvaardigd
is, volgt de vraag: welke middelen daartoe zijn goed, welke verkeerd?
Geheele onthouding van huwelijksomgang is het meest voor de hand liggende en
ook het beste middel, in dien zin dat het door de zelfbeheersching en offers er aan
verbonden, de garantie geeft, dat het slechts bij werkelijke noodzaak zal worden
toegepast.
Het laatste middel: geboortebeperking, niet door onthouding maar door gebruik
van anti-conceptioneele methoden of middelen, brengt de daad der huwelijksomgang
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in strijd met de orde der natuur: het berooft die daad namelijk van gevolgen, die er
door de natuur organisch mee verbonden zijn.
Maar de mensch is onderworpen aan de wetten der natuur.
Dit blijkt het duidelijkst bij die wetten, die hij noodzakelijk volbrengt, omdat ze
betrekking hebben op natuurkrachten in hem, die niet onderworpen zijn aan zijn vrije
wil, zoals b.v. de wet van de zwaartekracht.
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Hij is echter ook onderworpen aan de wetten, waar hij wèl vrij tegenover staat, slechts
met dit verschil, dat hij niet genoodzaakt, maar verplicht is ze te onderhouden. Doch
het gebruik van anti-conceptioneele middelen is een inbreuk op de wetten door de
natuur aan de voorplantingsdaad gesteld. Daarom wordt die daad daardoor
tegennatuurlijk en hij, die vrijwillig zulk een tegennatuurlijke daad stelt, schuldig
aan overtreding van de zedewet.
Geboortebeperking, als conceptie-vermijding door anti-conceptioneele middelen
begrepen, is dus onzedelijk en ongeoorloofd. Dit is geen uitvinding van de Katholieke
Kerk. Het verbod door haar gegeven is hoogstens een bondige, autoritaire
formuleering van een waarheid, die het verstand uit eigen kracht kan kennen, maar
die om de vele en intricate kwesties er mee verbonden gemakkelijk tot foute inzichten
en dus tot een dwalend geweten aanleiding kan geven.
Het tweede der opgegeven middelen: huwelijksomgang, beperkt tot de onvruchtbare
perioden, is een praktijk, die wel de meeste aanleiding tot meeningsverschillen onder
de moralisten heeft gegeven. De kwestie kort samenvattend, meenen wij te kunnen
vaststellen, dat de huwelijksdaad op deze wijze in geen enkel opzicht geweld wordt
aangedaan en dat er dus uit dien hoofde geen bezwaren tegen de praktijk te opperen
zijn. De moeilijkheid schuilt hier niet zoozeer in het middel op zich genomen, als
wel in den invloed, dien het heeft op de zedelijke integriteit van dengene, die het
gebruikt, m.a.w. dat hij het op zich geoorloofde middel zal toepassen, terwijl hij in
omstandigheden verkeert, die conceptie-vermijding niet rechtvaardigen, terwijl hij
bovendien, eenmaal toegevende aan afkeer van de moeite aan geboorte en opvoeding
verbonden, door deze praktijk er toe gebracht zal worden, middelen aan te wenden,
die hetzelfde doel, zonder den last van gedeeltelijke onthouding, nog zekerder
bereiken, maar die dan ook in zich ongeoorloofd zijn.
Wij kunnen de houding van de Katholieke Kerk t.o.v. de geboortebeperking aldus
kort omschrijven: wanneer zeer ernstige redenen dit rechtvaardigen en wanneer geen
tegennatuurlijke middelen worden aangewend, is geboortebeperking geoorloofd.
Het blijkt dan ook wel, hoe misleidend het is, het betoog van een katholiek tegen
geboortebeperking door middel van ongeoorloofde praktijken, te willen ontzenuwen
met 69 procent katholieke vrouwen, die ‘ja’ antwoorden op zulk een algemeene vraag
als: Gelooft gij in geboorte-contrôle?’ Deze term bevat immers veel meer dan datgene,
wat de Eerw. Heer als ontoelaatbaar bestreed. Hij bevat zelfs dingen, waarop 100
procent van de katholieke vrouwen veilig ‘ja’ kan antwoorden, zonder als argument
tegen den Heer Schmiedeler te kunnen worden misbruikt.

IV. Vragen op den achtergrond.
Er is een probleem van meer algemeene aard, dat den achtergrond vormt van het
zooeven besproken vraagstuk, en dat voor niet-katholieken de onverbiddelijke houding
van de Katholieke Kerk t.o.v. geboortebeperking door anti-conceptioneele middelen
nog onbegrijpelijker maakt.
Dit probleem kunnen wij aldus omschrijven: als deze en andere zedewetten, b.v.
de onontbindbaarheid van het huwelijk en de ongeoorloofdheid van buitenhuwelijksch
geslachtverkeer, zoo zwaar in geweten verplichten, gelijk de Katholieke Kerk
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hardnekkig beweren blijft, hoe is het dan mogelijk, dat zooveel menschen in gemoede
overtuigd kunnen zijn van de geoorloofdheid en soms zelfs wenschelijkheid van
handelingen, die tegen deze wetten indruischen?
Het contrast van de ééne stem tégen en de 84.9 procent vóór, gelijk dit door de
Redactie van Reader's Digest zoo suggestief en sarcastisch wordt geschapen, is
werkelijk karakteristiek voor den staat van zaken, wereld-wijd genomen. Zij die
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deze praktijken als groot kwaad brandmerken worden meer en meer ‘de stem eens
roependen in de woestijn.’ Hoe kan een verplichting zoo zwaar zijn, als de katholieken
willen doen gelooven, wanneer zij tevens zoo weinig evident is, dat ontelbaar velen
haar niet onderkennen?
Het antwoord op de vraag is, dat de zwaarte van een verplichting niets met haar
evidentie te maken heeft. De zwaarte van een plicht wordt afgemeten naar den
gunstigen invloed, die de vervulling er van heeft op het algemeen welzijn van het
menschdom, en op de handhaving van de aan de natuur ingeschapen orde. Of negatief:
naar de schade, die de verwaarloozing er van, door verstoring van de door God
gewilde wereldorde, aan het algemeen menschelijk welzijn toebrengt. Is die verstoring
en de schade, er door veroorzaakt, van ernstigen aard, dan is het onderhouden van
de wet een zware plicht.
Doch de evidentie van den plicht hangt van andere factoren af. Voornamelijk van
het feit, of schade door de overtreding veroorzaakt, onmiddellijk waarneembaar en
onmiskenbaar is. Wanneer men een cent steelt, is het kwaad niet groot, omdat de
schending van de rechtsorde niet van ernstigen aard is. De plicht niet te stelen is
echter in alle omstandigheden evident, omdat de aangerichte schade onmiddellijk en
concreet valt aan te wijzen.
Om dezelfde reden is ook het omgekeerde mogelijk: dat een zeer zware plicht
minder evident is. De plicht is zwaar, omdat de door de overtreding veroorzaakte
inbreuk op de orde der natuur ernstig is en zeer vèrstrekkende, rampzalige gevolgen
heeft. Maar hij is minder evident, omdat de gevolgen niet zoo in het oog springen,
daar zij b.v. meer het geestelijke dan het stoffelijke in den mensch aantasten, of omdat
die gevolgen, gevoegd bij de gevolgen van alle soortgelijke overtredingen van alle
menschen, slechts op den duur het algemeen menschelijk welzijn bedreigen, doordat
zij b.v., zooals in het geval van geboortebeperking, de vervulling van den
allerhoogsten plicht van het menschdom de instandhouding van de soort verijdelen,
of ernstig belemmeren.
Dat men geneigd is, dit dreigen met groote, maar verre en vage rampen overdreven
boemans-taal te vinden, is een bewijs temeer, dat het zedelijk bewustzijn van de
menschen meer wordt aangesproken door onmiddellijk tastbare gevolgen, zelfs van
onschuldige aard, dan door gevolgen in breeder verband, maar die dan ook geheel
de menschheid doen lijden van hun verderfelijke werking, m.a.w. dat zwaarte en
evidentie bij plicht niet altijd samengaan.
Toch wegen deze katastrofale gevolgen op iedere daad afzonderlijk, omdat iedere
daad een wortel is, die het groeien van deze doodelijke plant veroorzaakt. Omdat
iedere daad helpt de mentaliteit te scheppen, die in haar geheel oorzaak is van de
enorme schade aan de geestelijke kracht en aan het voortbestaan van het menschelijk
geslacht aangedaan. De invloed van iedere onzedelijke daad op de totale moreele
desintegratie van een volk is door den Eerw. Heer Schmiedeler in de geciteerde
passages te duidelijk beschreven, dan dat wij dit hier nog zouden moeten herhalen:
elke overtreding is inderdaad een draad, getrokken uit het weefsel van de orde der
natuur, dat daardoor onvermijdelijk tot verdere ontbinding komt met alle gevolgen
van dien voor het welzijn der menschen.
Om deze redenen is elke daad afzonderlijk grootelijks ongeoorloofd, zelfs al zou
de mensch bij gebrek aan besef van de consequenties de zwaarte van de overtreding
niet zoo evident vinden.
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Daar komt nog bij, dat niet zelden vele concrete omstandigheden de daad
noodzakelijk, of in ieder geval zeer wenschelijk schijnen te maken. Een actueel
voorbeeld hiervan is het buiten-echtelijk geslachtsverkeer, dat door de ontwrichting
van de oorlog zoo ontzettend is toegenomen. Hoevele onmiddellijk voor de hand
liggende en zelfs
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klemmende redenen zijn er niet aan te voeren, die alle tot verontschuldiging, ja tot
aanbeveling van dergelijke daden schijnen te pleiten? Al deze redenen hebben
betrekking op het persoonlijk welzijn van het individu, hebben daar onmiddelijke
consequenties voor, en krijgen juist daardoor zulk een overredende kracht, dat zij
het groote publiek, aan eigen gebrekkig vermogen tot oordeelen overgelaten, de
minder tastbare, meer op den duur werkende schade aan het algemeen welzijn geheel
over het hoofd doen zien.
Toch is het feit, dat het persoonlijk welzijn moet wijken voor het algemeen belang,
boven discussie verheven: het wordt erkend door iederen soldaat, die voor het
Vaderland zijn leven geeft en door allen, die dit van zelf sprekend vinden. Bovendien
is de schade door overtreding van de wet aan het algemeen welzijn veroorzaakt, niet
te vergelijken met het schijnbare nadeel, dat het onderhouden er van voor het individu
beteekent. Schijnbaar is dit nadeel slechts, omdat offers voor het algemeen welzijn
gebracht, den mensch als geestelijk wezen niet schaden, doch integendeel naar zijn
hoogste, geestelijke kwaliteiten vervolmaken en zijn waarachtig levensgeluk
vergrooten.
Desondanks worden de gevolgen voor het algemeen belang geheel of gedeeltelijk
over het hoofd gezien, en zelfs wanneer dit niet het geval is, dan nog worden ze in
de appreciatie van den modernen mensch geringer geacht dan persoonlijke nadeelen.
Wat zeggen hem de rampen, waarmee de Heer Schmiedeler dreigt, als het gaat om
zelfbedwang en aanzienlijke persoonlijke offers?
De opvattingen van den mensch, ook de opvattingen in zake de zedewetten, zijn
immers onder de invloed van het Individualisme zoo uitsluitend en ego-centrisch op
het welzijn van den persoon afgestemd, dat het sociaal karakter van den mensch en
zijn plichten tegenover het algemeen welzijn, die daaruit voortkomen, totaal worden
miskend wanneer die plichten met het eigenbelang in botsing komen. Het sociaal
bewustzijn is door Liberalisme en Individualisme zoozeer verwrongen, dat de moderne
mensch nog slechts sociaal denkt, als hij uit de gemeenschap persoonlijke voordeelen
kan putten, die hij zonder die gemeenschap niet zou kunnen erlangen. Doch de
diepere, weldadige invloed, die het algemeen welzijn op zijn persoonlijk welzijn
heeft, over het doornige pad van vele persoonlijke offers heen, en de daaruit
voortvloeiende noodzaak het algemeen welzijn geheel belangeloos te dienen, dit
alles wordt niet meer geapprecieerd, ja stelselmatig miskend.
Toch is de mensh een sociaal wezen en dit beteekent, dat zijn dienst aan de
gemeenschap niet gemotiveerd en niet beperkt mag worden door het onmiddellijk
individueel profijt, dat hij er van trekken kan. Was dit laatste juist, dan was de mensch
geen sociaal wezen maar een individualist, die het gemeenschappelijke op het
eigenbelang richt als op zijn laatste doel.
Al deze gevaren, die de zedelijkheid van het menschdom bedreigen, wanneer
theorie en praktijk aan het goeddunken van ieder afzonderlijk wordt overgelaten,
verklaren ook de rol van de Katholieke Kerk als wetgeefster en als handhaafster van
de zedeleer, een rol die voor vele niet-katholieken een ander probleem is. Zij zien
de Kerk met haar onverbiddelijke, intransigente veto's als een tyran der gewetens,
een hopeloos verouderde dwingeland bovendien.
Voor den geloovige is zulk een opvatting van de Kerk natuurlijk absurd. Zijn
geloof geeft hem de overtuiging, dat de Kerk door God gesticht, met goddelijk gezag
de zedewet verklaart en ter beleving oplegt aan de menschen.
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Doch zoowel de kaholiek als de ongelovige kunnen op grond van verstandelijke
overwegingen tot de conclusie komen, dat het leeraarsambt en het gezag door de
Kerk in moralibus opgeeischt en zo hardnekkig uitgeoefend ter urgentie van strenge
wetten, geen onredelijke heerschzucht zijn, maar onont-
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beerlijk noodzakelijk, om het zedelijk peil van de mensheid te handhaven en daardoor
het algemeen welzijn te dienen.
De verwording en het zedenbederf van de wereld, waarin wij leven, is daar, om
aan te toonen, wat er gebeurt, wanneer het aan ieders persoonlijk goeddunken wordt
overgelaten, uit te maken wat goed en slecht, wat geoorloofd en ongeoorloofd is.
Gebrek aan intellectueele capaciteit en ontwikkeling voor het vaststellen van de
waarheid in zeer intricate problemen, de druk van eigenbelang en hartstochten, de
invloed van de omgeving en van het slechte voorbeeld, dit alles is er op gericht, het
zedelijk bewustzijn stuurloos op drift gelaten, te doen afzakken naar diepten, waar
een gezonde, krachtige en gelukkige samenleving niet meer mogelijk is.
Mannen, wier breede blik verder ziet dan de kortzichtige massa en die door hun
positie hun aandacht op den wijden horizon van het algemeen welzijn gericht houden,
zulke mannen hebben de laatste jaren dan ook herhaaldelijk de dringendste
waarschuwingen doen hooren tegen het bederf der zeden, dat zich als een kanker
overal ter wereld in het organisme der menschengemeenschap ontwikkelt. De Eerw.
Heer Schmiedeler citeerde Theodore Roosevelt en Winston Churchilll, en onder
ontelbaar vele anderen mogen hieraan toegevoegd worden Generaal Giraud, die nog
kort geleden zulk een verpletterend oordeel gaf over de zedelijke toestand van het
vóóroorlogsche Frankrijk.
Maar hun stemmen zijn zonder gezag. Zij hebben geen andere kracht dan hun
argumenten en wat zijn argumenten voor menschen, die alles op de voldoening van
hun hartstochten zetten?
Er is een stem noodig, die met gezag de onveranderlijke waarheid voorhoudt aan
door de omstandigheden verblinden. Er is een stem noodig, die beleving van die
waarheid eischt met gezag. Het is de stem van hem, die met machtiging en onfeilbare
hulp van God, de Eenige die boven alle menscen staat en alle menschen bevelen kan,
de oogen onafgewend op het algemeen welzijn van het menschdom gericht houdt,
daaraan al het menschelijke met onverbiddelijke logica afmeet, het goede beveelt en
het kwade verbiedt.
Het algemeen welzijn moet zijn autoritaire stem hebben in deze wereld, zijn heraut,
zijn verpersoonlijking. Zonder deze zou zijn zaak ten onder gaan in den storm der
individueele belangen, die het uitzicht op breeder einders beletten. Of men het
onaannemelijk vindt, dat deze stem, die toch maar een zwakke menschenstem blijft,
door goddelijke hulp en goddelijk gezag wordt geschraagd. Of dit zoover buiten
Gods mogelijke bedoeling móét liggen, dat men het zonder meer als absurd kan
verwerpen, is iets wat wij aan de meening van ieder persoonlijk moeten overlaten.
Maar dat er in deze turbulente chaos van meeningen een vast geluid is, dat voor het
algemeen welzijn en de handhaving der wereldorde pleit, en als gevolg daarvan
strenge plichten dicteert aan ieder menschenkind, dit is geen tyrannie en geen
gewetensdwang; het is de ondankbare maar weldadige arbeid van den man, die rond
gaat in het land der blinden en hen zelfs tegen hun wil verhindert in het water te
vallen.
Dat de niet-katholieken van vandaag de zedeleer der Kerk in het algemeen en haar
straffe gezagsuitoefening in het bijzonder hopeloos verouderd vinden en ongeschikt
voor dezen tijd, komt waarschijnlijk in laatste instantie hier vandaan, dat dit juk naar
hun smaak te zwaar is om te dragen. Hierin zijn ze echter niet modern, getuige het
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oordeel, dat reeds tweeduizend jaar geleden aan Christus werd toegevoegd: ‘Deze
leer is hard! Wie kan ze aanhooren?’
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Lichtmis
Met Lichtmis kwam de dooi,
Sint Jozef nam de kooi,
Maria sloeg een halsdoek om,
Ze gingen naar den dom.
Maria ging haar kerkgang doen,
Ze gaf haar Kerstekind een zoen
En droeg het op aan God de Heer....
De duiven kirden heen en weer.
Sint Jozef stak in d'offerblok
Een grote zware brok
Van 't goud dat koningen hun brachten.
Maria knielde in gedachten.
De priester stak drie kaarsen aan,
Maria zag drie kruisen staan,
De tortels zuchtten in de kooi
En buiten viel de dooi.
K. VERTOMMEN
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Panorama der oude Portugeesch-Israelitische begraafplaats ‘Beth-Haim’, gelegen op de voormalige
plantage Bleinheim.

Gedeelte van den grafsteen van Sara Hana, echtgenoote van Mordechay, zoon van Mosseh Penso,
overleden 20 December 1761 bij de geboorte van een kind, hetgeen op de steen is afgebeeld.
S.A.G.D.G. = SUA ALMO GOZE DA GLORIA (Portugeesch) = Hare ziel zal genieten van de
heerlijkheid.
De Hebreeuwsche tekst beteekent: Uw leven zal in den bundel der levenden bij den Heere Uw God,
gebonden zijn. (I Samuel, XXV, 29).
In catalogus Emmanuel: no. 586. afdeeling IV, rij B.
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Gedeelte van den grafsteen van Ishac Haim Senior, overleden 17 April 1726. betrekkelijk jong, want
het beeldhouwwerk stelt voor: de laatste oogenblikken van den stervende, omringd van de zijnen:
vader, moeder, vrouw, en drie jeugdige kinderen, bediende in de deur.
Het Hebreeuwsche opschrift is ontleend aan Ps. 25:15 ‘Mijne oogen zijn voortdurend op den Heer
geslagen, want hij zal mijn voeten uit het net trekken’
In catalogus Emmanuel: no. 1034, afdeeling VII, rij A.

Gedeelte van de grafsteen van Raphael Jeudah Cohen Henriguez, overleden 21 Maart 1767. De
afbeelding stelt voor de priesterlijke kroon ‘Kether-Kehuna’. De handen zijn in zegenende houding
afgebeeld overeenkomstig het traditioneele gebruik in de Synagoge bij den zegen: ‘De Heer zegene
en behoede U. De Heer doe zijn lichtend aangezicht over U schijnen en ontferme zich over U. De
Heer verheffe zijn aangezicht over U en schenke U vrede. ‘Numeri VI, 23-26.
In Catalogus Emmanuel: No. 215, afdeeling II, rij B.
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Gedeelte van de grafsteen van Jahacob, zoon van Immanuel Alvares Correa, overleden 25 Juni
1714.
Het beeldhouwwerk stelt voor de ladder Jacobs uit Genesis 28:12. De twee regels Hebreeuwsch boven
vormen het slotstuk van een volledig opschrift en beteekenen: Hij zal verlichten Eden (het Paradijs)
zooals het licht der zon en de belooning van zijn werken zal boven (in den Hemel) zijn.
J. Alvares Correa was waarschijnlijk rabbijn onder het opperrabinaat van Lopez Fonseca.
In catalogus Emmanuel: No. 2065, Afdeeling XV, rij A.

Grafsteen van Sara, dochter van Mordohay Henriquez, overleden 17 November 1713, een kind.
De wierook en het lam stellen het offer der ouders aan den Eeuwige voor.

Lux. Jaargang 1

In catalogus Emmanuel, No. 1193, Afdeeling VII, rij D.

Lux. Jaargang 1

IV

Gedeelte van de grafsteen van Aaron Levy Maduro, overleden 15 Juli 1727. De afbeelding stelt
voor drie Levieten, dien den ‘Cohen’ helpen bij de handwassching, voor deze de gemeente zegent
met den zegen uit Numeri VI, 23-26: ‘De Heer zegene en behoede U’ enz.
In catalogus Emmanuel: No. 1670, Afdeeling XI, rij D.

Gedeelte van den grafsteen van Ishac Hisquiau Sasso, overleden 24 Augustus 1748. De afbeelding
van het schip beteekent, dat de overledene een zeevaarder was. Op nog vier andere grafsteenen komt
een schip voor. De bijl symboliseert het afhakken, het losmaken van het leven en komt op vele steenen
voor. S.B.A.G.D.E.G. = Su bendita alma goze de eterna gloria. (Spaansch) = zijn ge zegende ziel zal
genieten van de eeuwige heerlijkheid.
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In catalogus Emmanuel: No. 244, Afdeeling II, rij C.
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Het Oude Joodsche Kerkhof op Curaçao door Dr. I.S. Emmanuel
1. Historische Inleiding.
Reeds in 1634, toen van Walbeeck Curaçao in bezit nam, zien wij sporen van Joden
op ons eiland. De geschiedschrijvers spreken over een zekere Samuel, Coheño die
in 1635 opperhoofd van de Indianen was.
De eerste georganiseerde kolonisten echter kwamen in 1659 uit Nederland. Het
ging hier om 12 families, die ongeveer 70 personen telden. De West-Indische
Compagnie vergemakkelijkte deze kolonisatie en gaf de nieuw aangekomenen groote
voorrechten, de eerste van dien aard, die de Joden in Amerika genoten hebben. De
Israelieten zouden voor alles, zoowel godsdienstvrijheid genieten als ook scholen en
synagogen mogen oprichten. Bovendien stelde de Compagnie hun twee vierkante
mijlen land in de omgeving van het oude joodsche kerkhof ter beschikking en
verleende hun gedurende 10 jaar vrijdom van belastingen. De Joden van hun kant
moesten een plantage van tabak, indigo en katoen drijven.
De kleine gemeente werd gelijktijdig belangrijk uitgebreid door de aankomst van
Joden uit Brazilië, die een aanzienlijk vermogen medebrachten. Een numerieke
uitbreiding kreeg deze Joodsche kolonie verder ook door emigranten uit Italië,
Nederland, Guadeloupe, Suriname en zelfs uit Portugal. Door omstandigheden, van
hun wil onafhankelijk, mislukte de uitgebreide landbouwkolonisatie. Zij hielden zich
daarom bezig met import en export en zelfs met slavenhandel als agenten van de
West-Indische Compagnie, daar Curaçao na de vrede van Munster in 1648 het
middelpunt van de slavenhandel was.
Deze liberale houding tegenover de Portugeesche Joden moet ons niet verbazen.
De Spaansche en Portugeesche Joden waren het land, waar zij een goede ontvangst
vonden, van zeer veel nut. In mijn werk ‘Histoire de l' industrie des tissus des Israélites
de Salonique’ (Geschiedenis van de Joodsche weverijen in Saloniki) wees ik op de
belangrijke diensten, die de Joden het Turksche Rijk bewezen. Zelfs de Spaansche
minister Don Gaspar de Gozman, stelde Koning Philips IV omstreeks 1642 voor de
inquisitie af te schaffen en Joden uit Saloniki, die van Spaansche oorsprong waren,
zich in Madrid te laten vestigen.
De Nederlander was in die tijd, in zekere zin, in godsdienstige aangelegenheden,
een lotgenoot van de Joden en had daarom veel begrip voor hun positie. Als voorbeeld
geven wij hier een passage uit een verslag over Martinique, geschreven door den
Heer d'Augeron aan de Fransche minister Colbert omstreeks 1660.
‘Eenige jaren geleden kwamen 400 Nederlanders uit Brazilie en wilden zich hier
vestigen. Zij hadden bereids de heele omgeving ontgonnen en bebouwd tot volle
tevredenheid van de Franschen, die daaruit groote voordeelen trokken. Maar Monsieur
Duparquet dwong ze, uit politieke en nog meer uit godsdienstige overwegingen het
land te verlaten, toen hij zag, dat zij Calvinisten waren’
(In het naderhand van de hand van Dr. I.S. Emmanuel te verschijnen boek over
het Joodsche kerkhof van Curaçao zal een uitvoerige literatuuropgave worden
opgenomen.)
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Nog een reden, waarom de Compagnie de joodsche immigratie bevorderde is het
feit, dat zij Portugeesche Joden trouwe medewerkers vond. Dit wordt ons aangetoond
uit betrouwbare bron. De Compagnie werd in haar politiek om de Portugeesche
bezittingen te veroveren in belangrijke mate geleid door raadgevingen van de Joden,
die in Brazilië talrijk waren en middelen vonden om zich met geloofsgenooten, de
vluchtelingen in Amsterdam, in verbinding te stellen. De Portugeesche Joden namen
daarom deze houding aan, om daardoor de godsdienstvrijheid, die Portugal hun toen
onthield, van de liberale Nederlanders te verkrijgen en ook, omdat zij, volgens
rabbijnsche en andere betrouwbare bronnen, geld in de Oost- en West-Indische
Compagnie belegd hadden. Bijgevolg kon de kamer van Amsterdam bij de vestiging
van de Portugeesche Joden op een welvarend Curaçao rekenen.
De Israelitische kolonie werd georganiseerd naar het model van een Amsterdamsche
gemeente op grond van ‘Hascamoth’ hetgeen betekent: de statuten goedgekeurd door
de ‘Bann’ (Heren) of ‘Anathem.’ Een van de nieuw-aangekomenen stelde zijn huis
als bedehuis der gemeente ter beschikking totdat een synagoge opgericht werd.
Tegelijkertijd lieten zij een rabbijn uit Amsterdam komen. (1674-1683) De ‘Hassan’
of ‘voorzanger’ fungeerde ook als onderwijzer, daar het onderwijs als een belangrijke
plicht werd beschouwd, zoodat de synagoge ook school (‘Midras’) werd genoemd.
Een zoo belangrijke gemeente moest reeds vroeg een kerkhof hebben, waar zij
hun geliefden begroeven. Dat is ons oude kerkhof of ‘Beth Haim’, het huis der
levenden, een toespeling op de onsterfelijkheid der ziel. Het oudste opschrift is aan
een zekere Jeudith Nunes da Fonseca gewijd en dateert van Januari 1668. Dit opschrift
is op een tegelsteen geschreven.

2. Topografie en inrichting der graven.
Het kerkhof ligt ongeveer 4400 meter van de Emmabrug in de buurt van de weg naar
de C.P.I.M. Het had oorspronkelijk de vorm van een trapezium. Omstreeks 1818
werd het uitgebreid met ongeveer 500 vierkante meter. In deze omgeving bevindt
zich het huisje, waar voor de dooden gebeden wordt alsmede de opzichterswoning.
De bodem is niet geëgaliseerd en vertoont daardoor sporen van ouderdom. De
oppervlakte is ongeveer 11000 vierkante meter en er bevinden zich meer dan 2570
goed bewaarde graven. Behalve deze zijn er verschillende graven, die in de loop der
tijden verstoord werden; gewoonlijk hadden deze graven geen steen en waren alleen
met een laag zand of kalk bedekt.
Ofschoon de Joden van het Oude Testament en daarna gewend waren aan het
systeem van familiebegraafplaatsen, hebben de Joden op Curaçao deze traditie niet
geheel en al gehandhaafd. Zeker koesterden de zonen de innige wensch om naast
hun vader bijgezet te worden. Ja, men zorgde er ook voor de vrouw naast den man
te begraven. Als de man weduwnaar was en voor de tweede maal getrouwd, rustte
hij tusschen zijn twee vrouwen. Zoo zien wij Dr. Joseph Capriles begraven tusschen
zijn twee vrouwen: Esther Lea, gestorven in 1763 en Rachel, gestorven in 1778. Hij
zelf is 29 jaar later in 1807 overleden.
De kinderen werden meestal afzonderlijk begraven en alleen dan naast de vader,
indien deze jong gestorven was. De rabbijnen en de presidenten van de gemeente
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hadden geen voorkeursplaatsen. Alle echter moesten in Oostelijke richting, met de
oogen naar Jerusalem begraven zijn.
De Curaçaosche Joden hielden in die dagen zoozeer vast aan deze gebruiken, dat
zij een vereeniging stichtten ‘Hessed Ve-Emeth’ of wel ‘De ware weldadigheid’ of
‘La Santa Irmandade’, wier leden bij een
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zieke waakten, het lijk waschten en naar het graf droegen, ‘Lavadores y Cargadores’
en de treurenden moesten troosten.

3. Materiaal en beeldhouwwerk.
Een ieder weet, hoe energiek de Joden uit de bijbelsche tijd de doodenvereering
bestreden: zoover, dat de Bijbel het graf van Mozes volledig negeert. Dit heeft niet
kunnen verhinderen, dat er grafsteenen voor de overledenen werden opgericht, zoals
Jacob voor zijn geliefde vrouw Rachel heeft gedaan.
Niettegenstaande het gebrek aan goed materiaal maakten de Joden op Curaçao
mooie graven. De armen bedekten hun geliefden met een laag kalk, de anderen
gebruikten een soort grijs marmer. De rijken lieten smaakvolle marmerplaten met
beeldhouwwerk in Nederland en Italië vervaardigen.
Het ontwerp van deze afbeeldingen kan men in vier groepen indeelen:
1. Versieringen en zinnebeeldige voorstellingen.
2. Afbeeldingen, die betrekking hebben op het beroep of de stand van de
overledene.
3. Afbeeldingen, die aan de sterfdag van de overledene herinneren en
4. Afbeeldingen, die een bijbelsche vertelling in verband met de naam van de
overledene of zijn nabestaanden voorstellen.
Tot de eerste groep behoort de zandlooper, zinnebeeld van den tijd. Misschien wilden
zij door dit symbool het vers ui Genesis 3:19 ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeeren’ in beeld brengen. Verder cypressen of korengarven, door een bijl
afgesneden. En ook rozentakken, door een jong meisje vastgehouden. Deze
afbeeldingen zijn vaak op het graf van een jonggestorvene te zien. In deze groep
behoren ook de zeer schoone inscripties, omlijst door kunstige guirlandes.
Bij de afbeeldingen, die duiden op beroep of rang van de overledene zijn vijf
schepen, die zich op het graf van zeekapiteins bevinden. Op de steenen van de
nakomelingen van de Priester Aharon d.w.z. van de familie Cohen Henriquez, Cohen
Peixoto enz. ziet men twee handen het publiek zegenen, zoals de ritus eischt. Op de
grafsteen van Gabriel Halevi, (1725), en Aaron Levi Maduro (1727) daarentegen
stelt de beeldhouwer voor, hoe de Lievieten de Cohanieten water reiken, opdat zij
daarmede de handen wasschen, voor zij de gemeente zegenen, zooals momenteel in
de conservatieve synagogen overal gebruikelijk is. In deze groep behoort ook de
voorstelling van de duif, die wij op de grafsteenen van de leden van de familie Alvares
Correa, Lopes Castro en Halevi zien. Volgens de Talmud is de duif het zinnebeeld
van de onschuld, de kuischheid en reinheid van de familie.De derde groep: afbeeldingen, die aan het sterfuur van de overledene herinneren,
komen in het bijzonder op vrouwengraven voor. Zoo treffen we hieronder een
afbeelding, waarop de opdrachtgever het volgende liet weergeven: een vrouw op het
sterfbed, een man, vier meisjes en vijf jongens, die weenen.
De vierde groep, bijbelsche voorstellingen, is de talrijkste. De belangrijkste zijn
het oordeel van Salomo en Abigael, haar eerbied voor David, door geschenken en
gaven betuigend. Beide komen voor op het graf van Abigael echtgenoote van Salomon
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Nunes Redondo, gestorven in 1747. Verder de droom van Jacob op het graf van
Jacob Alvares Correa. De Profeet Elias neemt afscheid van zijn leerling Elissa bij
zijn hemelvaart op het graf van de opperrabbijn Eliau Lopes. (1713).- Het offer van
Isaac en voorstellingen uit het Boek Esther op het graf van Isaac de Marchena
gestorven in 1730.Interessant is de grafsteen van Rachael, vrouw van Isaac Haim Senior (1746) waar
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vier afbeeldingen vertoond worden: David bespeelt de harp; Abraham beschouwt de
sterren; een rabbijn met een boek in de hand en Rachel ligt naast haar schaap.- De
borst van deze Rachel is zoo ver ontbloot, dat wij ons verbazen, hoe een dergelijke
afbeelding in 1746 op dit heilige joodsche kerkhof plaats kon vinden.
Dit is zeker een der merkwaardigheden van ons kerkhof, dat ondanks de afkeer
van de Joden voor beeldhouwwerk, speciaal van menschelijke figuren, de vrome
Portugeesche Joden van Curaçao zoo aan mooi beeldhouwerk gewend waren, dat zij
daaraan geen aanstoot namen, zelfs niet wanneer het om het graf van een opperrabbijn
ging.-

4. Opschriften.
De bezoeker van dit kerkhof wordt verrast, niet alleen door het beeldhouwwerk, maar
ook door de originaliteit van de opschriften, waarvan de inhoud als maatstaf voor de
joodsche ‘opschriftkunde’ mag gelden. Natuurlijk kan ik er niet aan denken onze
opschriften uitvoerig te bespreken. Ik moet mij beperken uit de overvloed eenige
belangrijke aanduidingen te doen. (Over dit onderwerp schrijft Dr. Emmanuel
uitvoerig in het eerdergemeld werk.)
De opschriften zijn in het algemeen in het Portugeesch. Dat was de moedertaal
van de Joden, de taal van de synagoge en de taal, die veel invloed op het dialect van
hun slaven, de negers, het Papiamentoe, gehad heeft. Toch vindt men 38 hebreeuwsche
opschriften bij de zeer vromen, die hun naam alleen in de heilige taal herinnerd
wilden zien. Andere zijn in twee talen: Hebreeuwsch en Portugeesch of Hebreeuwsch
en Spaansch. Van deze opschriften zijn er 55 bewaard gebleven. Verder bevinden
zich in verschillende Portugeesche of Spaansche opschriften bijbelverzen, in het
Hebreeuwsch, betrekking hebbende op de naam van de overledene.
Verscheidene opschriften zijn in het Spaans, 86 in het Engelsch en 28 in het
Nederlandsch. Een opschrift is zelfs in drie talen weergegeven: Spaansch,
Hebreeuwsch en Engelsch. Dit opschrift is gewijd aan een Duitsche Jood: Mozes
Bar Yahiel, geboren in Erzfeld en op 63-jarige leeftijd in 1740 op Curaçao overleden.
Deze veeltalige opschriften leggen getuigenis af van de talenkennis van de
Curaçaosche Joden, en bewijzen in zekere mate de verschillende godsdienstige
richtingen van de gemeenteleden. Voor deze veronderstelling voer ik als verder
bewijs aan het feit, dat de zuiver Hebreeuwsche opschriften en verscheidene
opschriften in het Hebreeuwsch en het Portugeesch geen christelijke datum bevatten.
Verscheidene opschriften, speciaal de Hebreeuwsche, geven ons interessante
gegevens over het prive-leven van de overledene. Sommige bevatten zulke
merkwaardigheden, dat hun publiceering voor de joodsche geschiedenis en literatuur
in het algemeen, in sommige gevallen zelfs voor de geschiedenis van Curaçao, van
groote waarde kunnen zijn.
Vergun mij, door eenige voorbeelden, mijn meening toe te lichten. Op het graf
van den ‘gloriozo y bemaventurado’ (roemrijk en gelukkig) Mordehay Hisquiya
Henriques, gestorven in 1699, schrijft een hebreeuwsche dichter, onder anderen, dat
Mordehay Henriques in de gevangenis gezeten had. Ik geloof, dat het interessant is
de heele tekst aan te halen.
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SA Do Gloriozo y bemaventurado de Mordehay Hisquiya Henriques. Sua Alma
Goze Da Gloria que Faleceu en Pro-Dia de Hanuka 25 de Kislev Ao 5460

T.N.Z.B.H.
Achar thelaotháw bebéth hasóhar
Ba Mordechay liroth pené hamélech
Yom Hachanuká niftár vayélech
Leór bener misvá bebéth hatzóhar
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Dit beteekent: Na zijn lijden in de gevangenis kreeg Mordehay het koningsgelaat te
zien. Op Hanukadag nam hij afscheid en ging met het licht der edele daden in de
heerlijkheid stralen.
Verschillende lezers zullen zich afvragen: hoe kan men op het graf van een
edelmoedige jood schrijven, dat hij tijdens zijn leven in de gevangenis gezeten heeft?
Is dat geen profanatie? Is dat geen vernedering voor de familie Henriques en een
schande voor de eerwaardige joodsche gemeente op Curaçao? Neen, dit opschrift
wijst op een pijnlijk hoofdstuk uit de geschiedenis der Spaansche en Portugeesche
Joden. Onze held, Mordehay Henriques, heeft in de gevangenis gezucht om zijn
joodsche geloof. Hij is naar Curaçao gekomen om bij de verdraagzame en liberale
Nederlanders als Jood te mogen leven en sterven.
Zulke aanwijzingen heb ik op het groote joodsche kerkhof van Saloniki gevonden,
zooals ik in mijn werk over hebreeuwsche opschriften ‘Gedulé Saloniki Ledorotám’
gepubliceerd heb. Dit opschrift van ons kerkhof kan als een belangrijk historisch
document beschouwd worden. Als bewijs van mijn bewering voeg ik hieraan toe,
dat onze Mordehay Henriques lid van de kerkeraad van de Synagoge van Curaçao
was en als zoodanig heeft hij op 23 October 1680 een document onderteekend, samen
met de andere kerkeraadsleden, ten gunste van Directeur Liebergen. Zou hij werkelijk
in de gevangenis gezeten hebben, dan kon hij volgens de ‘Hascameth’ der joodsche
gemeente niet tot kerkeraadslid gekozen worden. Bovendien was hij kerkeraadslid
in 1692/93. Zie verder: Pater Euwens in de West-Indische Gids, Jaargang 1933-34
blz. 224.
Een zekere originaliteit bezit het grafschrift van David Senior, gestorven in 1749
op 85-jarige leeftijd. Hij heeft zelf gedurende zijn leven het graf in orde laten brengen
en laten schrijven, dat iedere bezoeker van zijn graf God moge bidden voor de rust
van zijn ziel. Na zijn dood werd aan dit grafschrift een hebreeuwsch klaaglied
toegevoegd, waarin erop gewezen wordt, dat de raadgevingen van de overledene zijn
omgeving de oogen geopend hebben. Dit is een toespeling op de diplomatieke en
bestuurswerkzaamheden van David Senior in Curaçaosche en joodsche
aangelegenheden.
Verder lezen we op het graf van Mordechay Namias de Crasto (1716) dat hij
‘Procurador da paz’ was. De auteur bedoelde daarmee, dat de overledene lid van de
commissie was die met de commandant van de Fransche vloot, J. Cassard, op 28
Februari 1713, tegen betaling van 115000 Patacas over de opheffing van de belegering
van Curaçao onderhandelde en daarmee vrede tot stand bracht.
Enkele opschriften geven ons inlichtingen over functies en werkzaamheden van
de overledene bij de Joodsche gemeente. Zoo bijvoorbeeld was Michael de Casseres
(1695) Thoraschrijver; Mozes Levi Maduro (1708) voorzanger. De functie van
laatstgenoemde werd ook bekleed door zijn nakomelingen Samuel en Isaac eenige
jaren later. Isaac Machoro (1745) werkte als hoofdonderwijzer gedurende dertig jaar;
David Suares (1778) was de eerste voorzanger van de Synagoge ‘Neve Schalom’
van Otrabanda. Abraham Sasso (1789) diende als koster gedurende 40 jaar.
Het huis van Isaac de Marchena (1730) werd als bedehuis gebruikt gedurende de
tijd, dat de synagoge gebouwd werd. Moises Penso (1754) was de ‘Vorst’ der Joden
en hun vertegenwoordiger bij de regeering. Noemen we verder ook eenige artsen.
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Dr. Yshack Gomes Casseres (1693) Dr. Yshak de Acosta (1709) Dr. Ishak Hisquiau
Cardozo (1753). Dr. Joseph Capriles (1807) en Dr. Benjamin de Solas. (1817).
Merkwaardig zijn grafschriften als b.v. dat van eene Jeudith Henriquez Cotino
(1765). volgens welk de overledene twee-
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maal gehuwd was. Hierbij wordt de naam van haar eerste echtgenoot Mozes Cohen
Henriquez naar voren gebracht, de naam van de tweede echtgenoot wordt echter niet
vermeld. Is dat niet opvallend?
Verder lezen wij in een grafschrift van Lea Salas (1819), dat Lea ‘het schoonste
meisje’ was. (‘La niña mas hermosa’)
Behalve al deze merkwaardigheden geven de opschriften het aantal nagelaten
kinderen aan, dat dikwijls zeer groot was. Dikwijls wordt de ouderdom van de
overledene opgegeven en wij zien daaruit, dat zij zeer jong trouwden.
Belangrijk zijn de opschriften, die ons inlichtingen geven omtrent de landen en
steden, waarmede de Curaçaosche Joden in handelsrelatie stonden. Zoo vernemen
wij, dat zij zakenreizen naar Aruba, Coro, Santa Martha, Santo Domingo, Aguadilla
de Puerto Rico, Barranquilla maakten. Menigmaal deelt de auteur van het grafschrift
mee, dat de overledene door een storm om het leven was gekomen.
Als deze kooplieden in een dezer plaatsen stierven, werden zij daar voorlopig
begraven en jaren later naar Curaçao vervoerd om naast hun voorvaderen ter ruste
gelegd te worden.
Al deze berichten werden gewoonlijk in proza geschreven. Toch vindt men eenige
schoone gedichten. Twee daarvan zijn zelfs door den dichter onderteekend.

5. De familienamen van de Joden op Curaçao.
Niettegenstaande de onderzoekingen van Joodsche geleerden is de verzameling van
de Joodsche familienamen een nog niet opgelost vraagstuk. De bijbelsche tijd en met
een zeldzame uitzondering, de Talmudsche tijd, kent geen familienamen. De voornaam
van de vader werd familienaam van den zoon. Ishac ben Abraham, Jahacob ben
Ishac, zooals ook tegenwoordig nog bij de Oostersche volken gebruikelijk is. Deze
gewoonte is bij de Eschkenazische Joden in de Synagoge bij de oproep tot de Thora
nog in gebruik.
De Spaansche en Portugeesche Joden waren de eerste onder hun geloofsgenoten,
die een familienaam bezaten. Deze namen waren eerst van hebreeuwsche of Arabische
oorsprong. Later lieten de Spaansche Joden zich naar hun geboorteplaats noemer. In
de 14e eeuw namen zij christelijke namen aan.
Tengevolge van de opgedrongen massadoopen in 1391 hadden de gedoopten, die
Marranen genoemd werden, christelijke namen. Gewoonlijk kreeg de gedoopte den
naam van zijn peetoom. In verschillende gevallen was dit een Spaansch edelman, ja
zelfs de Koning en de Koningin, zooals bij de doop van Abraham Senior, Geheimraad
van Koningin Isabella gebeurde. Dit is ook een der redenen, waarom de Portugeesche
Joden wapenschilden hadden en de aristocratie van de joden vormden.
Een deel van de joodsche geschiedvorschers beweert, op grond van oud-rabbijnsche
bronnen, dat verschillende, ons als christelijk bekend zijnde namen, van joden
stammen. Andere, zooals Lindo, beweren het tegendeel. Lindo ondersteunt zijn
stelling met het feit, dat de Cortes van Tauro in 1371 het noodig achtten de joden te
verbieden christelijke namen te voeren. Naar mijn meening zijn beide stellingen juist.
Het bewijs daarvoor zijn de joodsche en christelijke catacomben in Rome, waarin
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wij zien, dat de christenen echt bijbelsche en de joden heidensche en zelfs
mythologische namen dragen.
Als men onze grafschriften systematisch en wetenschappelijk bestudeert, zal men
in dit opzicht zeker belangrijke vondsten doen. Inderdaad zijn de voorkomende
familienamen: ten eerste: van echt joodsche oorsprong b.v. Aboab, Abenatar Benveniste - Gaon - Jesurun - Ha-levi - Nassi - Shalom - Israel (deze meestal door
een bekeerling gebruikt.) Ten tweede: de echte christelijke namen: b.v. Antunes Andrade - Alvarez - Da Costa - Da Motta - Gomes - Orobio - Rodriguez - Miranda
enz. Ten derde: een dubbele familienaam, samengesteld uit een jood-
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sche gewoonlijk de eerste en een christelijke b.v. Abinun de Lima, Baruch Lauzada,
Cohen Henriquez, Cohen Peixoto, Levi Maduro, Levi Suares, Namias de Crasto,
Schalom Delvalle, Semah Farro, Semah Valencia enz. Deze dubbele namen hebben
een historische beteekenis: de portugeesche jood, ook al was hij gedoopt, was bij
zijn geloofsgenooten bij zijn joodsche naam bekend, de christelijke naam was voor
de omgang met niet-joden bestemd. Als de Marranen zich openlijk tot het jodendom
bekeerden behielden sommige beide namen. Andere deden van de joodsche of
christelijke naam, al naar hun godsdienstige gevoelens, afstand.
Er kwamen ook Marranen voor, die hun oud-joodsche namen verloren hadden.
Dan vertaalden zij hun christelijke namen in het Hebreeuwsch.
Zoo vertaalde men: De los Rios in Naar; Amigo of Querido in Oheb; De la Paz in
Schalom enzoovoorts. Dientengevolge was het niet zeldzaam, dat twee broers
verschillende familienamen hadden, de een een hebreeuwsche, de ander een
christelijke.
Deze onregelmatigheid veroorzaakte in huwelijksaangelegenheden groote
moeilijkheden. De rabbijnen hebben zulke gevallen met groote voorzichtigheid
behandeld. In mijn hoofdwerk: ‘Histoire des Israélites de Salonique’ heb ik onder
hoofdstuk: ‘Rabbijnsche wetgeving over Marranen’ daarover uitvoerig geschreven.
Van belang is te vermelden, dat de voornamen, hetzij mannelijke, hetzij
vrouwelijke, steeds bijbelsche namen waren. Dit merkwaardige verschijnsel werd
door de Amerikaansche dichter Henry Longfellow in zijn gedicht over het
Portugeesche kerkhof van Newport ‘The Jewish cementery at Newport,’ met deze
verzen vermeld:
‘The very names recorded here are strange,
Of foreign accent and of different climes;
Alvares and Rivera interchange
With Abraham and Jacob of old times.
(H.W. Longfellow. The song of Hiawatha. Halifax 1863 blz. 367.)
Had Longfellow ons kerkhof gekend, dan had hij er misschien meerdere gedichten
aan gewijd. Niet omdat de aangehaalde Alvares en misschien Rivera uit Curaçao
stammen, maar omdat hij op ons kerkhof stof gevonden had, die in staat is de ziel
van een zoo fijnvoelend dichter tot God te verheffen en aan zijn gevoel uitdrukking
te geven.
Werkelijk, het kerkhof van Curaçao is een historische getuigenis, die een historicus
en denker, Jood of geen Jood, veel belang inboezemt. Voor de Joden van Curaçao
is het kerkhof een monument, waarin leven en werken, denken en gelooven van hun
voorvaderen met eeuwige letters is gebeiteld. Hier vindt de geschiedschrijver een
onschatbare bron voor vele gebieden, zij het geschiedenis, literatuur, folklore,
geestelijk en sociaal leven, aankomst en vertrek der Joden van Curaçao. Hier vindt
men ook stof om de familiestamboomen samen te stellen, vooral van diegene, die
een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van Curaçao en in de geschiedenis van
het Jodendom gespeeld hebben.
Ons oude kerkhof heeft eveneens een geschiedkundige waarde voor meerdere
joodsche gemeenten in Amerika, die door Joden van Curaçao gesticht werden.
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Toen Frederik de Groote eens het bewijs van Gods bestaan vroeg, werd hem ten
antwoord gegeven: ‘de Joden’. Zoo zal ook de geschiedschrijver, wanneer hem naar
het bewijs gevraagd wordt, dat Nederland het land was, dat voor de eerste maal in
de geschiedenis der beschaving zijn burgers volkomen vrijheid en gelijke rechten
gaf, als machtig getuigenis het bijna driehonderd jaar oude kerkhof der Joden op het
Nederlandsche Curaçao kunnen noemen.
Moge deze grootmoedige wetgeving van Nederland andere volken ten voorbeeld
zijn!
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Naar de wetgeving van 1869 door dr. W. Ch. de la Try Ellis.
In een gedegen artikel getiteld: ‘Het Burgerlijk Wetboek in Suriname en Curacao’
voorkomende in het Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938 behandelt Mr. B.
de Gaay Fortman, rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder meer,
de totstandkoming van ons Burgerlijk Wetboek. Dat wetenschappelijk artikel met
bijzonderheden aan te vullen, die in een vooral voor Nederland bestemd boekwerk
minder goed op hare plaats zijn en waarvoor bij de lezers ginds uitteraard niet veel
belangstelling zal bestaan, is het doel van het onderhavige artikel.
Tot 30 April 1869 heeft Curaçao onder het Oud-Hollandsche en het Romeinsche
recht geleefd. Aan de heerschappij daarvan en van een aantal placcaeten, ordonnantiën,
publicatiën, reglementen en costumen werd een einde gemaakt door het Koninklijk
besluit van 4 September 1868 No. 18 (P.B. 1868 No 16) dat met ingang van den
1sten Mei 1869 de nieuwe wetgeving invoerde. Verschilpunten tusschen het oude
en het nieuwe recht, als codificatie, vindplaatsen, gezag van auteurs, kunnen hier
onbesproken blijven, als zijnde meer van algemeen Nederlandsch dan van bepaald
Curaçaosch belang.
In hoofdzaak zijn er drie tijdperken te onderscheiden, waarin het Oud-Vaderlandsch
recht in dit gewest van kracht was nl. gedurende het octrooi van de beide
West-Indische Compagnieën, tijdens de Engelsche bezetting en gedurende ruim een
halve eeuw na de restauratie.

Tijdens de W.I. Compagnieën.
Gouverneur en Raden maakten aanvankelijk het eenige rechtscollege op dit eiland
uit. Later werd voor mindere quaestiën d.w.z. burgerlijke zaken loopende over een
gering bedrag, de zoogenaamde Kleine Raad aangewezen. In den eed van de leden
van den Grooten Raad kwam dan ook de volgende zinsnede voor: ‘dat ik... in
justitieële saecken een recht vonnis sal wijsen met alle candeur en sinceriteyt, sonder
eenige haet, gunst of partijschap, aensien van persoon of qualiteyt.’ Welk recht hier
gold en hoe het in de laatste jaren van de tweede West-Indische Compagnie met de
rechtsbedeeling gesteld was, moge uit een vluchtigen blik in de Curaçaosche
geschiedenis blijken.
Wegens ernstige ongeregeldheden in de West-Indische Koloniën besloten Hunne
Hoog Mogenden in 1788 zich tot den Heere Prince van Orange en Nassau,
Erfstadhouder, Gouverneur-Generaal en Opperbewindhebber te wenden, op welk
adres door Sijne Doorlugtigste Hoogheyd de volgende beschikking is genomen:
Wij, Willem, bij de gratie Gods Prince van Orange & Nassau etc. etc.
Allen dengeenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Salut. Doen te weeten:
Nademael seedert eenige tijd hooggaande onlusten tusschen de regeeringe over
en in de Coloniën van Essequibo, Demerary, Curaçao en verdere Eylanden en eenige
der ingezetenen en eigenaars van
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plantagiën zijn gereezen, tot vermijdinge van welke, zo wel als tot voorkominge van
de nadeelige gevolgen die daar uyt zouden kunnen resulteeren, Hunne Hoog Mog:
bij derselver resolutie van den 27n Augustus deezes jaars Ons hebben versogt ende
geauthoriseerd de nodige veranderingen in de Regeeringe te maaken en directe
aanstellingen te doen, als Wij ter bereykinge van eendracht en rust zouden vinden
te behooren: En dat Wij om aan het voorsz: verzoek en authorisatie van Hunne Hoog
Mog: te voldoen, dienstig hebben geoordeeld eenige commissarissen uyt Onzen
Naam derwaerds te zenden:
Zo is het dat Wij om het goed rapport aan Ons gedaen van de persoonen van
Jonckheer Willem Augustus Sirtema thoe Grovestins, ordinaris Gedeputeerde
van de Provincie van Vriesland ter vergaderinge van Hunne Hoog Mog: en Mr.
Willem Cornelis Boeij. scheepen en raad der Stad Haerlem, Ons betrouwende op
derselver bekwaamheid, naerstigheid en prudentie, deselve Heeren gesteld en
gecommitteerd hebben, gelijk Wij hun stellen en committeeren mits deese, tot Onze
Commissarissen om zich te begeeven naar de Coloniën Demerary, Essequibo, Curaçao
en zo noodig naar de verdere Eylanden, de nodige veranderingen in de Regeeringen
met den aankleeven van dien te maaken, aanstellingen te doen ende aangestelde
persoonen af te neemen de gerequireerde eeden ingevolge Hunner Hoog Mog:
resolutie van den 27n Augustus 1788, alsmeede die van zuyveringe, dezelve te
maincteneeren en doen respecteeren en om voorts de goede harmonie, rust en
eenigheid in die coloniën te doen herleeven;
Ontbieden daarom en requireeren bij deeze Bewindhebberen van de Generaale
Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, de Hoofden en Collegiën van Regeeringe
in de voorsz. Coloniën, de militaire officieren en alle verdere bediendens en
ingezeetenen in de voorsz. Coloniën: Voorts alle anderen die dit aangaan mag, dat
zij meergem: Heeren in de voorsz. qualiteit van commissarissen erkennen en
respecteeren naar behooren en in het uytvoeren van Onzen last alle bystand en
assistentie bewijzen, alsmede het effect van deeze commissie aan hun volkomelijk
laaten genieten.
Gedaan in 's Gravenhage den 25n December 1788. (w.g.) W. Pr. van Orange - Ter
odonnantie van Sijne Hoogheyd (w.g.) P.I. de Larrey.
De auditeur-militair bij het garnizoen te 's Gravenhage, Mr. Rochus van Suchtelen
werd door den Prins als secretaris aan de commissarissen toegevoegd.
Plechtig in den Grooten Raad binnen het Fort Amsterdam op dit eiland op
Donderdag den 3den September 1789 ontvangen en met nog grooter plechtigheid
op Donderdag den 10den December daaraanvolgende ‘complimenten van vaerwel
en uytgeleyde gedaan na boord van het voor het hoofdfortres gereed liggende 's Lands
schip van oorloge d'Amazoon’, bij welke gelegenheid het garnizoen in de wapenen
was, en er ook van het hoofd fortres een en twintig kanonschoten werden gelost,
heeft de Hoog Edel Geboorne Heer Grovestins in zijn afscheidsrede uit naam van
Hun Edel Mogenden (voor wat ons onderwerp aangaat) verklaard: ‘De heylsaeme
resolutiën door Hunne Hoog Mogende of Heeren Bewindhebberen of door deese
Raade selve in vroegertijd genoomen, waren buyten gegebruyk gestelt, ja geheel
vergeeten, omdat men geen register op deselve hadde. De Justitie was inactief’, Bij
de verschillende vragen door de Heeren Commissarissen aan de Raad gesteld, was
er ook een betreffende de hier toegepaste wetten, waarop het volgende antwoord is
gegeven: ‘Nopens een wetboek kan men niet anders zeggen, als dat altijd alhier te

Lux. Jaargang 1

lande de Neederlandse wetten, so veel men alhier konde van gebruyk maaken, sijn
gevolgt; dat voorts verscheyde beveelen en ordonnantiën bij publicatiën sijn geïntrodu-

Lux. Jaargang 1

152
ceert, die na de gesteltheyd so veel doenlijk achtervolgt worden’. Dit antwoord,
beschouwd in verband met hetgeen namens de Commissarissen is geconstateerd in
zake de de toepassing, wettigt wel het vermoeden dat er gaandeweg een toestand
was ontstaan, die een chaos nabijkwam. Echter is er wel reden om aan te nemen, dat
de reeds tijdens het verblijf der Commissarissen alhier betoonde activiteit ook na
hun vertrek voortgeduurd en zich tot na het te niet gaan van de West-Indische
Compagnie en de vestiging van de Bataafsche Republiek, ofschoon niet in hetzelfde
koortsachtige tempo, voortgezet heeft.

De Engelsche Periode.
En zoo naderen wij de Engelsche periode. Uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend werd
de oude wetgeving gehandhaafd, hetgeen trouwens in de Engelsche lijn lag. Hetzelfde
hebben wij zien gebeuren in Demerary, Ceylon en Zuid-Afrika, na de overneming
dier nederzettingen. En toen ondergeteekende enkele jaren geleden, op reis door
Zuid-Afrika, te Bloemfontein het gebouw van ‘die Appélhof, die hoogste Regbank
in die land’ bezichtigde, liet de griffier die hem in de zalen rondleidde, in de
bibliotheek van de rechterlijke macht de werken zien van de Groot, Bijnkershoek,
Huber, Voet, van Leeuwen, van der Linden en andere oud-Hollandsche juristen, wier
namen nog steeds met eere vermeld worden. Doch er zijn meerdere bewijzen dan de
enkele verwijzing naar hetgeen elders is geschied. Bij de afwikkeling van een boedel
omstreeks 1812 werd een (voor zoover dit punt aangaat onbestreden) beroep gedaan
op Lybregts en Voet en hiermede de rechtskracht van het Roomsch-Hollandsch recht
erkend. In officiëele stukken werd de Raad zelfs aangeduid als the honourable Court
of policy and of civil and criminal justice. De Engelsche Gouverneur had bij de
opsomming van zijne qualiteiten den titel van President of the Courts. Nog meer
waarde moet gehecht worden aan een beëedigde verklaring door de Heeren D. Gaerste
en C.L. van Uytrecht den 25sten April 1856 tijdens een proces voor den wn. president
van de regtbank in Curaçao Mr. Pieter Cockburn Prince afgelegd, luidende:
‘Verklaren...... waar en waarachtig te zijn dat gedurende den tijd dat dit eiland in het
bezit van het Engelsche Gouvernement is geweest, sedert 1 Januari 1807 tot 4 Maart
1816 hier te lande de oud-Hollandsche wetgeving in observantie en vigueur is
gebleven, zooals dezelve te voren was en nu nog is. Gevende voor redenen van
wetenschap dat zulks ons bekend is uit hoofde der betrekkingen die wij bij het
Engelsche Gouvernement bekleed hebben’.

De restauratie
Zoo juist noemden wij den vierden Maart 1816, den voor immer gedenkwaardigen
dag, die met onuitwischbare letteren in de Curaçaosche geschiedenis is opgeteekend,
den dag waarop, nadat alle inwoners ontheven waren van de eeden aan Zijne Britsche
Majesteit afgelegd, onder gebulder van kannonen en vreugdegejuich van de
samengestroomde menigte, de Nederlandsche vlag weer op de forten en openbare
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gebouwen werd geheschen. Reeds den 27ste Januari 1816 waren de Nederlandsche
schepen Prins van Oranje en De Haay aangekomen, aan boord hebbende Zijne
Excellentie vice-admiraal Albert Kikkert, den nieuw benoemden Gouverneur-generaal
van Curaçao, Aruba en Bonaire, alsmede andere autoriteiten. Aangezien de
desbetreffende documenten nog niet ontvangen waren, moest de plechtige overdracht
tot Maandag 4 Maart 1816 worden uitgesteld, op welke dag het Reglement op het
beleid van de Regeering, het Justitiewezen, den Handel en Scheepvaart enz.
gearresteerd bij Koninklijk besluit d.d. 14 September 1815 No. 58 in werking trad.
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Scheiding der Machten
De artikelen 44 en 46 van het Regeeringsreglement bepaalden dat de administratie
van de Justitie van die van de Politie afgescheiden zou zijn en dat de Raad van Civile
en Criminele Justitie zou bestaan uit een president en vier raden. Bij proclamatie
maakte de Gouverneur-generaal bekend dat tot president benoemd was Mr. Michael
Lamaison en tot gegradueerd lid Mr. Isaac Johannes Elsevier (de latere Directeur
van Curaçao, Jhr. Mr. I.J. Rammelman Elsevier) welke beide waardigheidsbekleeders
eveneens den 27sten Januari alhier waren gearriveerd. Maandag 1 April 1816 opende
Mr. Lamaison den Raad van Civile en Criminele Justitie met een toespraak, waarin
hij het oud-Nederlandsch Recht, geput uit de heldere bron van de Romeinsche
rechtsgeleerdheid, stelde tegenover het wetboek van den gevallen Napoleon, berekend
om volkeren aan den ijzeren schepter eens dwingelands te kluisteren, van welk
wetboek hij het een zegening voor Curaçao noemde, dat het nooit op dit eiland was
ingevoerd. ‘Hoe verkwikkelijk, riep hij uit, was het niet voor onze Vaderlandsche
harten, dat wij inmiddels en tot tijd en wijle dat Zijn wetboek (nl. van onzen
geeërbiedigden Heer en Koning) in aller handen zal zijn, geregtigd zijn het
oud-Nederlandsche recht en de plaatselijke wetten van dit eiland te blijven
handhaven’. Lamaison besloot met de woorden van Mr. Petrus Theodorus van Hamel
in zijn toespraak aan den Heere Prince Erfstadhouder op 8 Maart 1766: ‘Dit is een
plaats alwaar de klagten der armen gehoord, de tranen der weduwen en weezen
opgedroogd, de overlast der grooten tegengegaan, de woestheid van het gemeen
beteugeld, en de zekerheid der goede ingezetenen bevestigd wordt’. Mr. Lamaison's
kortstondig voorzitterschap was helaas! geenszins gelukkig en reeds in de
daaropvolgende maand Mei moest Mr. Elsevier den opengekomen presidentszetel
innemen.
Waren tot dusverre, behoudens een paar mislukte of kortstondige pogingen, de
publiekrechtelijke functiën in ééne hand vereenigd, wat verschillende organen betreft
deed thans de leer van de scheiding der machten, de beroemde trias politica, hare
intrede in Curaçao. Ten aanzien van wetgeving en bestuur evenwel bleef de toestand
ongewijzigd, gekenmerkt door den term ‘politie’ (nog te vinden in de verouderde
instelling Raad van Politie op onze zustereilanden), soms weergegeven door de
uitdrukking ‘inwendige politie en oeconomie’, waarin het woord politie niet de
hedendaagsche beteekenis heeft van bescherming van ingezetenen, handhaving van
orde en rust, opsporing van strafbare feiten enz. Doch zelfs daar, waar de scheiding
openlijk geproclameerd was, zou zij niet in alle consequentiën worden doorgevoerd.
Tegelijk kwam tot stand het College van Commercie- en Zeezaken, dat moest jugeeren
over alles wat betrekking heeft tot commercie en navigatie en samengesteld was uit
twee geaccrediteerde kooplieden, gepresideerd door een lid van den Raad van Policie,
terwijl van alle questiën boven de driehonderd gulden appèl op den Raad van Policie
toegelaten was. De bevoegdheid iemand onder curateele te stellen of hem de
administratie zijner goederen te ontzeggen, verbleef aan den Raad van Policie. Het
in December 1823 gearresteerde Reglement van administratie en bestuur op het
eiland Aruba kende een Vredegeregt samengesteld uit den Commandeur benevens
twee der voornaamste en geschiktste ingezetenen, onder de benaming van Magistraten
en geassisteerd door een schrijver, welk college met alle zaken het policiewezen des
eilands betreffende belast was, doch tevens een drieledige rechterlijke functie had
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nl: conciliatoir (minnelijke schikking), civiel-judiciëel (beneden zeker bedrag) en
correctioneel judiciëel (dus niet bij zwaardere feiten), in het laatste geval behoudens
beroep op het Gou-
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vernement te Curaçao. Krachtens het eveneens in December 1823 gearresteerde
Reglement van administratie en bestuur op het eiland Bonaire had de Commandeur
de bevoegdheid om, deswege aangezocht zijnde, desnoods met de eerste twee op
hem in rang volgende ambtenaren of twee van de meest gequalificeerde ingezetenen,
te trachten de geschillen tusschen de ingezetenen in der minne af te maken; terwijl,
wat strafzaken aangaat, indien het misdrijf niet onder lijfstraffelijke misdaden
gerangschikt werd, hij rustverstoorders in een geldboete van ten hoogste vijftig pesos
van agten, subsidiair acht dagen opsluiting, mocht verwijzen, behoudens het recht
van den bekeurde of gedetineerde, om zich, des bezwaard gevoelende, daarover bij
het Gouvernement te beklagen.

Het gouvernement - generaal
‘Nademaal Wij hebben goedgevonden een buitengewone zending naar 's Rijks
West-Indische bezittingen te bevelen, zoo is het, dat Wij Ons verlatende op de goede
trouw, de kennis en den ijver van Generaal-Majoor Johannes van den Bosch,
denzelven hebben benoemd tot Onzen Commissaris-Generaal in de Nederlandsche
West-Indische bezittingen, met de vereischte magt om als Onzen vertegenwoordiger
in die gewesten den staat van zaken aldaar na te gaan en de noodige voorzieningen
te doen plaats grijpen, alles overeenkomstig Onze bedoelingen in den hem gegeven
lastbrief’ enz. luidde het Koninklijk besluit dd. 16 October 1827. Ter voldoening aan
Zijner Majesteits opdracht scheepte Zijne Excellentie van den Bosch zich te
Hellevoetsluis in en in December 1827 kwam hij alhier aan. Den 7n Februari 1828
verscheen reeds het Regeeringsreglement waarin alle 's Rijks West-Indische
bezittingen onder één Gouvernement-generaal werden samengevoegd. Namen, titels,
bevoegdheden werden gewijzigd bij de ‘daargestelde nieuwe orde van zaken’ welke
den eersten Maart 1828 zou stand grijpen en in werking komen. Was vice-admiraal
Albert Kikkert tot Gouverneur-generaal en Schout bij nacht Paulus Roeloff Cantz'laar
tot Gouverneur benoemd, in 1828 herleefde de tijdens de West-Indische Compagnie
gebruikelijke titel van Directeur, om spoedig door dien van Gezaghebber gevolgd
te worden. Had Curaçao tot dusverre een Raad-Fiscaal gekend en stond volgens de
naamlijst van ambtenaren van het jaar 1827 een Commissaris van politie onder den
Raad-Fiscaal, het regeerings-reglement en de wettelijke regelingen van 1828 spraken
van een ambtenaar die het regt van de Hooge Overheid in alle zaken zou waarnemen
en tevens met het toezigt over de plaatselijke politie belast zou worden en aan wien
de naam van Commissaris van politie belast met het publiek ministerie gegeven werd.
Bij het wegvallen van het ambt van Raad - Fiscaal gingen diens bevoegdheden op
den Commissaris van politie over. Als zoodanig trad de latere president van de
regtbank Mr. Jacob Bennebroek Gravenhorst op.
Een nieuw rechtscollege, uit den Raad van Justitie gevormd, kwam er in 1828 nog
bij nl.: het Collegie voor kleine zaken. Maar deze toestand kon niet lang duren. Reeds
na vijf jaren kwam er verandering door het Regeeringsreglement van 1833 dat een
uit een president en zes leden bestaande Regtbank van Curaçao in het leven riep,
waarin zoowel de Raad van Justitie als het Collegie voor Comercie- en Zeezaken
zouden opgaan, en dat over alle zaken (burgerlijke, straf- en handelszaken) zou
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oordelen. Burgerlijke zaken beneden een zeker bedrag kwamen voor drie leden van
de regtbank ‘Commissarissen tot de kleine zaken’ die ze zonder figuur van proces
zouden beslissen, met mogelijkheid van reauditie (beroep) door de volle regtbank.
Als openbaar aanklager bij alle overtredingen en misdrijven zou de Procureur des
Konings optreden, die tevens hoofd van de regterlijke en ad-
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ministratieve politie zou zijn. Die onderscheiding viel den Commissaris van politie
Mr. Christoph C. Römer te beurt, na wiens overlijden in 1835 de bekende Mr. Hendrik
Willem de Quartel benoemd werd. Evenals de Commissaris van politie het geweest
was, werd de Procureur des Konings patronus Servorum en moest in die hoedanigheid
voor de belangen van de slaven waken. Ook kreeg de Procureur des Konings als
oudste lid zitting in den Kolonialen Raad, het lichaam waarin de Raad van politie
van het eiland Curaçao toen opging.
Tot Gouverneur-generaal der Nederlandsch-West-Indische bezittingen bevorderd,
vertrok Cantz'laar begin April 1828 van Curaçao naar Suriname, waar hij, nog in
functie zijnde, den 15n December 1831 stierf, zonder de onder zijn bestuur
ressorteerende Benedenwindsche eilanden teruggezien te hebben. Bij besluit van den
23n Februari 1832 naam de Raad op het eiland Curaçao voor den tijd van zes weken
den rouw wegens Cantz'laar's overlijden aan en gelastte den secretaris de ambtenaren
op de verschillende eilanden uit te noodigen om gelijken rouw aan te nemen.
Achtereenvolgens zetelden als Gouverneur - generaal Hunne Excellenties Mr. Evert
Ludolf baron van Heeckeren, Julius Constantijn Rijk en Burchard Jean Elias.
Ook de drie Bovenwindsche eilanden hadden sinds 1816 onder een eigen
Gouverneur gestaan. Als eerste Gouverneur was door Zijne Majesteit benoemd
Generaal-majoor Abraham de Veer, een man met een reeds gevestigde en
welverdiende reputatie. In een plechtige vergadering van den Raad ten
Gouvernementshuize te Sint Eustatius op Maandag 2 Juni 1817 nam hij het bestuur
van den Gouverneur ad interim Reinier 't Hoen over. Een van zijn eerste daden was
maatregelen te treffen tegen personen die meenden zich in zoogenaamde eerezaken,
buiten de Overheid om, recht te mogen verschaffen. Uit overweging dat eenige
ingezetenen zich niet ontzagen ‘de geschillen welke van tijd tot tijd tusschen hen
ontstaan, op een schandelijke wijze met duelleeren en andere personeele gevechten
te beslissen,’ liet hij door den Raad van politie op Sint Eustatius zodanige handelingen,
zoo voor partijen als voor secunda's, verbieden op poene van één honderd Johannissen
of elf honderd pesos van agten, buiten en behalve de actie van den Fiscaal. (Dit laatste
had kennelijk betrekking op de strafvordering door het openbaar ministerie in te
stellen, indien het tweegevecht lichamelijk letsel of den dood tengevolge had). In
1765 op het eiland Curaçao geboren, onderscheidde de Heer de Veer zich in
1802-1804 als Commissaris belast met het bestuur van dit eiland en mocht hij er zich
op beroemen, dat tijdens zijn bestuur ter Kuste van Guinea de Nederlandsche vlag
daar tot aan de restauratie vrij was blijven wapperen. Nog in een andere kolonie zou
hij als Landvoogd optreden nl. in Suriname, waarheen hij van de Bovenwindsche
eilanden werd overgeplaatst. Na zijn aftreden bracht hij in het voorjaar 1829 een
bezoek van een drietal weken aan zijn geboorte-eiland Curaçao en keerde daarna
naar Suriname terug, waar hij in 1838 na een tiental jaren otium cum dignitate is
overleden. De Bovenwinden, om tot die drie eilanden terug te keeren, werden
eveneens in het Gouvernement-generaal ondergebracht; ambtelijk zouden zij niet
meer rechtstreeks met de Regeering in den Haag, maar met den Gouverneur-generaal
in verbinding staan.

De administratieve Scheiding.
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Op grond van breed uitgemeten te verwachten voordeelen was de vereeniging van
alle koloniën onder ééne opperlandvoogdij verdedigd. In elk opzicht verschilden
echter de toestanden met Nederlandsch Oost-Indië; een vergelijking met 's Lands
Aziatische bezittingen kon niet opgaan. De verbinding van Curaçao met het
Moederland was steeds beter geweest dan met en over Suriname; Suriname had een
Gouverneur noodig, die
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zich geheel en uitsluitend aan Surinaamsche belangen kon wijden, terwijl in Curaçao
een vertegenwoordiger des Konings niet kon worden gemist. Het was ongetwijfeld
een nogal grootsche opzet in 1816 drie gouvernementen op te richten, doch de sterke,
in 1828 tegen de historische ontwikkeling in, doorgedreven concentratie heeft niet
vermogen op te leveren wat de voorstanders er zich van voorgesteld hadden. De stem
der voornaamste grondleggers van de centrale administratie kon thans niet meer
worden gehoord; Koning Willem I had afstand van den troon gedaan en Generaal
majoor van den Bosch was na zich uit het openbare leven teruggetrokken te hebben,
in 1844 overleden. Het denkbeeld der ineensmelting van de Amerikaansche
volkplantingen werd losgelaten, met het gevolg dat in 1845 het alle bezittingen
omvattend Gouvernement-Generaal werd opgeheven en onze zes West-Indische
eilanden opgenomen werden in het verband, waarin zij door latere
regeeringsreglementen zijn bevestigd.
De scheiding tusschen de koloniën werd in 1848 gevolgd door een
Regeeringsreglement, waarin verklaard werd dat de burgerlijke en lijfstraffelijke
regtspleging door regtbanken zou worden uitgeoefend. Bij de samenvoeging van de
zes eilanden onder één bestuur was er zowel op St. Martin N.G. als op St. Eustatius
reeds een regtbank; hierdoor en wegens de omzetting van het rechtsprekend college
op Curaçao in een regtbank, steeg het aantal dier colleges in deze kolonie tot drie,
een aantal niet onevenredig hoog, rekening houdende met den insulairen toestand
en de gebrekkige communicatiemiddelen.
Volgens de officieële statistiek bedroeg in 1845 de bevolking van de zes eilanden
te zamen 25.656 en in 1848 te zamen 26.311 zielen. Het was derhalve niet het
bevolkingscijfer dat den doorslag gegeven heeft bij het herstel van de zelfstandigheid
der kolonie en van den afgeschaften titel van Gouverneur.
Een nieuwen ambtstitel voor het hoofd van het parket, nl: dien van
Procureur-generaal, voerde het Regeeringsreglement van 1865 in, den vierden titel
voor een magistraatspersoon in een halve eeuw. Het Koninklijk besluit van den 23sten
October 1865 No. 61 (P.B. No. 20) bepalende dat bij het in werking treden van het
Regeeringsreglement de Procureur des Konings den ambstitel van Procureur-generaal
voeren zou, was oorzaak van deze eigenaardigheid, dat gedurende bijna drie en een
half jaar (van 1 Januari 1866 tot 30 April 1869) een Procureur-generaal als openbaar
Ministerie aan een regtbank verbonden was. De overgang werd meegemaakt door
Mr. Abraham Matthieu de Rouville.

Conflicten van attributie
Grooter schommelingen maakte de rechtspraak mee in zake de zoogenaamde
conflicten van attributie nl.: de vraag of tusschenkomst of inmenging van het Bestuur
als zoodanig in rechtsgedingen al dan niet zou zijn toegelaten. Als een slinger ging
het heen en weer. Het Regeeringsreglement van 1815 verklaarde in artikel 51: ‘Geen
politiek gezag zal zich met de administratie van de Justitie eenigszins mogen
bemoeien, veelmin derzelver loop stremmen.’ In tegenstelling hiermee werd in 1828
bepaald (artikel 28): ‘Ingeval de Directeur soms vermeenen mogt dat... door eenig
regtsgeding het belang of de veiligheid van den Staat benadeeld zou worden... zal
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hij de uitvoering der sententiën of den loop van het regtsgeding gedurende zes
maanden mogen schorsen tot de Gouverneur-Generaal dienaangaande beslist zal
hebben.’ Een ander geluid kreeg men in 1833 te hooren: (artikel 41) ‘Geen politiek
gezag zal eenigen invloed op de raadplegingen en handelingen van de regtbank of
de commissarissen mogen uitoefenen.’ Maar in 1848 heette het weer (artikel 47):
‘Wanneer de regter zich de kennisneming toeëigent van zaken die ter beslissing van
het
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administratief gezag behooren, of bij andere zeer gewigtige redenen van staatkundig
of algemeen maatschappelijk belang, is de Gouverneur bevoegd den loop van het
regtsgeding of de uitvoering van het vonnis te schorsen’. Met overzending van de
stukken aan het Departement van Koloniën moest de Gouverneur 's Konings beslissing
afwachten. Eerst door het Regeeringsreglement van 1865 werd deze strijd definitief
beslecht, en wel in dien zin, dat alle tusschenkomst verboden was. Of de bevoegheid
om bij bestaande of vermeende botsing van belangen conflicten op te werpen en
schorsing van een proces uit te spreken, ooit hier te lande toegepast is, is steller dezes
niet bekend; evenmin, of er tijdens het bestaan van dat recht, hier gedachtenwisseling
over dit onderwerp heeft plaats gehad.

Partiëele wijzigingen en aanvullingen.
Enkele onderdeelen en artikelen van het toen in Nederland geldend recht zijn bij
afzonderlijke publicatiën in Curaçao ingevoerd en sommige leemten zijn ook
aangegevuld. Die welke van eenige beteekenis kunnen zijn, worden hier aangehaald.
Zijner Majesteits besluit van den 17n February 1819 lit B 4 bepaalde ‘dat in alle
Zijner Majesteits koloniën, bezittingen en etablissementen buiten Europa, voor
meerderjarig zal worden gehouden, degene die den ouderdom zal hebben bereikt,
op welken in het Koninkrijk der Nederlanden, volgens de vigeerende wetten, die
meerderjarigheid verkregen wordt’. Echter was in de ordonnantie van den eersten
April 1580 uitdrukkelijk bepaald, dat de jonge gezellen die hun 25e jaar en de jonge
dochteren die haar 20e jaar niet bereikt hadden, niet in ondertrouw mochten worden
opgenomen, tenzij zij vertoonden het consent hunner ouderen of van den langstlevende
hunner, indien zij eenige hadden. Na 1819 rees er twijfel of de toestemming aan de
minderjarigheid als zoodanig, dan wel aan het bereiken van den leeftijd van
onderscheidenlijk 25 en 20 jaar gebonden was. Als authentieke interpretatie kwam
de bekendmaking dat in de bepalingen omtrent het consent der ouderen tot de
huwelijksvereeniging hunner kinderen voorkomende in de ordonnantie van 1580
geen wijziging was gebracht en zij in volle kracht en waarde zouden blijven. In 1840
was de meerderjarigheid nogmaals het onderwerp eener regeling en van belang is
de considerans der betrokken publicatie luidende: ‘Nademaal er bij Zijner Majesteits
besluit van 10 April 1838 voor het Koningrijk der Nederlanden een nieuwe wetgeving
is gearresteerd en met 1 October e.a. in werking gebragt, welke hoezeer ook bestemd
voor de Overzeesche bezittingen van het Rijk, nogthans uit hoofde van de wijzigingen
daarin noodig om dezelve in de West-Indische bezittingen van toepassing te maken,
alsnog in deze gewesten niet heeft kunnen in werking gebragt worden; Overwegende
dat het, in afwachting dier invoering, wenschelijk en noodig is de regten van personen
met betrekking tot de meerderjarigheid in overeenstemming te brengen met hetgeen
daaromtrent bij de nieuwe wetgeving is bepaald.’
In 1822 werd ten onzent de verhouding van het kerkelijk tot het burgerlijk huwelijk
vastgelegd op de wijze zooals die in de latere wetgeving is gehandhaafd. Een
publicatie van den 12n Februari van dat jaar schreef voor: ‘dat voortaan alle
huwelijken......... door de in deze kolonie bevoegde civile autoriteit, namelijk den
Raad van policie alleen, op den voet waarop zulks in het Moederland gebruikelijk
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is, moeten worden gesolemniseerd, nadat de vereischte aanteekeningen tot afkondiging
der geboden ter secretary van voormelden Raad van policie ingevolge de bestaande
wetten zullen zijn gedaan; zullende echter aan allen vrijstaan om hun huwelijk, nadat
hetzelve op de hierin bepaalde manier zal zijn gesolemniseerd, door den Leeraar der
Gemeente tot
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welke zij behooren, godsdienstiglijk te doen inzegenen.’ Die publicatie heeft in
sommige kringen den indruk gewekt alsof de Regeering het kerkelijk huwelijk wilde
tegengaan. Teneinde alle verkeerde denkbeelden daaromtrent uit den weg te ruimen,
maakte Gouverneur Cantz'laar bekend, dat de Regeering wel verre van eenigen
tegenzin tegen de godsdienstige inzegening van huwelijken te hebben, integendeel
gaarne zou zien dat, na de voltrekking van het huwelijk voor commissarissen uit den
Raad, dergelijke inzegening op de plechtigste wijze zou geschieden. Volgens het
reglement van administratie en bestuur op het eiland Aruba van December 1823
zouden alle huwelijken tusschen ingezetenen van dat eiland aldaar aangeteekend en
gesolemniseerd worden overeenkomstig de reeds bestaande of nog te maken
bepalingen. Als officier van den civilen stand werd in 1828 de commandeur van
Bonaire bevoegd verklaard om te zijnen overstaan huwelijken van ingezetenen van
dat eiland te laten voltrekken; echter moesten de geboden ook op het eiland Curaçao
worden afgekondigd.
Een maatregel van verstrekkende beteekenis was de regeling van den burgerlijken
stand, welke in 1831 definitief werd vastgesteld. Van te voren werden volgens een
officiëele verklaring van het Bestuur ‘de aanteekeningen van geboorten en overlijden
bij de Kerkelijke besturen en beambten van dezelve gehouden’. Evenwel zijn ook
in het buitenland plaats gehad hebbende geboorten hier te lande te boek gesteld.
Krachtens bijzondere beschikkingen van den Gouverneur werd namelijk de ambtenaar
van den burgerlijken stand in het stadsdistrict op dit eiland enkele malen gemachtigd
in de registers van het loopende jaar aanteekening te houden van de geboorte van
een in Venezuela ter wereld gekomen kind. Als overweging gold dat er toen in
Venezuela geen burgerlijke stand bestond, doch de geboorten in de doopboeken van
de Roomsch-Katholieke geestelijkheid geconstateerd werden. De betrokken ouders
waren van Curaçao afkomstig of te voren hier gevestigd geweest en behoorden niet
tot den R.K. godsdienst. Terloops zij hier vermeld, dat ook na de invoering van de
wetgeving van 1869 zoodanige inschrijving op last van den Gouverneur heeft plaats
gehad.
Bevestiging van huwelijken door den magistraat was in het oud-Hollandsche recht
niet onbekend; ook op dit eiland kwam zulks voor. Documenten opgemaakt met de
bedoeling de daarin genoemde echtgenooten en hunne afstammelingen tot bewijs
van hun persoonlijken staat te strekken, verschaffen ons ook bewijsmateriaal van
anderen aard bij het nasporen van bemoeiingen van de overheid in vroeger eeuwen.
Steller dezes is o.a. een dergelijke akte van het jaar 1736 onder de oogen gekomen,
luidende: ‘Naar de proclamatie van drie agtereen volgende Sondags geboden alhier
van de puye deeses Casteels van weegens den Secretaris... zijn door den Edn. Raad
deeses Eylands in den huwelijken staat gesolemniseert ende bevestigt deese
naarvolgende persoonen, namentlijk’, enz. Solemnisatie van huwelijken door een
predikant had blijkbaar plaats bij ledematen van de heerschende kerk. (vgl. in dit
verband Hamelberg: De Nederlanders op de West-Indische eilanden I. 199 in zake
het geven van vergunning voor huwelijken in particuliere woningen). Uit den
Engelschen tijd treft men veelvuldig huwelijksaankondigingen aan van dezen inhoud:
‘Married by the Reverend... on...Mr.... to Miss...’ Dit sluit zich geheel aan bij een
beschikking van den Raad van policie des eilands Curaçao van Dingsdag 16
September 1817 waarbij ‘goedgevonden en besloten is den Secretaris van deezen
Raad en den Predikant bij de Hervormde Gemeente alhier aan te zeggen en te
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verbieden, gelijk zij respectievelijk aangezegd en verboden worden bij deeze, om
geene huwelijken van weduwnaars en weduwen... te solemniseeren, tenzij aan hun
respectievelijk zal vertoond en overgeleverd zijn’,
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enz. De verplichte huwelijksvoltrekking evenwel voor allen zonder onderscheid van
geloofsbelijdenis, voor den van Staatswege aangewezen ambtenaar en de burgerlijke
stand zijn beide voortbrengselen van de Fransche revolutie, die over Nederland hun
weg hierheen gevonden hebben Zoo ontzegde de Fransche wet van 18 Germinal an
X alle bewijskracht aan de door de geestelijken gehouden registers; en na de invoering
van den burgerlijken stand op Curaçao werd bij publicatie bekend gemaakt, dat
‘geene attesten of extracten van geboorten of overlijden, onder welke benaming ook,
anders dan de zoodanige door den ambtenaar of de hulp-ambtenaren van den
burgerlijken stand afgegeven, in regten geldig zullen zijn, of bij eenige bevoegde
autoriteit in deze Kolonie aangenomen of als wettig beschouwd mogen worden’.
De gebrekkige regeling van de afwezigheid werd vervangen door de Nederlandsche
bepalingen te dier zake, welke bij K.B. d.d. 14 November 1854 voor zooveel noodig
naar plaatselijke omstandigheden gewijzigd, voor de West-Indische bezittingen van
toepassing verklaard en in 1855 alhier afgekondigd werden.
Registers van onroerende goederen zijn reeds vrij kort na de restauratie ingevoerd,
doch anders ingericht dan die thans in gebruik en met gansch andere bedoelingen.
Om de invordering der belasting te verzekeren bepaalden de Gouverneur en Raden
in November 1826 dat de koopbrieven van de vaste goederen moesten worden
ingediend en er ten kantore van den Raad-contrarolleur der financiën registers zouden
worden aangelegd, waaruit jaarlijks de aanslag zou geschieden. Zoo werd ook voor
een behoorlijke controle op de financiëele administratie in 1832 een register ingesteld
ter inschrijving van den overgang van onroerende goederen, welke door erfenis of
overmaking waren verkregen. Hierdoor werden evenwel niet ingetrokken de
ordonnantiën inzake transporten ten overstaan van de autoriteiten die met het verlijden
daarvan belast waren. Dit laatste werd uitdrukkelijk gehandhaafd. Het transport en
het register hadden in zooverre niets met elkaar uit te staan.
Een nieuw register kwam er in 1850, n.l. van de op het eiland Curaçao verleende
privilegiën tot het houden van vee. Het doel was om met meerdere juistheid den
veestapel te leeren kennen en om te voorkomen dat er, tot schade van anderen, gebruik
van werd gemaakt door personen die geen privilegiën hadden. De houders der
privilegiën werden uitgenoodigd hunne documenten te vertoonen ‘vermits een boek
van privilegiën, hetwelk aanvankelijk heeft bestaan uitwijzens de uit hetzelve
gemaakte extracten welke aan sommige koopbrieven zijn geannexeerd, niet in het
archief aanwezig is’.
Naast bepalingen betreffende personenrecht en andere welke met zaken verband
hielden, deelde ook de rechterlijke inrichting in de belangstelling van den wet gever.
Een gedeeltelijke reorganisatie voerde het K.B. van 10 September 1859 No. 83 (P.B.
No. 16) in. Met wijziging in zooverre van de samenstelling van de rechtbank op
Curaçao, werden twee van de zes onbezoldigde, uit de ingezetenen gekozen leden
vervangen door twee bezoldigde leden, die op een der Hoogescholen in Nederland
den graad van Doctor in de beide regten verkregen hadden.
In 1867 moest, voor wat Aruba betreft, het Vredegeregt, en voor wat aangaat
Bonaire, waar er geen rechter was, de Gezaghebber, met bijstand van de beide
landraden, bevoegd verklaard worden bij de instructie van strafzaken getuigen te
hooren en met elkander of met den beschuldigde te confronteeren. In dergelijke
gevallen begaf een commissie uit de regtbank zich naar het betrokken eiland tot het
houden van het voorbereidend onderzoek. En naar van Bestuurszijde tijdens de
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behandeling van de onderhavige verordening aan den Kolonialen Raad werd
medegedeeld, was een han-
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gende rechtszaak, welke veel kosten met zich meebracht, aanleiding tot het indienen
van het ontwerp.
In den loop der jaren waren er verschillende gebods- en verbodsbepalingen
uitgevaardigd, zonder dat de nakoming door strafbedreiging verzekerd was; normen
zonder sanctie. In 1845 is die toestand gecorrigeerd (publicatie dd. 5 Februari) en
zijn vrijheids- en (of) vermogensstraffen gesteld op de niet-naleving van de
‘algemeene maatregelen of reglementen van inwendig beheer dezer kolonie’ zooals
het Bestuur zich uitdrukte. Een anderen term voor een beperkter groep voorschriften
treffen wij een tweetal jaren van te voren aan, n.l. ‘kleine keuren en dergelijke
dagelijksche verordeningen van politie’ welke bij Notificatie aan de ingezetenen
bekend gemaakt zouden worden.
In den geest van het Staatsblad bij besluit van den Souvereinen Vorst dd. 18
December 1813 No. 5 voor Nederland en het Gouvernementsblad bij publicatie dd.
26 February 1817 voor Suriname ingesteld, werd in Curaçao met ingang van den
eersten April 1846 het Publicatieblad in het leven geroepen, het officieële blad ter
afkondiging van wettelijke regelingen; opneming van stukken daarin strekt tot
openbaarmaking en tot waarborg van de authenticiteit.

Voorbereiding van de invoering.
Mr. Lamaison had het reeds in 1816 aangekondigd; en ruimte voor twijfel omtrent
de bedoeling de Curaçaosche wetgeving bij de Nederlandsche te doen aanpassen,
liet de aangehaalde considerans van 1840 (in zake meerderjarigheid) niet open.
Met den klokslag van middernacht tusschen den 30sten September en 1sten October
1838 werd in Nederland de nationale wetgeving (den Franschen Code Pénal buiten
beschouwing latende) van verbindende kracht. En reeds in het begin van 1849 heeft
de toenmalige Gouverneur Jhr. Isaac Johannes Rammelman Elsevier Jr, blijkens zijn
eigen verklaring, vermeend de aandacht van het Opperbestuur te moeten vestigen
op deze belangrijke zaak en met openlegging van den toestand van het rechtswezen,
bepaaldelijk geadviseerd tot de invoering van de Nederlandsche wetboeken met
eenige wijzigingen, alsmede tot een reorganisatie van de rechterlijke macht en van
de politie, ook voor de buitendistricten. Of Jhr. Elsevier Jr, met ingang van 1 Juni
1859 benoemd tot adviseur en in 1861 tot Raadadviseur aan het Departement van
Koloniën en later Staatsraad in buitengewonen dienst, invloed op de totstandkoming
van onze nieuwe wetgeving heeft uitgeoefend en zoo ja, in welken zin, is niet naar
buiten gebleken, voorzoover dezerzijds bekend. Dat het, ofschoon er een algemeene
overtuiging omtrent de noodzakelijkheid, althans wenschelijkheid van een nieuwe
wetgeving bestond, niettemin zoo lang geduurd heeft alvorens zij tot stand kwam,
lag niet alleen aan den omvang van de stof, de uitgebreidheid of veelzijdigheid der
materie, of aan de vraag in welke opzichten en in hoeverre er van de Nederlandsche
wetboeken moest worden afgeweken, maar ook aan de omstandigheid, dat drie
onderwerpen, elk van vèrstrekkende beteekenis, tegelijk de aandacht van de
Nederlandsche autoriteiten vroegen, terwijl het niet terstond uit te maken was of alle
drie, althans twee tegelijk in werking moesten treden, en zoo niet, welk moest
voorgaan. Een nieuw Regeeringsreglement bij de wet vast te stellen; de afschaffing
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der slavernij; en de nieuwe wetgeving, deze drie hebben ieder een langen en
moeilijken weg moeten afleggen en de wetboeken bereikten het laatst het eindpunt.
In dit stadium ontmoeten wij de figuur van Mr. L. Metman. Lid van de bij
Koninklijk Besluit dd. 27 September 1852 No. 46 ingestelde Staatscommissie om
de nieuwe Nederlandsche wetgeving voor Nederlandsch West-Indië toepasselijk te
maken, werd hij bij K.B. dd. 28 Dec. 1859 No. 54
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benoemd tot Commissaris des Konings voor de invoering van de nieuwe wetgeving
in de Nederlandsche West - Indische bezittingen. Een instructie werd voor hem
vastgesteld; een beschikking wees zijn plaats en rangorde aan tijdens zijn verblijf in
deze gewesten; twee derden van de kosten van de opdracht zouden door Suriname
en een derde door Curaçao gedragen worden. Van zijn secretaris Mr. H.M. van Andel,
advocaat bij den Hoogen Raad, vergezeld vertrok hij in het voorjaar van 1860 naar
Suriname; maar terwijl men in Curaçao aanstalten begon te maken om hem hier te
ontvangen, kwam het bericht dat hij in October 1860 na een kortstondige ziekte in
Suriname was overleden. Bij K. B dd. 22 December 1860 No. 74 werd aan Mevr.
de Wed. Mr. L. Metman een pensioen toegekend, voor twee derden ten laste van
Suriname en een derde ten laste van Curaçao, met bepaling dat bij haar overlijden,
dat pensioen op Mr. Metman's kinderen zou overgaan, en zulks totdat het jongste
kind de meerderjarigheid zou hebben bereikt. Reeds in den loop van het volgend jaar
werd, na den dood van Mevr. de Wed. Metman, het pensioen onder dezelfde bepaling
ten aanzien van de kinderen bestendigd.
Inmiddels werd voor Curaçao een commissie benoemd voor de werkzaamheden
verbonden aan de invoering van de nieuwe wetgeving, bestaande uit de Heeren Mr.
A.M. de Rouville, Procureur des Konings (tevens voorzitter), Mr. P. Cockburn Prince,
president van de rechtbank; A.L.S. Muller, lid van den Kolonialen Raad, Mr. J.H.
Beaujon, koloniaal-secretaris en Jhr. Mr. D.M. Rammelman Elsevier, lid van de
rechtbank, welke commissie door den hoofdcommies ter secretarie W.B. Mellink
als secretaris zou worden bijgestaan. Een viertal concepten schijnen uit Suriname te
zijn ontvangen. In den loop van 1862 werd de commissie ontbonden, onder betuiging
van Zijner Majesteits tevredenheid en met toekenning van een gratificatie aan den
secretaris. Mr. van Andel is na het overlijden van Mr. Metman nog geruimen tijd in
West-Indië gebleven en was blijkbaar pas einde 1862 in Holland terug.
Het nieuwe regeeringsreglement trad 1 Januari 1866 in werking. De Raad van
Bestuur werd in het leven geroepen, de taak van den Kolonialen Raad werd gewijzigd,
en de nieuwe wetgeving liet nog steeds op zich wachten. Vreemd doet het aan in
vonnissen van dien tijd te zien aanhalen de Ordonnantie op 't stuck van de criminele
Justitie van 1570; de Placcaeten der Staten van Holland en West-Vriesland van 16
December 1595 en 19 Maart 1614; het Egtreglement van Maart 1656; en verder
overwegingen te lezen als de volgende: ‘Overwegende dat het gebruik, door een
aantal regterlijke gewijsden bekrachtigd, de gestrengheid van de in de oud Hollandsche wetgeving tegen dieverij vervatte bepalingen sinds lang verzacht en
derzelver toepassing gewijzigd heeft;’ ‘Overwegende dat het gebruik het opleggen
van arbitraire straffen bij verzachtende omstandigheden wettigt.’ Bij het optreden
tegen schrijvers enz. van fameuze libellen (geschriften van beleedigenden aard,
spotschriften e.d.) werd het placcaet van H.H.M. de Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden van den 4 den January 1651 gehanteerd. Uit andere uitspraken en
uitlatingen blijkt dat het oud-Hollandsche recht niet werd toegepast, als er bijzondere
publicatiën omtrent dat onderwerp uitgevaardigd waren; en dat er een oud gebruik
bestond, om als er personen ontbraken die tot het doen eener wettige overdracht van
onroerend goed gerechtigd waren ‘van het Bestuur der kolonie daartoe kwalificatie
op een ambtenaar te verzoeken.’ Als regel werd dan een kamerbewaarder of bode
als zoodanig aangewezen. Onder opgave van feiten die zij van hunne ouders of
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grootouders hadden vernomen, dan wel met een beroep op stukken die verloren of
te niet zouden zijn gegaan, verzochten bezitters te goeder trouw
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het Bestuur hun een wettig bewijs van eigendom uit te reiken, als wanneer de
Koloniale Secretaris allen opriep, die op het betrokken onroerend goed aanspraak
zouden kunnen maken, om binnen een bepaalden tijd daarvan aangifte te doen. Waar
wettelijke regelingen bepaalden, dat een gedeelte van de geldboete den
vervolgingsambtenaar toekwam, werd dit niet steeds door hem getoucheerd, omdat
zulks, zooals het destijds heette, hem in een hatelijk daglicht stelde.

De invoering.
Eindelijk werd 4 September 1868 door den Koning, den Raad van State gehoord,
een besluit geteekend, waarbij de Curaçaosche wetboeken werden vastgesteld, met
bepaling dat zij 1 Mei 1869 in werking zouden treden. Slechts de titels van de
onderscheidene wetboeken, de benamingen waaronder zij bekend zouden zijn, werden
in dit K.B. vermeld; de wetboeken zelf, d.w.z. de artikelen waaruit zij bestaan, werden
er niet in opgenomen. Den eersten April 1869 regelde de Gouverneur van Curaçao
bij beschikking de wijze van installatie van de rechterlijke macht. Een kanonschot
van het Fort Nassau te middernacht van Vrijdag 30 April op Zaterdag 1 Mei kondigde
de invoering van de nieuwe wetgeving aan. Terwijl in den voormiddag een
detachement militairen op het plein voor het Raadhuis opgesteld was, werd
Gouverneur Mr. A.M. de Rouville door een commissie van ontvangst de zaal van
het Hof van Justitie binnengeleid, waar hij rechts van den voorzitter, Mr. Pieter
Cockburn Prince, plaats nam. De griffier, daartoe uitgenoodigd, las het Koninklijk
besluit van 4 September 1868 No. 18 alsmede de verbalen van eedsaflegging voor,
waarna de Gouverneur een toespraak hield, waarin hij o.m. het volgende zeide: ‘Te
lang- veel te lang - toch moesten de regtzoekenden zich hier behelpen met een
regtsbedeeling, (zoowel in het burgerlijk geding, als in dat van strafzaken) waarvan
de stellingen, de vormen en de toepassing niet meer tot onzen tijd behoorden. Te
lang - veel te lang- moest Gij, Mijne Heeren, een verouderde en nauwelijks houdbare
wet met de mildere begrippen van onze tijd in overeenstemming zoeken te brengen.
Wij weten het wat het U vaak gekost heeft om daaraan steeds te kunnen voldoen en
om, telkens in twijfel nopens het wettelijk gezag der wet die Gij in Uwe regtsbedeeling
moest toepassen, het regt te laten gelden.... Het behaagde den Koning mij in der tijd
aan het hoofd te stellen der commissie, wier taak het was de voorstellen in te leveren
voor een nieuwe wetgeving in deze kolonie, welke taak de dezerzijdsche commissie
getracht heeft naar haar beste vermogen te volbrengen..... En vraagt men nu of de
nieuwe wetgeving aan alle eischen voldoen zal? Waar, Mijne Heeren, is het
menschelijk gewrocht dat ooit der volkomenheid nabij komt? De Curaçaosche
commissie moge de voldoening smaken dat de wet, die thans voor ons ligt, getuigenis
te over draagt, dat hare voorstellen op menig punt zijn geraadpleegd en gevolgd;
nogthans bestaan er tusschen die voorstellen en hetgeen er thans verordend is, op
onderscheidene plaatsen groote en belangrijke afwijkingen. De ondervinding zal
moeten leeren of de bij deze wetgeving in zoo strengen zin toegepaste overneming
der wet die het Moederland beheerscht, in deze kolonie genoegzaam aan de locale
toestanden zal kunnen voldoen. Wat daarvan echter zij, dat er een nieuwe algemene
wetgeving tot stand gebragt is, is reeds een grote schrede nader aan de voldoening
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der behoeften; en onschatbaar groot is daarbij het voordeel, dat waar zich leemten
mogten voordoen, waar het locaal belang tegen deze of gene bepaling aandruischt,
waar dat belang andere bepalingen eischt, de koloniale wetgever de bevoegdheid zal
hebben daarin wijzigingen of voorziening aan te brengen. Reeds bij de wet zelve is
dat onvoorwaardelijk alzoo op den voorgrond gesteld; en dat dit geheel in de bedoeling
der Hooge Reegering ligt, is
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gebleken. Daarin Mijne Heeren, heeft dus onze kolonie een waarborg, dat waar
wijziging of verandering op gronden van koloniaal belang noodig mogt worden
bevonden, daaraan uit kracht der organieke wet zelve tegemoet zal kunnen worden
gekomen; en daarmede zal elk bezwaar, hetwelk der nieuwe wetgeving aankleven
mogt, geheel vervallen’ enz. enz. De Procureur-generaal Mr. J.H. Beaujon voerde
hierna het woord en liet uitkomen, welke belangstelling en toewijding Mr. de Rouville,
destijds voorzitter van de Curaçaosche commisie voor hare werkzaamheden toonde
en dat de commissie reeds in elf maanden met hare belangrijke en omvangrijke taak
gereed was. Een saluut van 21 schoten kondigde het oogenblik aan, dat de Gouverneur,
door vorengenoemde commissie uitgeleide gedaan, het Raadhuis verliet.
Een nieuw tijdperk was Curaçao ingegaan. De rechter zal volgens wetten en niet
meer over wetten oordeelen. De Regtbanken en het Vredegeregt maakten plaats voor
het Hof van Justitie, den Raad van Justitie op St. Maarten N.G. en een kantongerecht
op elk eiland, in 1875 vermeerderd met een Raad van Justitie op St. Eustatius. Bij
Gouvernements-beschikking werd met ingang van 1 Mei 1869 eervol ontslag verleend
aan den president, twee leden, twee assessoren, den griffier en den geregtsbode van
de gedelegeerde Regtbank op Saba, een college, van welks oprichting en van den
tijd van welks ontstaan niet uit de aanwezige stukken blijkt. De rechtsmacht van den
Hoogen Raad der Nederlanden in Curaçaosche zaken werd door den Koning geregeld.
Een afzonderlijk reglement schiep het zelfstandig ambt van notaris, voor welke
autoriteit bepaalde authentieke akten zouden worden verleden, die tot dusverre
gaandeweg door verschillende ambtenaren en collegiën waren opgemaakt, als den
Raad of gecommitteerde leden van den Raad van Politie; de secretarissen van den
Raad van Politie en van den Raad van civile en crimineele justitie; commiezen ter
algemeene secretarie; den Gouvernements - secretaris; de Regtbank; de Commandeurs
en op Aruba het Vredegeregt. De post van vendumeester verviel. De betrekking van
hypotheekbewaarder werd ingesteld en de daarmede verband houdende registers en
boekhouding. De vijf wetboeken, benevens daarmee samenhangende regelingen en
overgangsbepalingen, keurig in een bundel bijeen gebonden, werden algemeen
verkrijgbaar gesteld.

Nadere voorzieningen.
Bij het samenstellen van de wetboeken was de taalkwestie op de Bovenwindsche
eilanden blijkbaar over het hoofd gezien. Artikel 166 van de Strafvordering bepaalde
dat, indien de beschuldigde en de getuigen, of een hunner, de Nederlandsche of
landstaal niet machtig was, de rechter een tolk zou benoemen. Naar die regeling werd
verwezen bij de behandeling van wanbedrijven en overtredingen, alsook bij het
voorbereidend onderzoek. Met den term landstaal was kennelijk bedoeld het
Papiamentsch en zoo is het ook opgevat. En volgens artikel 29 van de Rechtsvordering
moest, wanneer in den loop van een rechtsgeding de bijstand van een tolk vereischt
werd, deze door partijen of ingeval van verschil, door den Kantonrechter, den
voorzitter van het hof van Justitie of den rechter-commissaris gekozen worden. Na
de invoering van de nieuwe wetgeving bleef men zich op de Bovenwindsche eilanden
bij de schriftelijke en mondelinge behandeling van rechtszaken, zoo in als buiten
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rechtsgeding, van de Engelsche taal bedienen. De betrokken rechterlijke ambtenaren
waren bevoegd dergelijke handelingen te verrichten en ter plaatse waar zulks
geschiedde. Maar wat was de sanctie op het niet naleven van de bepalingen betreffende
de taal? Was er uitdrukkelijk nietigheid tegen bedreigd? In burgerlijke zaken was
geen der partijen be-
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nadeeld en evenmin de beklaagde in strafzaken, zoodat geen hunner er belang bij
had zich op die onregelmatigheid te beroepen. En te meer als men let op de zinsnede
in de overweging van na te melden verordening: ‘bij nagenoeg volkomen
onbekendheid met de Nederlandsche (taal) op de eilanden St. Martin N.G. St. Eustatius
en Saba’. Die verklaring was afkomstig van Gouverneur Herman F.G. Wagner, die
nog in 1870 gezaghebber van St. Martin N.G. was en de toestanden aldaar wel kende.
Het Bestuur plaatste zich op het standpunt dat de betrokken akten niet als authentiek
konden worden beschouwd en dat het kenmerk van authenticiteit aan bestaande
stukken en reeds verrichte handelingen moest worden toegekend. Dit heeft geleid
tot de verordening van den 17n April 1872 (P.B. No. 17) waarbij de gerechten op de
Bovenwindsche eilanden bevoegd worden verklaard en sedert de invoering van de
tegenwoordige wetgeving gerekend worden bevoegd te zijn geweest van de Engelsche
taal gebruik te maken.
Het strafwetboek dat toen in Curaçao werd ingevoerd, was de Gode Pénal, die in
1838 in Nederland was gehandhaafd en sinds was gewijzigd en aangevuld. Een eigen
Wetboek van Strafrecht kwam in Nenerland pas bij de wet van 3 Maart 1881,
Staatsblad No 35 tot stand; doch tal van wetten en het gevangeniswezen moesten
met de nieuwe beginselen in overeenstemming worden gebracht, zoodat krachtens
de algemeene slotbepaling het in werking treden nader bij de wet geregeld zou
worden. Na de beëindiging der werkzaamheden kon met ingang van, September
1886 de Code Pénal worden afgeschaft.
Bij beschikking dd 17 Augustus 1883 No. 439 benoemde de Gouverneur van
Curaçao een commissie bestaande uit den Procureur-generaal Mr. J.P. Smeele, den
voorzitter van het Hof van Justitie Mr. Sol. C. Henriquez en het lid van het Hof Mr.
C.A.H. Barge, ten einde na te gaan welke veranderingen in verband met de aanstaande
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in Nederland in het
bestaande Strafwetboek van Curaçao werden vereischt. In 1886 bereikte de
Invoeringswet van het Nederlandsch Wetboek van Strafrecht het Staatsblad; Mr.
Smeele, die om gezondheidsredenen naar Nederland was gegaan, kwam daar te
overlijden; Mr. Barge maakte eerst een reis naar Suriname en vertrok daarna met
Europeesch verlof. Thans benoemde de Gouverneur van Curaçao alsnog twee leden
van het Hof Mr. R.M. Ribbius en Mr. Th. I.A. Nuyens in bovenbedoelde commissie,
welke sinds uit vier personen bestond. Om niet openbaar gemaakte redenen is er toen
echter niet tot invoering van het nieuwe strafwetboek overgegaan. Een latere, anders
samengestelde, commissie was het weggelegd het ontwerp te maken, dat geleid heeft
tot het tegenwoordige Wetboek van Strafrecht voor Curaçao, ingevolge de ‘Invoerings
- verordening Wetboek van Strafrecht’ (P.B. 1918 No. 6) den 1sten April 1918 in
werking getreden. Ook in dit Strafwetboek is het in artikel 138 van het
Regeeringsreglement van 1865 (artikel 120 van de Curaçaosche Staatsregeling)
neergelegde concordantiebeginsel gehuldigd nl. dat de Curaçaosche wetboeken
zooveel mogelijk met de Nederlandsche in overeenstemming moeten zijn.
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Sieraad voor asch
Wie zal ons geven sieraad voor asch?
maken dat 't wordt zooals vroeger het was?
Dat steden en dorpen weer groeien,
welvaart en vreugden weer bloeien?
En in het land, waar 't eens was zoo goed,
een lied aan het hart kan ontbloeien
dat heden nog wrokt om het stroomen van bloed?
Want in vlammen verschroeid, tot asch verbrand
zijn kerken, huizen... De vrijheid, het recht
zijn in asch gelegd, en in boeien geknecht
zijn als slaven vervoerd de besten van 't land.
Onder zwavel en asch is Holland bedekt.
Met asch en met bloed is zijn bodem bevlekt.
Van vader of zoon, in den vreemde geworgd,
wordt cynisch de asch aan huis bezorgd.
Zoo keert hij terug waar hij leefde en was
temidden der zijn... een handvol met asch.
Ach duizenden harten, die niemand genas,
vragen: - Wie geeft ons sieraad voor asch?
G.E. Alers.
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Liturgie of ritualisme?
door Dr. Joh. Hartog.
Toen de Schepper den mens naar Zijn beeld geschapen had, plaatste Hij hem in het
Paradijs der geneugten. De mens eerde God als het beginsel van zijn aanzijn en hij
aanbad Hem als den Koning van het heelal.
Aldus de Heilige Schrift omtrent de mensheid, toen deze nog beperkt was tot Adam
en Eva in het Paradijs. De mens leefde in een plaats van geluk, vrede en natuurlijke
schoonheid. In Zijn ondoorgrondelijke voorzienigheid stond God den Satan toe den
mens te verleiden tot de eerste zonde, welke de Kerk de eeuwen door in haar ‘exultet’
zou bezingen als de ‘felix culpa’.
Terecht wordt het Paradijs gezien als de voorafbeelding van de Heilige Kerk.
Niettemin is een afbeelding immer geringer dan de werkelijkheid. Het Paradijs was
de plaats der natuurlijke schoonheid. De Kerk zou de plaats van de bovennatuurlijke
schoonheid der ziel zijn. De mens zou het merkteken der zonde in zich dragen, doch
de Sacramenten der Kerk zouden hem verheffen, opdat hij, wiens ziel reeds met het
heilige verkeerde, eens gestorven, naar ‘het vernederd lichaam veranderd zou worden,
opdat het gelijkvormig worde aan het heerlijk lichaam van den Zaligmaker’. (Philipp.
3:21) Zoals de Boom des levens in het middelpunt van het Paradijs geplant was, zo
zou de Kruisboom het middelpunt der Kerk vormen en door de Kerk van gans de
cosmos. ‘Zie het hout des kruises, waaraan het heil der wereld gehangen heeft.’

Golgotha's Kruis het middelpunt der geschiedenis.
In de Scheppingskring laat het Kruis van Golgotha zijn schaduw terugvallen over
het Oude Testament, hetwelk reeds van het het Kruisoffer gewaagt, evenals het
Nieuwe Testament ervan najubelt. Adam, Abel, Noach, Melchisedek, Izaak, Joseph,
Job, het Paaslam, de Koperen Slang, Mozes, Jozua, Gideon, Simson, David, Jona,
zij allen zijn voorafbeeldingen van den Heiland, zoals Eva, Judith en Esther het zijn
van Zijn Heilige Moeder. Naar het voorbeeld der Vaderen zie men in het Oude
Testament de voorafbeelding van al wat werkelijkheid wordt in het Nieuwe. Deze
wijze van verklaring van het Oude Testament wordt door de Heilige Schrift zelve
als de juiste geleerd. (1 Cor. 10:6, 11)
In het Oude Testament was de hoogst mogelijke vorm van eredienst te leven in
overeenstemming met de moraal. De Wet was de hoogste openbaring van God: het
Woord was Schrift geworden. Deswegen was de studie der Heilige Schrift de
hoogste vorm van godsvrucht zolang men wachtte op de vervulling der belofte, welke
in het Paradijs gegeven was.
Is eenmaal deze vervulling een feit geworden, dan wordt de verhouding tussen
moraal en ascesis geheel anders, zoals reeds in het vorige artikel (Lux Sept. 1943)
is uiteengezet. In den geopenbaarden Christus streven de gelovigen naar algehele
wilseenheid met God. De moraal wordt secondair in zo-
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verre, als zij een noodzakelijke voorwaarde blijft voor een liturgisch (‘verheerlijkt’)
leven in het organisch geheel der Kerk.
In weerwil van een zeker gebrek aan eerbied ten aanzien van het Oude Testament
zoals men die kan waarnemen in bepaalde modern-Protestantse kringen, heeft dit
Oude Testament nog niets van zijn waarde verloren, ook al staat het ten opzichte van
het Nieuwe op de tweede plaats. De verhouding van het Oude tot het Nieuwe
Testament is als van moraal tot liturgie. De een kan niet zonder de ander. Het Nieuwe
Testament is waardeloos, zo het Oude er niet aan voorafga en gewaarmerkt zij door
eenzelfde van Godswege geïnspireerd karakter als het Nieuwe Testament.
Het scheppingsgebeuren omvat alles van den beginne af tot de eeuwigheid na het
Laatste Oordeel. Het leven van Christus onzen Heer is er het middelpunt van en
terecht wordt daarom in de thans in zwang zijnde tijdrekening verwezen naar den
komenden Christus zo het vroegere tijden betreft en wordt verwezen naar het aantal
jaren dat verlopen is na Christus' geboorte, zo het nadien is geweest. De Vleeswording
is het belangrijkste gebeuren uit de geschiedenis. De Vleeswording heeft eens voor
al de scheiding tussen het sacrale en profane opgeheven. In principe is de geschapen
cosmos reeds verheerlijkt door de Vleeswording en is hij gereed ter verheerlijking
(theosis). De Liturgie in het algemeen is het doorwerken van den Heiligen Geest in
de geschapen cosmos dóór de Heilige Kerk om deze verheerlijking tot stand te
brengen.
De Scheppingskring is de eenvoudigste van de drie Kringen, welke in het vorige
artikel genoemd zijn. Hij heeft slechts weinig, dat correspondeert met het wezen en
het doel der Liturgie in engere zin, daar hij zelf de Liturgie in haar grootste voltooiïng
is. Diensvolgens kan met hetgeen hieromtrent gezegd is, worden volstaan. Enkele
malen nochtans zal het noodzakelijk blijken naar de Scheppingskring in hetgeen
hierna volgt te verwijzen.

Het woord Liturgie.
Alvorens over te gaan tot een ontleding van de Jaar- en Dagkringen, zal in het kort
moeten worden uiteengezet, wat onder Liturgie in engere zin dient te worden begrepen
en na te gaan welke haar plaats is in het leven der Kerk, om zodoende te komen tot
een bepaling van het begrip, dat Liturgie genoemd wordt.
Het woord Liturgie is een Grieks, samengesteld woord, waarmede oorspronkelijk
een openbare dienstverrichting, een dienst van den burger ten gerieve van de Staat
werd aangeduid. Het woord is samengesteld uit ‘leitos’ (van leoos-laos-volk), hetwelk
openbaar betekent en ‘ergein’ hetgeen doen beduidt. Een ‘leitourgos’ is de man,
die zulk een dienst verricht. Hij is dus de openbare dienaar (men lette op het woord
dienaar). ‘Leitourgein’ duidt het verrichten van deze dienstplicht aan; ‘leitourgema’
is de verrichting zelve en ‘leitourgia’ is de dienstverrichting. Beter gesitueerde burgers
van Athene moesten deze liturgie of dienstverrichting op eigen kosten verrichten.
De dienst werd gedaan ten bate van de gemeenschap en wel door lieden, wien het
welzijn dier gemeenschap ter harte ging. In latere tijden betekende het profane woord
liturgie elke algemene dienst van openbare aard. In meer gewijde zin gebruikt de
Septuagint het woord voor de openbare dienstverrichting der Levieten.
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In het Oude Testament wordt het woord Liturgie voor verscheidene dingen
gebezigd, ofschoon in biezondere mate voor de offerdienst des Tempels. In het
Nieuwe Testament blijkt het woord nog geen speciale betekenis te hebben. St. Lucas
1:23 gebruikt het woord ‘bediening’ in de traditionele betekenis van de Joodse
offerdienst; St. Paulus bezigt het woord ‘bediening’ in 2 Corinthen 9:12 als betrekking
hebbende op de dienst der barmhartigheid, in Philippensen 2:17 op de dienst der
offeranden en in hetzelfde hoofdstuk, vers 25 en 30 op de
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broederdienst ten bate van Epafroditus. In Hebreën 1:7 worden de Engelen liturgen
genoemd; in Hebreën 8:6 wordt het woord gebruikt in verband met Christus' offerande
en in Hebreën 6:21 met de gewijde vaatwerken, het Oud-Testamentische gebruik (1
Kron. 9:28). St. Paulus gebruikt het werkwoord ‘leitourgein’ in verband met de
broederdienst in Romeinen 15:27 en noemt in dezelfde Brief de ‘machten’ d.w.z. de
overheden, liturgen (Rom. 13:6).

Christus, de ene Liturg.
Op Christus zelf heeft het woord betrekking, wanneer het gebruikt wordt in de Brief
aan de Hebreën, waar de betekenis van Christus' dienstverrichting beklemtoond
wordt: ‘Hij (Christus) heeft zo veel uitnemender bediening gekregen.’ (Hebr. 8:6)
De schrijver dezes Briefs doet dit, omdat hij juist tevoor, in vers 2, Christus den
Liturg of de ‘Bedienaar des heiligdoms heeft genoemd, aldus onzen Heer Jezus
Christus uitroepend als den enen Liturg, die in eigen kracht dient in het heiligdom
door God zelf gemaakt.
Hoewel te dezen tijde de betekenis van het woord ‘liturgie’ nog niet vast
omschreven is, wordt wel reeds duidelijk, dat het werken-om-niet, de onbaatzuchtige
dienstverrichting in het begrip der Liturgie besloten ligt. In de titel, welke de Brief
aan de Hebreën onzen Zaligmaker geeft, kan de oorsprong gevonden worden van de
latere beperkte betekenis van Liturgie, zoals die door de traditie werd vastgelegd.
Jezus Christus, zichzelf offerend, heeft deze dienstverrichting voltrokken in het
heiligdom van de gehele cosmos naar plaats en tijd. Deze dienstverrichting was
verordineerd in de eeuwige raad des Vaders en Hem ter eer werd deze
dienstverrichting, deze liturgie, voltrokken voor de herschepping van de gehele
gevallen geschapen cosmos.
Aldus is Jezus Christus Liturg en Hogepriester gedurende de eerste phase van Zijn
priesterschap op het kruis en gedurende de tweede phase (doch in één oefening van
het priesterschap) ‘aan de rechterhand van de troon der Majesteit in de hemelen.’
(Hebr. 8:1) ‘Hogepriester der toekomende goederen,’ (Hebr. 9:11) Liturg voor alle
eeuwigheid.

Liturgie zonder offer bestaat niet.
De Brief aan de Hebreën, in welke Jezus Christus Liturg genoemd wordt, was gericht
tot dat volk, voor hetwelk het offer immer een zo biezondere betekenis heeft gehad,
het Joodse volk. Voor het wel verstaan van het woord ‘Liturgie’ derhalve is het nodig
na te gaan, naast het onderzoek naar de titel onzes Heren, ook waarom juist in de
Brief aan de Hebreën deze titel aan Christus gegeven wordt. In geen enkel ander
Bijbelboek vindt men hem.
Met name den Joden wordt geschreven omtrent dien Liturg, die de voorafbeeldende
offeranden heeft doen verkeren in werkelijkheid, in het ene ware afdoende zoenoffer,
dat ooit op aarde is gebracht. Hieruit ziet men, dat Liturgie het offer omvat. De
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Liturgie bereikt haar hoogtepunt in het offer. Zij bereikt haar hoogtepunt in het
enig-mogelijke offer, dat van Jezus Christus op Golgotha. Het historische en in de
tijd gebrachte offer op de heuvel Golgotha is derhalve het middelpunt van de
Scheppingskring. En daar alle drie voornoemde kringen, Scheppings-, Jaar- en
Dagkring concentrisch zijn, zal ditzelfde offer ook het middelpunt en het hoogtepunt
zijn van Jaar-, en Dagkring, welke op hun beurt hun synthesis vinden in de viering
van de Heilige Eucharistie-Communie.
Zo is dan de gehele scheppingscosmos één grote Liturgie, de offerdienst van
Christus, die beide priester en offer is. In Zijn eeuwige offerande aan den Vader, is
Jezus Christus Priester in eeuwigheid.
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De betekenis van Jaar- en Dagkring.
De Jaar- en Dagkringen zijn van dit eeuwigdurende offer, hetwelk het Heilsmysterie
is, de tegenwoordigstelling. Beide kringen zijn algehele werkelijkheid, omhuld met
de sluier van wat naar tijdsbegrip gedekt wordt door Jaar en Dag. In de Liturgie
komt het eeuwigdurende offer van Christus in de tijd. Indien men het offer in de
Liturgie zou loochenen, dan zou er van Liturgie geen sprake meer kunnen zijn en
zou de gehele Christelijke leer onbegrijpelijk worden. Liturgie in algemene zin bereikt
haar hoogtepunt in het naar de tijd in de geschiedenis gebrachte offer van Golgotha;
Liturgie in engste zin in de Heilige Eucharistie-Communie.
Met andere woorden: wat geopenbaard werd op Golgotha, wordt naar de tijd in
Jaaren Dagkring herhaald, onderscheidenlijk met het Triduum Sacrum en de Heilige
Eucharistie-Communie. Het spreekt vanzelf, dat op deze wijze het alverzoenende
offer van Christus in geen enkel opzicht herhaald of vernieuwd of voltooid wordt.
Christus' eeuwige offer is reeds voltooid en wat eeuwig is kan niet herhaald worden.
Niettemin komt hetzelfde offer van Christus, dat eens zichtbaar geworden is in de
historie, nogmaals in de tijd, wordt het nogmaals zichtbaar op mystieke wijze. Het
Kruisoffer is niet de openbaring van een gedeelte van de eeuwigdurende act, doch
het is het mysterie in zijn gehele voltooiïng, juist zoals het eucharistische offer het
mysterie naar zijn geheel omvat.

De concentriciteit der drie Liturgische kringen in het ene offer van
Golgotha.
Het eucharistische offer moet hetzelfde offer zijn als dat, wat op Golgotha werd
gebracht. Zou het een ander zijn, dan zou het Kruisoffer onvoldoende geweest hebben
moeten zijn. En indien het eucharistisch offer geen werkelijk offer ware dan zou de
Heilige Geest, die der Kerk gegeven werd om de waarheid te bewaren, de Kerk
misleid hebben, toen deze op haar 19e Oecumenisch Concilie te Trente de
Overlevering van vroeger eeuwen, van de tijd der Apostelen, als leerstelling
formuleerde, een leerstelling, die door katholiek-gezinde dissidenten ook als
theologische opinie gehouden wordt: ‘Wij belijden, dat het een en hetzelfde offer is,
- en men moet dit houden - hetwelk in de Mis voltrokken wordt en hetwelk op het
Kruis volbracht werd, naarmate het een en hetzelfde slachtoffer is, namelijk Christus
onze Heer, die zichzelf op het altaar des kruises slechts eenmaal op bloedige wijze
geofferd heeft. Het bloedige en het onbloedige slachtoffer zijn geen twee slachtoffers,
doch het is er slechts één, welks offer nadat de Heer aldus had voorgeschreven “Doet
dit tot mijne gedachtenis” in de Eucharistie dagelijks hernieuwd wordt.’ En elders:
‘Hij immers, onze God en Heer, die zichzelf eenmaal op het altaar des kruises door
de tussenkomst des doods aan God den Vader zou offeren, opdat Hij hun een eeuwige
verlossing zou verwerven, heeft, omdat door de dood Zijn priesterschap niet zou
worden uitgeblust, bij het laatste avondmaal in de nacht in welke Hij verraden werd,
aan Zijn beminde Bruid de Kerk (zoals de natuur der mensen vergt) een zichtbaar
offer nagelaten, door hetwelk het eenmaal op het kruis te brengen bloedige offer zou
worden tegenwoordig gesteld en door hetwelk een gedachtenis hiervan tot het einde

Lux. Jaargang 1

der tijden zou blijven en de kracht des heils zou worden toegepast ter vergiffenis dier
zonden, welke wij dagelijks begaan.’
Deze zelfofferande van Christus vindt steeds plaats onder de mantel van
symbolische handelingen. De tegenwoordigstelling van dit offer vindt niet alleen
plaats bij wijze van voorstelling, gelijk Luther wilde, maar volkomen werkelijk,
ofschoon natuurlijk het offer een mystieke offerande
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zijn moest daar de verheerlijkte Christus immers niet meer lijden kan. Naast het
absolute offer van Golgotha, dat verdienende gevolgen had, staat het even
noodzakelijke betrekkelijke offer van de Heilige Eucharistie-Communie, hetwelk de
toepassing en toewijzing is van het eerste. Moraliter zijn beide offers evenwel
gelijkwaardig. Het is één en hetzelfde uitsluitende offer van Christus, hetwelk als
een geheel voltrokken wordt door en in naam der Kerk, als Mystiek Lichaam van
denzelfden Christus.

De plaats van de ‘ontroering’, het ‘gevoel’.
Het offer heeft dus een objectief, niet-individueel karakter. Het wordt voltrokken
door een lid van de Kerk, dat hiertoe gequalificeerd is en hiërarchisch onderscheiden.
Deze persoon treedt dan op in naam der Kerk als geheel, hoewel het voltrokken offer
meer in het biezonder der menigte aangaat welke actueel tegenwoordig is en rondom
hem staat. Strikt genomen is de tegenwoordigheid van de individuele leden der Kerk
echter niet eens noodzakelijk. Natuurlijk kan het offer evenwel slechts dan zijn zijn
volle rijkdom ontplooien, wanneer het volk aanwezig is en wanneer het volk zich
één weet met den priester. Voor elkeen persoonlijk zal het offer dan meer ‘spreken’
in subjectieve zin (het offer des harten.) In het eucharistisch offer evenwel slechts
uitsluitend een offer des harten te zien zou betekenen het objectieve kerkelijke karakter
ervan te onderschatten. Want is het niet Christus zelf, die voortdurend opnieuw
tegenwoordig is in Zijn offer door middel van een daartoe gequalificeerd werktuig,
den priester? In het eucharistisch offer slechts een offer des harten te zien zou
betekenen de objectieve functie, het werk van Christus den Heer, uit te schakelen.
Dàn kan men inderdaad het eucharistisch offer en zelfs het hele kerkgebouw missen,
omdat het offer des harten even goed in de binnenkamer kan worden opgedragen.
Onvoldoende is derhalve om deze reden ook Melanchtons mening, als zou de Heilige
Eucharistie slechts een prijsoffer zijn, een mening welke men in haar elementaire
vorm reeds bij Luther kan vinden. Het prijs-offer kan eveneens in de binnenkamer
worden opgedragen. Er is slechts één absoluut offer, het offer van Christus den Heer,
in hetwelk alle kleinere en niet-wezenlijke offers vervat zijn.
De liturgische beweging in het huidige Protestantisme kent slechts dit offer des
harten en tracht dit offer te bevorderen door brandende kaarsen in bij voorkeur
gotische kerken met gebrandschilderde ramen, waardoor het hart ontroerd wordt en
meer geneigd wordt tot het offer des harten. De mens moet ‘gesticht’ worden, want
‘stichting’ is het doel der godsdienstoefeningen, zo zeggen zij.
Men vergeet te gemakkelijk, dat het scheiden van het offer des harten en van het
eucharistisch offer, welke beide één moesten zijn, niet anders is dan het in letterlijke
zin vermenselijken van de Kerk, d.w.z. een vermenselijken van den Christus, van
hetwelk het modernisme in de Kerk de enig mogelijke consequentie is.
Op onovertrefbare wijze heeft Dom Odo Casel bewezen, dat het offer des harten
tot het heidendom behoort en slechts ontaarden kan in een ongebreideld individualisme
en subjectivisme. Natuurlijk mag men Protestantisme en heidendom in geen enkel
opzicht gelijkstellen of zelfs maar op een voet van gelijkheid vergelijken. Dit zij
verre! Vele Protestanten komen door Gods genade tot zelfofferande. Maar door de
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werkelijkheid van het Mysterie te loochenen en het eucharistisch offer niet te
aanvaarden, neigt het Protestantisme tot een onwerkelijke spiritualiteit, welke
gevaarlijk gebleken is en de grondslagen der Protestantse geloofsbelijdenis inderdaad
ernstig heeft ondermijnd. De gevolgen zijn niet uitgebleven. Want in vele Protestantse
kringen bestaat tegenwoordig geen andere wer-
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kelijkheid meer dan wat tastbaar is voor de lichamelijke zinnen. Een werkelijkheid,
als bijvoorbeeld de lichamelijke verrijzenis, is er ondenkbaar geworden.
Het geloof in de mystieke vernieuwing des kruisoffers, zoals dit hiervoor werd
uiteengezet, is te allen tijde het geloof geweest van de Christelijke kerk, niet slechts
van Rome, van Constantinopel, Antiochië Alexandrië, en Jeruzalem, maar ook van
Kantelberg, Upsala en Utrecht, zelfs Genève en Wittenberg tot op zeker tijdstip. Het
ligt buiten het bestek van deze uiteenzetting hierin thans verder te treden. Maar
duidelijk is wel, dat dit enige offer immer het brandpunt der Liturgie moet zijn.
Feitelijk is het onmogelijk zelfs van Liturgie te spreken en tegelijkertijd dit offer te
loochenen. Liturgie zonder offer bestaat niet. Dit wordt terecht gehouden door
alle kerken, die het beginsel van het catholicisme aanvaarden. Wat enkele Protestantse
kerken met het woord Liturgie aanduiden dekt het historisch geworden begrip
‘Liturgie’ in het geheel niet en is dus een ijdel gebruik van dit woord. Liturgie is
méér dan de uitwendige vorm van de eredienst of de orde van dienst. Liturgie is het
wezen zelf van die dienst welke op zijn beurt de opsomming is van de cosmische
Liturgie zelve.
Gedurende de eerste eeuwen was - gelijk men zag - de betekenis van het begrip
‘Liturgie’ nog niet vast omlijnd. In den aanvang duidde ‘Liturgie’ de bediening aan,
het ambt, weldra ging ‘Liturgie’ het geheel des geregelden eredienstes betekenen.
In de vijfde eeuw wordt de betekenis verengd en duidt ‘Liturgie’ de viering van de
Heilige Eucharistie aan, een beperking, welke vooral in het Oosten stand heeft
gehouden. Een mening, als zou de ‘Liturgie’ slechts de uitwendige vorm van de
eredienst dan wel de wijze van dienst betekenen, is te dien tijde geheel onbekend.

De zielkundige oorsprong der Liturgie.
Nadat dan alzo gehandeld is omtrent Liturgie als woord en begrip, zal thans de vraag
omtrent de oorsprong der Liturgie, althans de menselijke zijde van die oorsprong
onder het oog moeten worden genomen. Voor de oorsprong der Liturgie kan een
verklaring gevonden worden in de empirische zielkunde. Deze doet zien, hoe alle
schokkende gebeurtenissen zich door handelingen openbaren aan den mens. Bij
volwassenen is deze reflex vaak versleten door de wisselvalligheden des levens.
Toch zal menig volwassene bij een plotseling geruis een beweging maken. Wanneer
een persoon aandachtiger gaat luisteren is dit vaak uitwendig waar te nemen, hetgeen
ook in figuurlijke uitspraken omtrent ‘het spitsen der oren’ wordt gezegd. Bij kinderen
is dit alles natuurlijk veel sterker. Deze motorische handeling gaat bovendien meestal
aan het psychisch tot iets in staat zijn vooraf.
Geldt dit voor den enkeling, het geldt ook voor de massa. In zijn spreken, handelen,
gewoonten, in zijn gehele doen en laten toont de mens, wat er in hem omgaat. De
gotische cathedraal evengoed als de vliegmachine zijn hiervan de illustraties.
Door deze uitwendige motorische handeling concentreert de mens ook zijn
inwendig vermogen, waarop deze gebaseerd is. Het is juist deze concentratie, welke
de innerlijke macht tot ontwikkeling brengt. Een schilder, die hetgeen in hem leeft
op het doek brengt, scherpt zijn gedachten om aan zijn conceptie vaste vorm te geven.
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Zou hij ophouden te schilderen - verondersteld, dat hij hiertoe in staat ware - dan
zou zijn gave om vaste vorm te geven aan zijn conceptie op den duur ook verslappen.
Het zichtbaar uiten is voor geestelijke bloei daarom ook van het grootste belang:
het is niet meer of minder dan het behoud van de innerlijke macht.
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Wat is het Ritualisme?
Aldus is het ook met de Liturgie, waar in de uitwendige vormen van het ceremoniëel
naar voren treedt hetgeen inwendig in het geloof leeft. Liturgie kan daarom ook
nimmer een louter uitwendig verschijnsel zijn: zij wortelt in de leer, zij is de uiting
van het bezit des geloofs. Is er geen leer, geen dogma, of wordt dit verwaarloosd,
dan kan er zelfs van Liturgie geen sprake zijn, maar ten hoogste van Ritualisme.
Ritualisme is het gebruiken van liturgische vormen zonder dat deze de manifestatie
van het bezit der godsdienstige waarheden zijn. Ritualisme is immer een teken van
decadentie en gelijk vroeger reeds is opgemerkt wordt het ritualisme juist in die
kringen van het Protestantisme gevonden, welke geneigd zijn tot het modernisme.
Wanneer in de geschriften sprake is van deze uitwendige vorm worden de woorden
officie, orde, ceremonie (handelingen als knielen en opstaan, welke in de rubrieken
worden beschreven) en ritus (de text van het gesproken of gezongen woord, dikwerf
ook in bredere betekenis gebruikt, zodat de ceremoniën mede inbegrepen zijn, bijv.
de Sarum-ritus, de Gallicaanse ritus e.d.) gebruikt als aanduidende een deel van het
geheel dat in de Liturgie wordt opgesomd en samengevat en van welke de ascesis
de innerlijke beweegkracht is.

De oorzaak van de doode indruk welke de Liturgie maakt.
De liturgische handelingen zijn de geobjectiveerde zichtbare reacties, ontstaan uit
de spontane subjectieve reacties van de individuele geledingen der Kerk. De
liturgische handelingen zijn universeel, algemeen geworden, evenals de liturgische
symbolen. Om deze reden maken zij wel eens de indruk doods en formalistisch te
zijn. Zij zijn in feite ook niet de soepele bewegingen van den enkeling, doch de
golvingen van de massa: de Liturgie is gemeenschapsfunctie bij uitstek. Hij, die
geestelijk weet te rijzen tot de spheer van de objectieve verheerlijking van God, zal
in de objectieve handelingen van het geheel, zelf de belichaming van zijn eigen
subjectieve geloofsrijkdom beleven. Het is karakteristiek van de Liturgie, dat zij
steeds gericht is op één doel, dat de gehele menigte welke aanwezig is juist om dit
enige geestelijke doel, ook lichamelijk als op één punt gericht, vergaard wordt. De
Liturgie is wars van het onder-onsje, hetwelk juist het karakteristiek van het sectarisme
is. Op deze wijze brengt de Liturgie een overvloed van vormen voort, welke vol zijn
van heilige zin, juist omdat zij verheven zijn tot dat wat van algemene waarde is.
Alle bijkomstigheden zijn afgesleten door de loop der eeuwen, de wisselwerking van
Griekse en Romeinse geest gedurende de eerste eeuwen heeft het hare bijgedragen
om een grondslag te leggen, waarop onder invloed van het zich steeds toespitsende
theologisch denken de Liturgie zich ontwikkelde, die geheel en al beantwoordde aan
het latreutische en soteriologische doel. Zij is metterdaad de brug tussen hemel en
aarde.

‘Liturgie geen slavin van de theologische mode van de dag.’
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Liturgie kan om deze reden ook niet gemaakt of samengesteld worden. De Liturgie
groeit. Na de eerste vrije ontwikkeling van de eerste eeuwen, neigde de Liturgie in
de vierde eeuw tot steeds grotere vastheid van vorm, een vastheid, welke in wezenlijke
zaken overal gelijk was, schoon in bijkomstigheden naar plaats en tijd verschillend.
De menselijke natuur heeft steeds verlangd godsdienstige gevoelens in een bepaalde
vorm te gieten, zoals de zielkunde aantoont. Deze bepaalde vorm heeft zich echter
ontwikkeld, gelijke tred houdend met de groei der Kerk.
De voorkeur van het moderne Protestan-
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tisme voor de Liturgie ‘van de oude Kerk’ en van ‘de Kerk der eeuwen’ veroordeelt
zichzelf. Het zijn de ‘Berneuchener Kreis’ in Duitsland en ‘Adoremus’ in Nederland,
tezamen met enkele andere kringen, welke zich in het biezonder bezig hielden met
deze verering van de oude Kerk. Men publiceerde een ‘brevier’ waarvan elk jaar een
nieuwe gewijzigde editie uitkwam, men streefde ernaar oude Latijnse benamingen
voor de Zondagen ingevoerd te krijgen. ‘Liturgieën’ werden gecomponeerd ter
gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen en zulke ‘liturgieen’ werden dan door een
predikant in een bepaalde kerk gebruikt (meestal slechts door dengeen die de
betrokken ‘liturgie’ had samengesteld), doorgaans slechts voor korte tijd, vaak nog
met willekeurige veranderingen. Tot hen dient gezegd te worden, dat het ware
catholicisme - met welk woord zij dwepen, de kerkgeschiedenis vergetend - hieraan
nimmer aandacht schenkt, dat het slechts ziet op de zuiverheid en de traditie des
geloofs, omdat waar die zijn de liturgie vanzelf steeds katholiek zal zijn.
In sommige kringen ziet men ook, dat de gelovigen geen contact met de Liturgie
kunnen krijgen. Het tezamen bidden met een bevriend persoon maakt indruk,
liturgische gebeden zijn te onpersoonlijk, te strak, te koud. Men neemt dan zijn
toevlucht tot eigen gebeden, eigen vormen, wier waarde weer ver beneden die van
de gebeden der Kerk ligt. Geen enkele particuliere devotie kan de plaats innemen
van de gewijde boeken, waarin de vroomheid en godsvrucht der eeuwen is
opgestapeld, welke zijn gepolijst en geëffend door Gods grote heiligen, in welke het
geloof van millioenen, sterk als rots, is gekristalliseerd, een rots welke meer dan
welk monument sterk zal blijven staan temidden der ziedende baren. Hieruit is de
liturgie gegroeid zoals wij die thans kennen, welke de gehele aarde omspant en
verheft, welke de aarde verenigt met de koren rond Gods troon, waar de heiligen
staan, die toen zij op aarde waren dezelfde gebeden hebben gezegd, dezelfde gezangen
hebben gezongen, schoon soms in minder ontwikkelde vorm: naar waarheid: zij en
wij behoren tot een en dezelfde Gemeenschap der Heiligen.
Zelfs de zogenaamde Kerkhervorming, hoe afkerig zij ook was van alles wat de
traditie aan vormenrijkdom had overgeleverd, kon de menselijke behoefte om
godsdienstige gevoelens in vaste vorm te gieten niet onderdrukken. Reeds terstond
na deze zogenaamde Kerkhervorming worden Orden van Dienst samengesteld, sober
van opzet, zoals ook de Protestantse dogmatiek sober was. In onze dagen ziet men,
onder de invloeden van factoren welke in het eerste artikel reeds beschreven zijn,
een zucht naar ‘historische waarden’. Men denkt in staat te zijn de oude overvloed
terug te halen naar de methode waarvan de Lutherse godgeleerde Y. Brilioth reeds
geschreven heeft naar aanleiding van wat Smend, Spitta en anderen in vroeger eeuwen
deden: ‘De schrijver van dit schema was ernstig overtuigd, dat het hem mogelijk
was, om aan zijn lessenaar zittend uit zijn persoonlijke verklaring van de
oorspronkelijke ritus een betere Orde van Dienst te scheppen dan die welke in de
Kerk met de loop der eeuwen gegroeid was.’
Thans ziet men, dat Protestantse godgeleerden in Duitsland vooral, maar ook in
Nederland en Engeland, op deze wijze hun ‘liturgieën’ willen creëren, iets dat juist
strijdt met het begrip van Liturgie. ‘Liturgie weigert immer de slavin te worden van
de theologische mode van de dag’, aldus dezelfde Brilioth. Er bestaat ‘de’ Liturgie.
juist zoals ‘de’ Kerk bestaat. Men kan niet naar willekeur spelen met de Kerk, evenmin
als met de Liturgie. De Heilige Kerk heeft de bijstand des Heiligen Geestes, die ook
de ontwikkeling der Liturgie leidt door middel van de Kerk. Is het niet de Heilige
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Geest zelf, die voor ons bidt? Wij delen mede in dit onderling gebed der Goddelijke
Personen, wij bidden voorwaar niet als van verre,
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het is God in ons die bidt. In deze liturgie wordt deze brug tussen hemel en aarde in
de Vleeswording des Woords wel onderscheiden van de magie des heidendoms. Dáár
van verre, híer - schoon gesluierd - van aangezicht tot aangezicht.

De plaats van den enkeling in de Liturgie.
Het vereist zelftucht teneinde zijn plaats in de strakke Liturgie te vinden. Gelukkig
hij, die hierin slaagt. De eerste vraag is, dat men moet wensen te leren bidden, gelijk
de Apostelen deden. Door de liturgische diensten te bestuderen en bij te wonen (ook
naar de geest), leert men langzaamaan de bijnavolmaaktheid ervan zien. Nu eens
licht een gebed op, dan leert men in een praefatie de hemelse glorie te beluisteren
met het oor des geloofs, dan weer straalt een offertorie met goddelijke glans naar
voren of verzinkt ons denken in afgetrokkenheid van de Secreta, om elders bij de
nimmer veranderende en telkens weer terugkerende canon te beseffen, ingeschakeld
te zijn in de rhythmus der eeuwigheid.

Kenmerken der Liturgie.
De liturgie, mits zuiver gehouden, voldoet immer aan de volgende vier punten:
In de eerste plaats moet de Liturgie collectief zijn, daar zij de eredienst der
gemeenschap is, nl. van de Kerk. In de tweede plaats moet zij hiërarchisch zijn,
daar zij geleid wordt door personen die hiertoe van rechtswege zijn aangewezen en
die in naam der Kerk God verheerlijken. In de derde plaats moet zij uitwendig
waarneembaar zijn, daar het oefenen van gemeenschap onder mensen immer voor
zintuigen waarneembaar is. In deze uitwendige vormen van de gemeenschap moet
de inwendige eredienst van de leden uiting vinden. Tenslotte moet de Liturgie officiëel
zijn, dat wil zeggen, dat haar vormen moeten ontleend zijn aan de natuur (de meeste
ceremoniën) of gebruiken (de meeste riten), welke alle gewettigd zijn door het
gezagsorgaan der Kerk, daar anders de uitwendige eredienst nimmer het objectieve
werktuig kan worden, dat de subjectieve enkeling hanteert.

De scheiding tussen sacraal en profaan opgeheven.
Op deze wijze voert de schouwing der dingen, de ‘somatikè theoria’ van Plato, langs
de weg van de liturgische overvloed tot de geestelijke schouwing, de ‘pneumatikè
theoria’. En zo genaakt men langs de weg der mystieke abstractie van St. Augustinus
tot de ononderbroken aanbidding der rust.
Deze liturgische vormen zijn in zichzelve niet heilig, doch zij betekenen, dat door
de Vleeswording des Woords de scheiding tussen het sacrale en het profane is
opgeheven. Uit de gebruiks- en omgangs-vormen van het alledaagse leven worden
er enkele genomen en gebruikt in verband met hetgeen heilig is. Door het bestaan
van het Huis van God worden alle andere huizen voor Hem opgeëist. Door de Zondag
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worden alle dagen Gode toegewijd. Door de geestelijkheid, die uit het volk genomen
wordt, wordt geheel de volksmassa Gode opgedragen. Het wassen van handen
gedurende de viering van de Heilige Mysteriën, het gebruiken van brood en wijn,
het eten en drinken aan het altaar Gods, het lezen gedurende de dienst des Heren,
het aansteken van kaarsen, het wieroken en het zingen, de processies en de zegeningen
voor allerhande zaken, dit alles en veel meer zijn gewijde handelingen, die in de
Kerk plaats vinden als teken, dat de ermede overeenstemmende handelingen en zaken
in het daagse leven Godes zijn.
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In den Priester vindt geheel de gemeenschap haar toegewezen plaats in
de Liturgie.
Binnen het raam van deze eredienst, zoals vervat in de vormen der traditie en zoals
gegroeid uit het organisme der Kerk, vallen: a) de viering van de Heilige
Eucharistie-Communie, b) het geheel van alle geordende diensten als vormende Jaar
en Dag (Liturgie in beperkte zin), c) het Christelijk leven in de Scheppingskring
(Liturgie in wijdere zin). Alle elementen van deze eredienst vinden hun hoogste
voltooiïng in God. Reeds werd opgemerkt, dat de cosmos hiërarchisch geordend is,
evenzo is er een hiërarchische opklimming in de Liturgie. Een hiërarchisch
onderscheiden persoon neemt de leiding in deze eredienst, als vertegenwoordiger
van het volk (bedienaar) en als vertegenwoordiger van Christus (priester). Krachtens
goddelijke instelling is de wijding noodzakelijk voor de bediening der sacramenten
en al wat hiermede in verband staat. De priester treedt dan ook zowel in de naam als
in de persoon van Christus als in naam der Kerk. Om de Sacramenten te ontvangen
is de Heilige Doop vereist; het Heilig Vormsel stelt door de genaden aan dit sacrament
verbonden den ontvangende in staat de handen te verheffen tegen de vijanden des
geloofs. Zo vindt dus in deze Liturgie de gehele Christelijke gemeenschap haar
toegewezen plaats.

Het algemeen priesterschap der gelovigen.
Het is niet zo, dat de geestelijkheid liturg bij uitstek zou zijn, maar zo dat alle
liturgische verrichtingen zijn toegewezen en voorbehouden aan de onderscheidene
graden in het deelgenootschap des priesterschaps. De bewering, dat de Katholieke
Kerk het priesterschap zou beperken tot de geestelijke staat mist alle grond. Strikt
genomen is er slechts één ware en absolute Priester, namelijk Christus. Door de
beschikking Gods delen alle gelovigen in dit priesterschap, hoewel elk in verscheiden
mate. Het deelgenootschap in Christus' priesterschap vangt aan met het ontvangen
van de Heilige Doop; met het Heilige Vormsel wordt men actief deelgenoot,
gerechtigd ‘om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door
Jezus Christus’, zoals de Heilige Petrus schrijft. De Heilige Priesterwijding tenslotte
veroorzaakt een hiërarchische onderscheiding krachtens welke de gewijde persoon
door Christus als zijn verkoren werktuig wordt gebruikt, door hetwelk Christus
zichzelf offert.

Het Christelijk priesterschap is geen kastesysteem.
Er is derhalve een groot onderscheid tussen het Christelijk priesterschap en het
heidense kaste-systeem. Er is in feite geen scheiding, doch slechts onderscheid
tussen de verschillende klassen van gelovigen, die allen delen - schoon in verscheidene
mate - in hetzelfde priesterschap van Christus. Christus is de absolute Liturg en de
gelovigen delen in die functie, eerst door hun Doop, dan in sterkere mate door hun
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Vormsel, dan volkomen door hun Priesterwijding. De Liturgie is dus geen zaak van
den Priester alleen, maar van Priester en katholiek volk tezaam.
Krachtens ditzelfde algemeen priesterschap der gelovigen kan ook ieder die gelooft
en gedoopt is de leiding nemen in die delen van de Liturgie, welke niet in directe zin
de bediening der sacramenten vormen, zoals bij voorbeeld het kerkelijk morgengebed.
Krachtens ditzelfde algemeen priesterschap is het ook iederen gedoopte toegestaan
van het grote privilege gebruik te maken deel te nemen aan de Heilige Mysteriën.
Zonder Doop kan geen sacrament goed ontvangen worden. De Doop lijft iemand in
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in het Lichaam van Christus. Maar aan de top der Liturgie staat de gewijde priester,
zonder wien geen offer mogelijk is. Met andere woorden, het is wel mogelijk deel
te hebben aan dat deel, dat gebeden kan worden zonder aanwezigheid van een priester,
maar zodra men de Liturgie geheel neemt, zal dezelfde persoon dienaar der kerkelijke
gemeenschap zijn krachtens zijn kerkelijke aanwijzing en priester des Heren krachtens
zijn heilige wijding.
Nadat dan dit alles thans is uiteengezet, is de tijd gekomen om een definitie te
geven van wat onder Liturgie verstaan zal worden. Deze definitie zal slechts de
Liturgie in enger verband omvatten, omdat de Liturgie in wijdere zin (welke de
gehele Christelijke maatschappij-leer e.d. omvat) in deze artikelen niet besproken
wordt.
Liturgie is de geregelde eredienst van de viering, toepassing en toewijzing van het
offer des Kruises, welke eredienst gebaseerd is op goddelijke instelling en overlevering
en welke voltrokken wordt door en in de naam der Kerk tot de ere Gods en de baat
dier Kerk, door een daartoe hiërarchisch onderscheiden persoon, die Christus zowel
als Zijn Kerk vertegenwoordigt.

Aanpassing
Wat speurt ge naar zin van cijfer en woord?
Help mee aan blokkade, vernieling en moord!
Wat daast ge door bloemen, heesters en grassen,
spreid liever op steden verstikkende gassen!
En waarom verbeuzelt ge uw tijd met zingen,
laat basilieken en spoorbruggen springen!
Zaai ziektekiemen in putten en bronnen,
Met brandbommen wordt een oorlog gewonnen.
Wees fel als een vlam en als bliksem schel;
den nieuwen mensch past een nieuwe hel!
MATHIAS KEMP
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[Lux 1944, nummer 5]
Het brandende braambosch
door P. fr. Michael Mohlmann O.P.
‘Eens dat Moses de kudde weidde van zijn schoonvader Jitro, priester van Midjan,
en hij zijn kudde diep de woestijn in had gedreven en bij de Horeb, den berg van
God, was gekomen, verscheen hem de engel van Jahweh in een vlammend vuur
midden in een braambosch. Hij zag op, en ofschoon het braambosch in lichte laaie
stond, werd het niet verteerd. Moses dacht bij zich zelf: Ik moet dat wondere
schouwspel toch eens wat nader gaan bekijken en zien, waarom het braambosch niet
verbrandt.
Toen Jahweh zag, dat hij dichterbij kwam, om scherper toe te zien, riep God hem
midden uit het braambosch toe: Moses, Moses! Hij antwoordde: Hier ben ik! Hij
ging voort: Kom niet dichterbij, maar doe uw schoenen van uw voeten; want de
plaats, waar gij staat, is heilige grond. En Hij vervolgde: Ik ben de God van uw vader;
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Toen bedekte Moses
zijn gelaat, want hij durfde niet naar God opzien.’
Ex. III. 1-6.
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Gekwetst en moe geleden.
1
Gekwetst en moe geleden,
zoo kniele ik hier, beneden
uw heilig Herte, o Heer;
dat, met veel hooger teeken
als menschenoogen reeken,
verbeeldt uw liefde teer.

2
Ach, roekelooze lieden
miskenden en verrieden,
o Heere, uw' liefde groot,
al zoekende, ongevonden,
in putten zonder gronden,
om hulpe in hunnen nood.

3
Gij gingt ze minzaam tegen,
gij weest hun, toegenegen,
den weg en zeidt: o Gij
die zucht en zit genepen
in 's werelds kwade grepen,
komt, stelt uw herte op mij!

4
Ik ben 't, die heb geleden,
gewrocht voor u, gestreden;
ik ben 't geslachte Lam;
ik ben 't, die al uw' banden,
uw' zonden en uw' schanden
op mijne schouderen nam.

5
Uit liefde, uit mededoogen,
liet ik, vóór aller oogen,
mij vangen, spannen, slaan;
ik stierf!.... Waar is de herder,
de vader, die ooit verder
zijn hert' heeft laten gaan?

6
En, zult gij, herteloozen,
bedrogen door den boozen
verleider, nu nog niet
dien afgrond kennen leeren,
dien hertebrand des Heeren,
dien gij hier blaken ziet?
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Is 't al om niet, verloren,
dat ik voor u geboren,
gestorven, weêr verrees;
en, om uw' ziel te laven,
ver boven alle gaven,
mijn heilig herte u wees?

8
Komt, herte om hert' gegeven,
met mij in liefde leven,
en sterven, onvervaard;
leert 's wereld rijk verachten
en heft, uit al uw' krachten,
uw herte hemelwaard!

9
Daar zal eens, moe geleden,
geballingd en gestreden,
uw herte, vrij voortaan
van de al te zware ellenden
des werelds, zonder enden
in vrede ook rusten gaan!
GUIDO GEZELLE
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Lijden is het vuur der liefde.
Op de tombe der wereld, op het graf van de ontelbare nameloozen, die eens leefden,
brandt een eeuwige vlam, een onuitbluschbaar vuur, dat de levenden verteert. Het is
het vuur van het lijden.
In lijden wordt de mensch geboren, zijn leven is een voor van leed in de akker der
geschiedenis getrokken, en in lijden keert hij weer tot de aarde, waaruit hij genomen
is.
De wereld is een fakkel van leed: als een brandende planeet zweeft zij door den
nacht van den dood.
De wereld, zeker die waarop wij heden leven, is een brandende planeet. Het vuur
van den oorlog overwoekert haar naar alle werelddeelen. Het vuur van dood en
verderf, van verwoesting en verminking. Het vuur van honger en ziekte, van angst
en troostelooze ellende. Alles brandt en allen branden door het vuur van lijden in
elken vorm.
En deze lijdende wereld heeft twee polen, die elkander afstooten. Twee koolspitsen,
waartusschen de vlam van het lijden raast. Het zijn liefde en haat. De liefde die lijdt,
en de haat die lijden laat.
Het leven der menschen is een nevel van geheimen. We bewegen ons slechts aan de
oppervlakte, waar de dingen zijn, die wij zien en tasten kunnen: de routine van onzen
dagelijkschen arbeid, de meubels in onze huiskamer, de kleine kring van onze
bekenden en de regelmatig terugkeerende vermaken, tusschen welke wij van de een
naar de ander leven.
Maar wij dalen niet af naar de nevelige diepten die daar onder liggen. Wij verdiepen
ons niet in de geheimen van goed en kwaad, van liefde en haat, van lafheid en moed,
van waarheid en leugen, die in het menschelijk wezen liggen en die evenzeer of zelfs
meer tot het leven behooren dan ons salaris of ons eten. Wij dalen niet af in de diepte
van het menschelijk hart, omdat dit een onderzoekingstocht zou zijn, die ons vermoeid
verstand toch niet tot ondekkingen leidt.
En toch zijn deze geheimen de krachten, die het leven dragen. Die het zwoegen
van de menschheid leiden en de richting bepalen van de stroom der geslachten. Goed
en kwaad, liefde en haat, waarmee wij ons nimmer confronteeren, zijn de machten
die haar reuzenstrijd uitvechten in de dingen van alle dag, in de opeenvolging van
die kleinigheden, die wij klakkeloos beleven, zonder zelfs de eindelooze diepte van
haar ondergrond te vermoeden.
Het leven is een nevel van geheimen. Soms zien wij ze voorbij varen, diep onder
ons, in den afgrond van een menschenhart: een ontstellende bedorvenheid of
bewonderenswaardige adel in een hart, dat plotseling voor ons opengaat. Of in ons
eigen hart, wanneer onze diepste beweegredenen onverhoeds door onze aandacht
flitsen. Maar we laten ze gaan, die geheimen. We trachten ze zelfs niet te grijpen,
omdat we voelen, dat het toch vergeefsche moeite is.
Doch bedenken wij wel, dat liefde en haat de poolen der lijdende wereld zijn: de
liefde die lijdt, en de haat die lijden laat?
Zij, die als geheimen sluimeren in het kleine menschenhart, zijn de koolspitsen,
waartusschen geheel een wereld brandt. De haat, die een geheim is, waarin wij ons
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niet te verdiepen plegen, heeft onze vreugde geroofd. Heeft vrede in oorlog, feest in
rouw en lachen in weegeklaag veranderd. Heeft onze dagen verduisterd met donkere
wolken van zorg en angst.
Dat is de macht der geheimen, die wij plegen te verwaarloozen.
En het geheimzinnigste van het geheim van den haat is wellicht, dat haat liefde
is.
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Dat onder de duivelsche vermomming van den haat zijn tegendeel schuil gaat. Want
is haat jegens anderen niet liefde voor zich zelf? Liefde, die goed voor zich zelf zoekt
in kwaad aan anderen aangedaan?
Roof, moord, de schending van de heiligste rechten der volken, de slavernij van
millioenen, hebben het geluk uitgemaakt van menschen, die bezeten door zelfzucht
den geheimzinnigen haat aanbliezen tot een wereld verslindend vuur en die dit vuur
tot hun duivelsche voldoening voedden met het ongeluk hunner medemenschen.
Haat is liefde, eerder dan haat. En meer dan een vuur, dat de wereld verbrandt,
dat steden in asch legt en menschen verschroeit, is lijden het vuur van de liefde. Van
de eigenliefde, die anderen verslindt. Van de onbaatzuchtige liefde, die onschuldig
verslonden wordt.
Lijden is het vuur der liefde.
De kamp van liefde en haat, die de oppervlakte van de aarde tot zijn arena heeft
en die slechts in het leven van geheel de menschheid de ruimte vindt, welke hij
behoeft, weerspiegelt zich slechts klein in onze kleine levens. Doch in het leven en
in den persoon van slechts één enkelen mensch heeft hij zich tot zijn vollen omvang
en uiterste hevigheid ontplooid.
Dat was in Hem, die mensch was en daar toch de beperktheid niet van kende. Die
mensch was en toch de machten van geheel de menschheid, ja van hemel en aarde
in zijn persoon omsloot. Die op de aarde stond onder ons, maar hoog boven ons uit
tot in den hemel reikte. Die mensch was en God.
Onze Heer Jezus Christus is de eenige Uebermensch, die de aarde gekend heeft.
Dit mag wellicht bevreemding wekken, omdat de eenzijdigheid van den modernen
geest aan dit woord zulk een staalharde en meedoogenlooze beteekenis heeft gegeven,
dat het eerder een veroordeeling en een schande is, zoo te worden genoemd.
Maar Jezus is geen Uebermensch in dezen zin. Niet omdat Hij slechts groot is en
geweldig en onoverwinnelijk. Niet omdat Hij een reus is en wij dwergen, die Hij kan
verpletteren onder zijn duim. Was Hij zoo, dan was Hij geen Uebermensch, maar
een halve, een verminkte mensch. Een mensch, die van het menschelijke alleen het
groote maar niet het kleine, slechts het sterke doch niet het zwakke bezat.
Zoo ongenaakbaar groot kennen wij Jezus ook niet. De gestalte, die ons uit de
bladzijden van het Evangelie tegentreedt, is veeleer de vriendelijkste, de
zachtmoedigste, die wij ooit ontmoetten. Dat komt, omdat Hij een Uebermensch is
in de alzijdige beteekenis van dat woord. Omdat niets menschelijks Hem vreemd is,
het groote noch het kleine.
In Hem waren de deugden der grooten: volkomen zelfbeheersching en de adel des
geestes, onkreukbare rechtvaardigheid en zelfverloochenende liefde, waarachtigheid
en onoverwinnelijke moed. Maar Hij bezat ook de deugden der kleinen:
bescheidenheid en medelijden, zachtheid en trouw, hulpvaardigheid en geduld. En
al deze eigenschappen waren in Hem aanwezig niet in beperkte, betrekkelijke mate,
maar in hun vollen, idealen omvang, zoals wij ze slechts denken kunnen, doch nimmer
aantreffen in een mensch.
Jezus is een Uebermensch, omdat de uiterste tegenstellingen van groot en klein
in Hem verzoend en tot een harmonische eenheid geworden zijn. In den God, die
mensch werd, zijn goedheid en waarheid en liefde - waarden zoo bovenmenschelijk
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groot, dat ze voor ons geheimen zijn - mensch geworden, werden verbonden met de
stof en verloren desondanks niets van hun geestelijke grootheid.
Daarom is ook de botsing van goed en kwaad, van liefde en haat, in zijn lijden en
dood niet een strijd geweest, die door de kleinheid van den menschelijken per-
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soon binnen bepaalde grenzen beperkt bleef. Doch dit vuur, dat geheel de wereld
kan omvatten, trok zich samen op den berg Golgotha rond het kruis, waaraan een
Man met doornen gekroond te sterven hing.
‘Eens dat Moses de kudde weidde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan,
en hij de kudde diep de woestijn in had gedreven en bij de Horeb, den berg van God,
was gekomen, verscheen hem God in een vlammend vuur midden in een braambosch.
Hij zag op, en ofschoon het braambosch in lichte laaie stond, werd het niet verteerd.
Moses dacht bij zich zelf: Ik moet dat wondere schouwspel toch eens wat nader gaan
bekijken en zien, waarom het braambosch niet verbrandt.’
Op Golgotha brandde het braambosch van het Nieuwe Testament en God was in
de vlammen. Het was de liefde, die brandde met doornen gekroond. De liefde, die
nimmer vroeg, doch altijd gaf. Die zelfs geen steen vroeg om zijn hoofd op neer te
leggen, ofschoon de vogelen des hemels hun nesten hebben en de vossen hun holen.
Die de stille uren van den nacht, die wij nemen voor de rust van den slaap, aan God
gaf in gebed. Die geheel zijn leven stelde in den dienst van God, zoodat Hij kon
verklaren: ‘Het is mijn spijs den wil te doen van mijn Vader, die in den Hemel is.’
Hij was liefde, omdat Hij alles gaf, niet slechts aan God maar ook aan de menschen.
De balsem der vergiffenis aan het van zonde en wroeging doorwonde hart. De
weldaden der wonderen, die zacht en verkwikkend als sneeuwvlokken neervielen
op de zwarte aarde der menschelijke ellende, en dood en ziekte en honger bedekten
met de witte wade van een rein geluk. Woorden van wijsheid en troost, die in donkere
harten vielen en daar vonken werden van blank en vreugdig licht.
Neen, geen mensch die lief heeft is dit, maar de menschgeworden liefde zelf, die
niets vroeg maar alles gaf. En Hij gaf veel, want Hij was God: het menschelijk geluk
droop als honing van zijn vingers.
De mensch-geworden liefde brandde van lijden, dat het vuur der liefde is. Een
vuur, dat zijn lichaam en ziel doorgloeide en dat gevoed werd door een haat, die de
zelfzucht was van het van God vervreemde menschenhart.
Hoort hoe eeuwen te voren de Psalmist de furie van zijn belagers beschrijft:
‘Bonkige stieren staan om Mij heen,
vette buffels omringen Mij.
Ze sperren hun muil naar mij open
als verscheurende, brullende leeuwen.
Als water ben ik uitgegoten,
al Mijn beenderen zijn ontwricht;
Mijn hart is als was,
smelt weg in Mijn borst.
Mijn keel is droog als een scherf,
Mijn tong kleeft aan Mijn verhemelte vast;
en in het stof van den dood
strekt Gij Mij neer.
Dan komen de honden om Mij heen,
een bende boosdoeners houdt Mij omlegerd;
ze doorboren Mijn handen en voeten,
al Mijn beenderen kan Ik tellen.
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Ze werpen begeerige blikken
en gluren Mij aan;
verdeelen Mijn kleeren onder elkander
en loten om Mijn gewaad.’

Neen, het zijn geen Joden of heidenen. Geen teleurgestelden, geen wraakzuchtigen
of spotters. Het is niet Judas of de priesters, niet het volk of de soldaten. Het zijn
geen haters, die daar razen rond de lijdende liefde, het is de haat. Het zijn geen
kwaden, die daar azen op hun slachtoffer, het is het kwaad.
Dit is een duivelsche maskerade. Dit is de zonde, niet in de gedaante van een slang,
maar van een vloekende, moordende menig-
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te. Het is de zelfzucht der vrije schepping als een verslindend vuur samengetrokken
rond de mensch-geworden liefde. De zelfzucht, die aanvalt en vreet en verteeren wil,
datgene wat de ondragelijkste beschaming van haar zelf is.
Twintig eeuwen geleden brandde geheel de liefde in het lijden van één persoon en
dit vuur werd aangestoken door verraad.
Verraad is een brug, waarover het kwaad het goed besluipt, om het te overweldigen.
Want omdat zij tegenover elkaar staan als de wolf en het lam, is een samentreffen
van beiden slechts mogelijk, wanneer de wolf het schaapsvel aantrekt, wanneer het
kwaad zich in de mom van het goede verhult en wanneer haat liefde huichelt. Doch
dit is verraad.
In den hof, waar het dichte loof van de olijfboomen den nachtelijken hemel en de
vriendelijke oogen der sterren verborg, stond Jezus omringd door zijn ontstelde,
sidderende vrienden en zij zagen omlaag naar een slang van vuur, een stroom van
vlammende fakkels, die door het dal kronkelend den heuvel beklom.
Daar naderde de roode gloed van den haat in den nacht. Hij wrong zich omhoog
naar Hem, die boven allen stond. Rustig, ofschoon Hij niets tot zijn verdediging had.
Rustig, omdat Hij dit minste en dit allermeeste, zich zelf volkomen bezat. Daar
naderde de haat en de liefde wachtte.
Maar toen het vuur der fakkels Hem van alle kanten omstroomde, trad in den schijn
naar voren de trouwelooze vriend, de mom van liefde die vijandschap verborg.
‘En één van de twaalf, Judas genaamd, ging voor hen uit, trad op Jezus toe en
sprak: Wees gegroet, Meester! En hij kuste Hem. Maar Jezus zeide hem: Vriend,
waartoe zijt gij gekomen? Verraadt ge den Menschenzoon met een kus?’
Nu zijn de wereldmachten van goed en kwaad in één worgende omhelzing
samengestrengeld. Dit is de haat, die de liefde overweldigt door verraad en die voor
dit verraad het heilig teeken der teederste liefde, de kus heeft gekozen.
‘Vriend, waartoe zijt gij gekomen?’
Om het vuur van het lijden te ontsteken, is hij gekomen. Om de zonde te doen
zegevieren. Om de liefde van de aarde te verdelgen, is hij gekomen. Hij, de lont van
den haat, die verraadt met een kus.
Nu golven de fakkels op Jezus aan en stroomen met Hem weg. Nu heeft het vuur
Hem gegrepen. Nu staat Hij in brand, van smarten doorgloeid zijn lichaam en ziel.
‘Van voetzool tot schedel geen gave plek, maar builen, striemen en versche wonden:
niet uitgedrukt, niet verbonden, niet met olie verzacht.’
Doodsangst in zijn ziel en de bitterheid der verguizing, versmachtend in de woestijn
der eenzaamheid, van God en alle menschen verlaten.
Zoo brandt het braambosch der liefde, waar een God in lijdt.
En wij, die naderen en dit vuur aanschouwen, die het lijden gaan gedenken van zijn
lichaam en zijn ziel, wij beseffen te staan voor het vuur van goed en kwaad, hetzelfde
waardoor vandaag de gansche wereld lijdt, en wij ontschoeien als Moses de voeten
voor dit vuur van God.
Van eerbied bevangen. Want de plaats waar wij staan, is heilige grond.
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Zoo ellendig zijn.
Consummatum est¡
Zoo ellendig zijn,
en geen zonneschijn
ooit mijn huis instralen;
nooit geen' asem halen,
dat 't geen wee en doet¡
Roert mij hand of voet
iemand,... tieren! Willen
en niet kunnen stillen,
ai mij! deze pijn!
Ach! en... ach! en... ach! en... ach! en
zoo ellendig zijn!
Liever ware ik dood
als, in stervensnood,
zooveel duizend werven
her end weder sterven
zonder vrij te zijn,
ai! van deze pijn:
'k heb genoeg gebeten...
'k wil het leste weten
van dit daaglijksch brood!
Ach! en... ach! en... ach! en... ach! en
liever ware ik dood!
Wie en klaagde er niet?
Was er ooit verdriet
erger als het mijne?
Was er immer pijne...
‘C o n s u m m a t u m e s t !’
Een', aan 't kruis gevest,
hoore ik tegenspreken,
hoore ik zielebreken,
in zijn stervenslied!
Ach! en... ach! en... ach! en... ach! en
Hij en klaagde niet!
GUIDO GEZELLE.
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Lichamelijk lijden.
Jezus, die zich zelf de Wijnstok noemde, heeft de perskuip van het lijden betreden.
Als druiventrossen groeiden de wonden aan zijn maagdelijk lichaam. Als roode wijn
vloeide zijn bloed uit de wijnpers over de wereld.
De profeet Isaias vroeg:
‘Waarom is dan Uw feestgewaad rood?
Uw kleeren, alsof Gij de wijnpers treedt?’

En Jezus antwoordt:
‘Ik, Ik alleen heb de wijnpers getreden
en geen enkel volk stond Mij bij.
Toen spatte het bloed op Mijn kleeren
en besmeurde Ik heel Mijn gewaad.’

‘Toen liet Pilatus Jezus grijpen en geeselen.’
Naar een plaats, waar een steenen zuil in het midden stond, dreven de soldaten
hun slachtoffer, in wien geen verzet, geen toorn en geen wanhoop was. ‘Stom als
een schaap voor zijn scheerders deed Hij zijn mond niet open.’
Zij rukten Hem de kleeren van het lijf. ‘Ziedaar het Lam Gods, dat de zonden van
de wereld wegneemt,’ dit witte, weerlooze lichaam, dat met de handen hoog boven
het hoofd gebonden wordt aan de zuil, waar een storm van de verscheurendste smarten
om gaat woeden.
‘Uw zonden, o mensch, achter mijn rug heb Ik ze geworpen en ze zullen niet meer
worden herdacht’
Want op zijn rug zwiepen de geeselkoorden neer. Vier gespierde armen striemen
dit schuldelooze, stuiptrekkende vleesch, ongeremd en regelmatig als smeden, die
op een aambeeld slaan. Ze trekken roode lijnen, ze scheuren en ploegen in het rauwe
vleesch, en het bloed stroomt omlaag langs de bevende, knikkende beenen.
Maar er is geen eind. Geen medelijden, geen schaamte, geen afschuw verlamt de
kracht van hun arm, die zicht uitviert op dit teere, weerloze leven. Hun slagen regenen
gierend en kletsend neer in dit moeras van bloed, in dit moeras van smart, waarin de
zonde bij iederen slag dieper begraven wordt. Maar er is geen eind...
Totdat vermoeienis de kracht van hun arm verlamt en zij hijgend en voldaan
heengaan van de plaats, waar Jezus bezwijmd langs de zuil aan zijn vastgebonden
handen hangt, badend in zijn bloed.
‘Uw zonden, o mensch, achter Mijn rug heb Ik ze geworpen en ze zullen niet meer
worden herdacht.’
‘Nu brachten de soldaten Hem naar binnen in het voorhof van het rechthuis en riepen
de heele bende bijeen. Ze hingen Hem het purper om en vlochten een doornenkroon,
die ze Hem opzetten. Toen gingen ze Hem huldigen: Wees gegroet, Koning der
Joden! Dan sloegen ze Hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden Hem, wierpen
zich op de knieën en brachten Hem hulde.’
Jezus, zwijmelend van zwakte en pijn, zit midden in den voorhof op een steen. Ze
hebben zijn rug, die één wonde is, reeds vergeten en keeren zich nu tot zijn heilig
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aangezicht. Dit schoon gelaat zoo droef en bleek in de zwarte lijst van baard en haren:
hoe kan de zonde het ongeschonden laten? Hoe kan de verdorvenheid der menschen
zulk een diepe vrede zien, zonder zich te buiten te gaan in razernij?
Dit gelaat, dit stil verwijt, niet van een mensch aan een mensch, maar van het goed
aan het kwaad, van de liefde aan den haat, zullen zij bekronen met een gruwelijken
doornenkrans. Zij drukken hem op
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dit zoet gezicht, waarover een roode sluier van bloed neerdaalt, een sluier van lijdende
liefde.
En heeter, waanzinniger wordt hun woede.
Ze knielen met gebalde vuisten en grijnzen als grollende honden: ‘Wees gegroet
Koning der Joden!’ en vliegen overeind en spuwen op zijn oogen, die zwarte juweelen
van goedheid waren, maar nu gesloten zijn. En spuwen op zijn mond, die enkel
wijsheid, enkel liefde sprak, maar die nu zwijgt. En slaan in dit gelaat, dat bloed noch
speeksel, builen noch wonden kunnen ontluisteren, omdat het de spiegel der Godheid
is.
‘En nadat ze Hem hadden bespot, deden ze Hem het purper af, trokken Hem zijn
kleederen aan en voerden Hem weg ter kruisiging.’
Men brengt Hem het kruis: het hout, waarlangs de Wijnstok omhoog zal klimmen,
waaraan de druiventrossen van zijn wonden zwaar en purperrood zullen rijpen en
druipen van den zoeten wijn der verlossing.
Hij slaat zijn armen om dat kruis, dat geplant op den berg de spil zal zijn, waarom
goed en kwaad van geheel de menschheid zullen wervelen in een beslissenden strijd
op leven en dood. Hij omhelst het hout, waaraan de liefde verbranden zal van pijn.
Jezus neemt het kruis op zijn schouders en begint zijn lijdensweg. Om Hem heen
zijn soldaten met stokken en koorden, die duwen en trekken en slaan. Om Hem heen
dromt een menigte, die stil staat en toeziet: nieuwsgierigen, verwonderden, spotters
en kwaadaardigen, wier roepen en lachen samenvloeit tot onbestemd gejoel.
De balk van het kruis schokt over de hobbelige keien der straten, slaat tegen de
folterende doornenkroon en schuurt in zijn doorploegde schouders een jammer van
verscheurende pijn. De zon plast haar verzengende hitte neer op zijn rug, op zijn
hoofd, in het witte stof der steenen en schroeit aan zijn gelaat. Stof kleeft in zijn van
dorst verdroogden mond, waar zijn koortsachtige adem door hijgt als een heete wind.
Rond Hem is de kwalijke geur van oud en bedorven zweet.
Jezus wankelt. Zijn zijn knieën niet te zwak, om zulk een gewicht te dragen: dit
kruis, deze hitte, dit lijden, bezwaard met zooveel haat?
Zijn knieën knikken. Ook is er een nevel in zijn geest, die alles wazig maakt en
veraf doet zijn: de beenen der soldaten, die naast Hem gaan en waar Hij onder het
kruis gebogen, naar kijken moet. De vele verwarde geluiden, die Hem omringen.
Ook is de grond onder Hem soms ver en vindt zijn voet geen steun, alsof Hij in een
kuil stapt.
En de nevel wordt dichter en de geluiden wijken nog verder weg, zoover dat Hij
ze niet meer hoort...
Jezus valt. Het kruis valt boven op Hem: op zijn wonden, op zijn doornenkroon.
De stoet stokt in de hitte en de wrevel der soldaten wreekt zich op Hem, die alleen
maar te zwak is, om al het lijden te dragen, dat hun boosheid Hem kan aandoen.
Ze trekken Hem overeind en schudden Hem driftig tot bezinning. De pijn valt
weer neer op zijn schouder met den ruwen balk van het kruis en verder moet Hij
onder de slagen en schoppen van zijn meedoogenloos geleide.
Jezus valt. Tot driemaal toe stort Hij neer in het doornbosch van hitte en slagen
en tergend gejoel. Schaafwonden branden aan zijn handen en beenen. Hij valt en
staat weer op en strompelt verder.
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Mijn God, hoe lang is deze weg! Hoe ver is de mensch door de zonde van U
verdwaald!
‘En toen zij op de plaats gekomen waren, die Calvarië wordt genoemd, sloegen ze
Hem aan het kruis.’
Ze trokken Hem de kleederen uit, die
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aan de open wonden kleefden. Daar staat het Lam Gods bij zijn slachtbank. Daar
staat de taal der zonde, de taal van den haat, bloedrood geschreven in het lichaam
der schuldelooze liefde. Daar staat het eenig, het hemelsch heil der menschen: ‘En
ze gaven Hem azijn te drinken.’
Toen strekten ze Hem uit op het kruis. Toen klonken er slagen over Golgotha.
Slagen van een zwaren hamer op een zwaren nagel.
Maar een menschenhand ligt er tusschen! Menschelijk vleesch, dat scheurt.
Menschelijke beenderen, die splijten en versplinteren. Menschelijk bloed, dat opborrelt
en wegvloeit als waardeloos water. Menschelijke zenuwen, die stuiptrekken van
smart.
Jezus' lichaam wringt naar een verlichting, die er niet is. Zijn mond kreunt om een
erbarmen, dat Hij niet verwerft. Het hart van zijn beulen is als het stalen blok van
hun hamer en hun wreedheid is scherp als de nagel, die van geen verteedering weet.
Weer klinken er slagen en weer is een hand, die eens vol weldaden was,
samengebald rond een brandpunt van pijn. Weer klinken er slagen en zijn zoete
voeten, die immer den weg des vredes gingen, die eens door boetvaardige liefde
werden beweend en gebalsemd, zijn genageld aan het hout van zonde en haat.
Dit is het brandende braambosch in verteerenden gloed. En God is in de vlammen,
God met doornen gekroond. Dit is de pers van den Goddelijken Wijnstok, waarlangs
de wijn stroomt van zijn bloed.
Het kruis wordt opgeheven. Moeizaam, schokkend, vaart het omhoog.
Zie, Vader in den hemel, daar nadert Uw Zoon. Dat heeft de haat van Hem gemaakt.
Zoo geeft de mensch Hem aan U terug.
En men plant Hem op den berg, hoog boven de wereld, hoog boven de hoofden
van allen, op wie zijn bloed zal neerkomen tot vergeving hunner zonden.
Jezus hangt aan de nagels, Jezus hangt aan zijn wonden. Het is twaalf uur.
Het braambosch brandt op den berg.
Het vuur van den haat woedt om Hem heen, dringt op Hem aan. Tergende spotters,
die naar Hem blaffen als laffe honden naar hun weerlooze prooi.
En de liefde brandt van lijden.
Zijn zware hoofd, waar zal Hij het bergen? Het brandt in zijn doornen. Waar zal
Hij het ter ruste leggen? Het waggelt op zijn borst heen en weer. Wit gloeiend branden
al de zenuwen van zijn lichaam. Vuur van smart. Vuur van koorts. Vuur van dorst.
Zijn lichaam rilt en rekt en trekt en zakt steeds lager, steeds machteloozer en de
wonden van zijn handen scheuren.
Zoo hangt Jezus in den brand van den haat, in den brand der lichaamssmarten drie
eindelooze uren lang...
De schaduwen verschuiven. Het gedruisch van de stemmen dooft onder den druk
der middaghitte tot een vermoeid gezoem. Hij moet wel bewusteloos zijn nu: het
lichaam hangt zoo stil, het hoofd zoo diep.
Maar de schaduwen verdwijnen! Alles wordt schaduw en onheilspellende donkerte:
de zon verduistert! Zelfs de stemmen der zonde verstommen van schrik. Men hoort
slechts het regelmatig druppen van Zijn kostbaar bloed.
Ziet gij niet dien rooden gloed in dezen vreemden nacht? Het is de gloed van het
braambosch, waarin de liefde langzaam verbrandt.
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Doch dan heft Jezus nog eenmaal het hoofd op. Dat hoofd, waarin de eeuwige
Wijsheid woont, die de schepping en de verlossing der menschen heeft bedacht.
Hij heft het op van zijn hart, waar het drie uur lang naar het kloppen van de liefde
heeft geluisterd. Hij heft het op van de aarde naar den hemel en roept tot den mensch:
‘Het is volbracht!’ en roept tot
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God: ‘Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijnen geest!’
En zijn hoofd valt neer in den dood.
In den laten namiddag komen soldaten den kruisberg op.
‘Toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken
ze Hem de beenderen niet. Maar één der soldaten doorboorde met een lans zijn zijde,
en aanstonds vloeide er bloed en water uit.’
Als Calvarië geheel verlaten is, treden wij nader en staan om het kruis.
O God, hoe gruwelijk is het handschrift onzer schuld, dat wij aan het kruis geslagen
hebben. Uw lichaam was wit als perkament, maar is nu één roode, bloedende wonde.
Is het een stem uit het gedoofde braambosch, die tot ons spreekt:
‘Al zijn uw zonden als scharlaken, ze zullen wit zijn als sneeuw, of rood als purper,
ze zullen blank zijn als wol.’
Ja, God, Uw blanke lichaam werd rood van bloed en wonden, opdat wij van onze
roode schuld gereinigd, blank zouden zijn als versch-gewasschen wol en wit als
versch-gevallen sneeuw.
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Jesu.
1
Jesu, gansch alleen gelaten,
komt mijne arme ziel te baten,
want ik zoo ellendig ben,
ik, die zoo veel vrienden ken.

2
Dank U dat Gij, uitgesloten,
toch U nimmer hebt verdroten
maar gewacht hebt, Jesu mijn,
dat ik de andere moê mocht zijn.

3
Dank U dat Gij mij, getrouwig,
hebt geklopt aan 't herte, rouwig
klagend ende zuchtend: ‘och!
opent Mij de deure toch!’

4
Ach, het zal en 't moet mij schamen
dat Gij wilt een herte pramen
en een zetel wedervraagt
waar ik U heb van gejaagd!

5
‘Schande!’ zou de wereld spreken,
moest er zulk een liefde uitbreken,
en, van iedereen gezeid,
ware 't eene uitzinnigheid.

6
Jesu, gansch alleen gelaten,
komt mijn arme ziel te baten,
want ik heel verlegen ben
en noch uit noch in en ken.

7
Zal ik leven, zal ik sterven?
Zal 'k uw minnend aanschijn derven
en U loven, in mijn straf,
ver van uwe kindren af?

8
Durf ik weêr beloften spreken
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die 'k van morgen af zal breken,
en, met meerder boosheid, Heer,
U verlaten nog een keer?

9
Laat mij in Uwe armen leunen,
want, om op mij zelf te steunen,
hebbe ik noch en kan ik niet
als de zonde die Gij ziet.

10
Jesu, 'k voel mij vallen!... Valle ik
in Uw wrekende armen?... Zal ik?
Jesu! Jesu!... 'k stel bevreesd,
in Uw handen mijnen geest!
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Zielelijden.
Moses zag het braambosch branden in een woestijn. Zand en steenen, droogte en
dorheid omgaven dit vuur, dat eenzaam brandde op de verlaten vlakte.
Het braambosch der goddelijke liefde brandde niet slechts van lichaamssmarten,
doch ook van zielepijn. Jezus was één vuur van lijden, dat Hem verteerde tot den
dood.
En Hij brandde in een woestijn van eenzaamheid. Priesters, Phariseën, soldaten
en een menigte menschen omgaven Hem.
‘Bonkige stieren staan om Mij heen,
vette buffels omringen Mij.
Ze sperren hun muil naar Mij open,
als verscheurende, brullende leeuwen.’

Velen woelen om Hem heen. Maar ze zijn dood en dor als doornland, hard en
gevoelloos als steenen en zand. Jezus' ziel brandt eenzaam in een woestijn, van allen
verlaten, door de zijnen verloochend en verraden, van alle troost beroofd.
Na het avondmaal verliet Hij Jerusalem te midden van zijn leerlingen. In zijn ziel
was de gespannen stilte der verwachting van een groot onheil: In het licht van de
maan daalden zij af naar de beek Cedron en beklommen de helling van den Olijfberg.
Een kleine, zwijgende groep in het donkere groen, dat hen omgaf.
Wat is Jezus vreemd vanavond! Dit was wel de eenige gedachte die nog werkte
in het moede hoofd van deze simpele mannen. Ja, Jezus is vreemd. Reeds is Hij
eenzaam en onbegrepen door hen, die Hem het naast stonden.
Bij de poort van den hof laat Hij hen achter. Neen, drie neemt Hij er mee. Niets
doet den mensch meer naar de aanwezigheid van anderen verlangen dan de angst.
Drie neemt Hij er mee. Welk een ontroerend, hulpeloos tasten naar steun. Hij gaat
verder onder de donkere boomen met de drie meest geliefden.
Maar ook dezen moeten achterblijven. ‘Waarheen Ik ga, kunt gij Mij niet volgen,’
had Hij hun nog kort tevoren met weemoed gezegd en hier hadden zij de grens der
gemeenzaamheid bereikt.
Eén steenworp verder, ginds onder de boomen, gaapte de muil van den donkersten
dood, die ooit een mensch gestorven is. Daar wachtte de afgrond van het kwaad. En
Hij, die aan den rand moest zitten en omlaag zien in de angswekkende diepte, die
Hem neerzoog en verzwelgen wilde. Hij, die zoo zwak was, moest dit ontzettend
visioen alleen doorstaan, hoezeer Hij ook bijstand behoefde.
‘Toen sprak Hij tot hen: Mijn ziel is doodelijk bedroefd. Blijft hier met Mij waken.
Hij ging nog een weinig verder, viel neer ter aarde en bad, dat dit uur, zoo het mogelijk
was, Hem mocht voorbijgaan.’
Want in het donker verscheen voor zijn van angst gespalkte oogen een groen en
giftig licht. En in dit licht zag Hij het lijden, dat Hem wachtte. Hij zag de
geeselkoorden neerzwiepen op den gebogen rug van een beklagenswaardig slachtoffer.
Hij zag hem met doornen gekroond. Hij zag hem door de straten strompelen gebukt
onder den last van een kruis. Hij zag hem op den berg, zijn handen en voeten met
nagels doorboord. Hij zag hem sterven, hoe zijn met doornen gekroonde hoofd dood
neerviel op zijn borst.
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En dat slachtoffer was Hij zelf! Door zíjn rug zouden die stalen pinnen ploegen.
Door zijn handen zouden die nagels gaan. Zijn zenuwen zouden sidderen van die
verscheurende pijn. Het bloed, dat daar stroomt, is het zijne. De meedoogenlooze
wreedheid van die duivels, het speeksel dat zij spuwen, de gemeene woorden die als
af-
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zichtelijke padden uit hun grijnzende monden op dien rampzalige toespringen, ze
gelden Hèm. Onvermijdelijk zal het komen. Ze zien Hem grijnzend aan: Hij is in
hun macht, niets kan Hem redden.
Hij wringt zijn handen onder zijn gebogen lichaam en perst zijn lippen opeen.
Maar nog is er een gedachte in zijn geest, die Hem kracht geeft. Hij kan ze niet meer
uitspreken gelijk weleer, want zijn keel is droog en dichtgeschroefd van angst. Maar
nog geeft het Hem kracht in dit verschrikkelijk uur te denken:
‘Niemand heeft grooter liefde dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden.’
Hij staat op en zoekt de aanwezigheid der menschen, maar ‘Hij vond hen in slaap.’
En nog was Hij niet verbitterd, onze Lieve Heer. Hij wekte hen maar en strafte hen
niet meer dan met een zacht verwijt: ‘Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?’ Na
al de heldhaftige hulp, die ze Hem beloofd hadden, vroeg Hij hun niet meer dan één
steenworp ver van zijn doodangst te blijven en te waken. Maar zelfs dit was te veel.
Eenzamer keerde Hij terug naar de plaats der verschrikking. Hij viel neer en bad. En
weer begon zijn rug te krommen, schokkend, brekend onder een nieuwen last. Want
Hij zag de zonde der wereld, van Adam af tot aan den laatsten mensch. De zonde
die zich tegen Hem keerde, omdat Hij God was. Die zich tegen Hem keerde als angst
en benauwdheid, omdat Hij mensch was.
Had Hij slechts onzen tijd gezien, waarin een waanzinnige oorlog heele geslachten
van jonge, veelbelovende menschen, onsterfelijke zielen tot goddelijken adel geroepen,
drijft naar den rand, waar het menschelijke het dierlijke raakt: dierlijk instinct tot
zelfbehoud in uitzinnige gevaren, dierlijke ongebondenheid als reactie er na.
Had Hij slechts onze wereld gezien, die brandt en walmt van gruwelijk geweld.
Zou het niet genoeg zijn, om een mensch te verstikken, wanneer die misdaden zich
zoo tegen hem keerden als tegen den God-mensch Jezus Christus?
En er was meer dan de zonde van dezen tijd, er waren de zonden van alle tijden.
Als een lawine stortten zij op Hem neer, bedolven Hem, zoodat Hij in doodsnood
naar adem hijgde. Het zweet stroomde van zijn gelaat en uit zijn keel wrongen de
woorden: ‘Vader, alles is mogelijk bij U. Neem deze kelk van Mij weg.’
Weer stond Hij op en vluchtte weg van die ontzettende plek naar de veilige
werkelijkheid van slapende lichamen. Hoe ondragelijk moet de pijn van zijn ziel
geweest zijn, dat zelfs de zeer sterke Jezus verlichting moest zoeken in aanwezigheid
van menschen, ook al sliepen zij.
Hij wekte zijn leerlingen en ze waren beschaamd. Maar het was ook de droefheid,
die hun oogen zwaar maakte: ze waren moe als kinderen na een huilbui.
Ten derde male dwong Jezus zich zelf terug te gaan naar de plaats, waarvan Hij
gruwde. Slechts na herademing, slechts na herwonnen moed. Want zelfs de
Godmensch werd als een wankelmoedige, een besluitelooze onder de druk van
zooveel angst. Hij ging en week, ging weer en moest weer wijken, zoo ontzettend
was het.
En toch ging Hij ten derde male, om den kelk te drinken, die zijn Vader Hem
reikte. De bitterste was dit. Want terwijl Hij bad, verschenen voor Hem in één gezicht
de zonden van de wereld en zijn bitter lijden beiden, en met brandende, uitdagende
letters danste daar doorheen de vraag: Waarvoor?
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Gij, die lijden wilt als slachtoffer van het kwaad en als zijn overwinnaar tevens.
Gij, die als een held Uw leven denkt te geven ten bate van de menschheid: zal de
komende wereld wel beter zijn? Bezie haar toch goed en zeg me: Waarvoor? Ge
wordt gekraakt en geradbraakt, geschaafd en doornageld,
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alsof Ge een stuk hout waart en geen vleesch en bloed. Maar zeg me toch: Waarvoor?
‘En door doodsangst bevangen, bad Hij vuriger en zijn zweet droop als
bloeddruppels neer op den grond.’
Jezus bad. Een bekoring tot de zwartste wanhoop besloop Hem uit die tergende
vraag: Waarvoor?
‘En Hij bad vuriger, met grooter aandrang.’
Wel lag zijn lichaam ter aarde als een geknakt riet, maar zijn ziel werd niet
gebroken door wanhoop. Want in zijn gebed vond Hij de kracht dit uitdagende: Waar
voor? te overwinnen. Niet met het antwoord, maar door overgave aan een mysterie,
dat te groot voor antwoord is. Daarom sprak Hij:
‘Neen Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede...
Toen verscheen Hem een engel uit den hemel, die Hem sterkte.’ Die Hem oprichtte,
die het zweet droogde van zijn aangezicht en door zijn aderen den gloed dreef van
een nieuwe kracht. Hij stond op, en als ontwaakt uit een boozen droom, ging Hij
gesterkt de werkelijkheid tegemoet, die immers altijd lichter is dan de angst der
voorgevoelens.
Hij wekte zijn leerlingen en sprak ‘Ziet, het uur is genaderd, waarop de
Menschenzoon zal worden overgeleverd in de handen der zondaars. Staat op, laat
ons gaan. Ziet, hij die Mij verraadt, is nabij.’
Zoo hief Jezus het gelaat op naar het eerste lijden, en het was een zielepijn. Het was
een steek in zijn hart. De wrange ontgoocheling zijn liefde geschonken te hebben
aan een, die ze niet waardig was. Het teederste van zijn wezen geopend te hebben
voor hem, die er het mes in zou zetten. Hij had een slang gekoesterd aan zijn borst.
Op zijn heilig gelaat moest Jezus een kus verduren, die zwanger was van zonde.
Waar al het lijden in brandde, dat Hem wachtte.
Toen sleurde de stroom der gebeurtenissen Hem mee in wilde vaart. Geboeid,
gestoten, gestompt als het uitvaagsel des volks, werd Hij voortgedreven, langs den
Olijfberg omlaag, omhoog de stad in, door de nachtelijke straten, door een hooge,
donkere poort, tot Hij zich plotseling in een hel verlichte zaal gesteld ziet voor een
halve cirkel van ongenaakbare grooten, van harde, vijandige gezichten, die met hun
gewichtigheid het gezag schragen van twee, die in hun midden zitten: de beide
hoogepriesters Annas en Caiphas.
In rijke gewaden gehuld, spelen zij hun spel van verontwaardiging, toorn en
droefenis om een boosheid, waarin zij zelf niet gelooven. Jezus proeft de vernedering
de misdadiger te moeten zijn in dit spel van schijnheiligheid.
Zij uiten beschuldigingen en stellen vragen. Maar Jezus snijdt met sobere,
vlijmscherpe woorden hun fraaie vermomming aan flarden.
‘Wat ondervraagt ge Mij? Ondervraag hen, die gehoord hebben, wat Ik tot hen
heb gesproken.’
Zielig zitten ze daar, belachelijk in hun naaktheid, de machtigen die met al hun
overwicht van aantal en waardigheid den schijn niet kunnen handhaven tegenover
de werkelijkheid, die in den persoon van een weerloozen geboeide voor hen staat.
Een bruut, een imbeciel moet hun te hulp komen: ‘Een der trawanten, die bij Jezus
had post gevat, gaf Hem een kaakslag en zeide: Antwoordt Gij den hoogepriester
zoo?’
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Dat is de straf voor hun huichelarij, dat ze verheugd moeten zijn over een slag,
die hun eerlooze nederlaag tot een duizeling vervaagt.
‘Nu sprak de hoogepriester tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij
ons zegt, of Gij de Christus zijt, de Zoon van den levenden God?
En Jezus sprak: Ik ben het! Gij zult den Menschenzoon gezeten zien aan de
rechterhand der Majesteit en Hem zien komen op de wolken des hemels.
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Toen scheurde de hoogepriester zijn kleederen en zeide: Wat hebben we nog getuigen
noodig? Ge hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u? En allen spraken het vonnis
uit, dat Hij des doods schuldig was.’
‘Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen, zijn gelaat te bedekken en Hem
kaakslagen te geven en dan tot Hem te zeggen: Profeteer eens Christus, wie heeft U
geslagen?’
Jezus, vernederde, dieper veracht dan het speeksel, dat zij slingeren in Uw gezicht:
hoe eenzaam zijt Gij, zelfs te midden van de kwelduivels, die om U razen. Waar zijn
Uw vrienden?
‘Mijn vrienden en makkers keeren zich af om Mijn plagen en Mijn
verwanten staan op een afstand.’
Ach Uw vrienden zijn gevlucht. Beneden in den schijn van het vuur zit de laatste:
Petrus, die tot hier is doorgedrongen om den afloop te zien.
‘Een der dienstmeisjes zag hem in het licht zitten. Ze keek hem aan en zeide: Ook
deze hier was bij Hem.’ Maar Petrus bezwoer met een eed: ‘Ik ken dezen mensch
niet.’
Dit is de laatste en hij verloochent Hem voor een vrouw. Boven spuwt een soldaat
Jezus in het gezicht, maar dit is minder smartelijk.
‘Heel in de vroegte namen de opperpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en
heel de Hooge Raad een beslissing. Ze lieten Jezus binden, voerden Hem weg en
leverden Hem over aan Pilatus.’
Het grauwen van den ochtend bracht nieuw lijden. Een beschamende tocht door
de schemerige straten naar het paleis van Pilatus. De Menschenzoon werd
overgeleverd aan de heidenen. De Zoon van God had den monsterenden blik te
verdragen van een goddelooze, van een mensch die zelfs te klein was, om zijn
grootheid te vermoeden: een hol vat van ijdel en minachtend machtsvertoon.
Welk een vernedering voor de Almacht, de prooi der onbeduidendheid te zijn. O,
eens zal Hij zegevieren. Eens zullen zij met stomheid geslagen worden door zijn
heerlijkheid. Eens zal God zijn vijanden stellen tot voetbank zijner voeten. Maar,
mijn God, hoelang moet dit nog duren?
Pilatus zendt Hem naar Herodes: een tocht, die niets anders dan de lafheid en het
sarcasme van Pilatus is. Daarom moet Hij een schouwspel wezen voor Herodes en
zijn hof.
Hij staat daar voor troebele oogen, die zich grager verzadigden aan den dans van
Salome en aan het doode hoofd van Johannes, de dooper, op een schaal. Jezus buigt
zijn hoofd onder hun schaamtelooze blikken en zwijgt.
Maar Herodes in zijn verwachting bedrogen, liet Hem een witten mantel om hangen
van wrevel, van minachting en spot en stuurde Hem naar Pilatus terug. Tot op den
dag van vandaag is Jezus' vernedering een spreekwoord onder de menschen gebleven,
dat de krenkendste behandeling beduidt: Van Pontius naar Pilatus gestuurd te worden.

Lux. Jaargang 1

Het spel van den schijn begint opnieuw: schermutselingen van lafheid en haat, van
machtsvertoon en slaafsche vrees, van sluwe berekening en nog sluwere hinderlagen.
En de inzet is een onschuldig leven. Het leven van God.
Het wordt afgewogen tegen het leven van een moordenaar, Barabbas genaamd:
gewogen en te licht bevonden. Buiten schreeuwt een menigte, zoo schuldig dat zij
met haar eigen kruisdood dien schuld niet zou kunnen delgen, om een kruisdood
voor den schuldelooze, die hun schuld zonder dat zij het vermoeden, draagt.
‘Aan het kruis met Hem!’
Binnen wankelt Pilatus besluiteloos tus-
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schen toorn en vrees, zoekt uitwegen die niet baten en is belachelijk in zijn pose als
strenge, onverbiddelijke rechter.
Jezus, het slachtoffer van dit gekonkel, staat voor hem en wacht: een morgen lang.
Hij doorziet alles: al deze schermutselingen der veinzerij, in naam van recht en orde
gevoerd, die Hem als krampen van walging door de ziel gaan.
Totdat Pilatus water laat brengen en zelfs den schijn van recht van zijn
welverzorgde vingers wascht:
‘Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen Rechtvaardige; gij moet het
verantwoorden. En heel het volk antwoordde: Zijn bloed kome over ons en over onze
kinderen! Toen stelde Pilatus hun Barabbas in vrijheid, maar Jezus liet hij geeselen,
en gaf Hem over om te worden gekruisigd.’
De marteling van zijn lichaam, die nu volgde, was als een gloeiend vuur. Zijn lichaam
werd gegeeseld, zijn hoofd met doornen gekroond.
Maar heeter was het vuur, dat brandde in zijn ziel. Het vuur van de schaamte, zoo
van zijn kleederen beroofd ten prooi te moeten staan aan onzuivere oogen. Geslagen,
Hij, verheven boven de engelen, door menschen die weinig meer dan dieren waren.
Geplaatst op een steen midden in den modderpoel van hun bedorven spot. Een
purperen mantel, een doornenkroon, een rietstok in zijn hand: ‘Wees gegroet, Koning
der Joden!’ Zijn hart wrong als een worm onder hun gemeen plezier, hun blinddoek,
hun speeksel en hun slagen, die men zelfs een beest zou besparen:
‘Ik ben een worm en geen mensch, de smaad der menschen en het uitvaagsel van
het volk.’
O, dierbare ziel van Christus, hoe hebt gij van lijden gebrand.
Als zij eindelijk aan Hem verzadigd zijn, zit Jezus op zijn steen in den purperen
mantel gehuld en de kroon op zijn hoofd. De rietstok hangt tusschen zijn vingers
naar den grond. Het krijgsvolk loopt om Hem heen. Maar Hij steunt zijn hoofd in
zijn hand en staart voor zich uit.
Hij, de eenzame, de Man van smarten die weet wat lijden is, Hij ziet in gedachten
zijn leerlingen, die nu verre zijn en zelfs zijn naam niet meer durven te noemen. Die
naam: ‘de eenige onder den hemel, waardoor wij zalig moeten worden.’
‘En ze voerden Hem weg ter kruisiging.’
Hij draagt het hout der schande. Hij draagt den haat der kwaden. Hij draagt de
lafheid der goeden.
Waar zijn de vijfduizend die Hij brood te eten gaf? Wilden ze Hem geen koning
maken? Waar zijn de blinden, die Hij genas? Nu kunnen zij hun Weldoener zien in
zijn jammerlijken staat. Waar zijn de dooven, wier ooren Hij opende? Nu kunnen ze
zijn zuchten hooren. Waar zijn de kreupelen? Nu kunnen ze toesnellen tot zijn
verdediging.
‘Terwijl ze met Hem uittrokken, ontmoetten ze een man van Cyrene, Simon
genaamd; hem dwongen ze zijn kruis te dragen.’
Ach, dit kruis gedwongen gedeeld, is dubbele smart voor Hem. Hij draagt den
haat der kwaden en de lafheid der goeden, en dit kruis draagt Hij alleen.
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Dat Hij in zulk een jammerlijken staat zijn moeder moest ontmoeten. Dat de schande
Hem niet gespaard bleef, nu van aangezicht tot aangezicht te moeten staan voor haar,
wier trots Hij met zooveel vreugde was.
Zwijgend staan zij tegenover elkaar en haar blikken ontmoeten de zijne. Haar
mond spreekt niet, maar haar oogen spreken: ‘Mijn Kind, waarom hebt Gij ons dit
aangedaan?’ Dezelfde vraag van vele jaren terug, herhaald door haar die nu toch
zooveel wijzer is, maar weer moet vragen, omdat dit leed te groot is voor het begrip
van elken mensch.
Maar Jezus ziet haar aan en zwijgt. Nu
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antwoordt Hij niet: ‘Wist gij dan niet?...’ Hij zwijgt en ziet haar aan: zijn ziel is te
vol van bitterheid en smart, dan dat Hij zijn mond zou durven openen. Misschien dat
er een lange klacht van wee en jammer uit los zou breken. Hij zwijgt en ziet haar
aan. Zijn groote, zwarte oogen, vijvers van leed in dit onteerd gelaat, zien haar aan
en Hij gaat verder, zijn ziel dieper gebukt onder een zwaarder kruis.
‘En ze kwamen op een plaats Golgotha, dat is schedelplaats, geheeten.’
Op den berg trokken zij Hem de kleederen uit, zoodat Hij een schouwspel was
voor de zondige oogen van geheel de wereld.
‘Toen werden met Hem twee roovers gekruisigd: één aan de rechterhand en één
aan de linker.’ En vervuld werd het woord van den Profeet, dat voorspelde: ‘Onder
de boosdoeners werd Ik gerekend.’
Smaad ter rechterzijde en smaad ter linkerzijde. Smaad boven zijn hoofd, waar
geschreven stond: ‘Dit is de Koning der Joden.’ Smaad aan zijn voeten, waar zij die
voorbij gingen, Hem hoonden, met het hoofd schudden en zeiden:
‘Gij, die Gods tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red U zelf. Indien
Gij Gods Zoon zijt, kom dan af van het kruis.
Zoo bespotten Hem ook de opperpriesters met de schriftgeleerden en oudsten. Ze
zeiden: Anderen heeft Hij gered, zich zelf kan Hij niet redden. Als Hij koning van
Israel is, laat Hem dan afkomen van het kruis en we zullen in Hem gelooven. Hij
heeft zijn vertrouwen gesteld op God, laat deze Hem nu bevrijden, wanneer Hij Hem
genegen is. Hij heeft toch gezegd: Ik ben Gods Zoon.
Zoo ook beschimpten Hem de roovers, die met Hem waren gekruisigd.’
Het braambosch der goddelijke liefde brandde naar lichaam en ziel in een woestijn
van eenzaamheid. Door velen omgeven en door allen verlaten hing Jezus aan het
kruis drie gloeiende uren lang. Steenen en zand, brandend doornland, waarin zijn
ziel versmachtte: deze woelende menigte om Hem heen.
Door allen verlaten. Maar niet door God, op Wien Hij zijn vertrouwen had gesteld,
Die Hem genegen was, al verloste Hij Hem niet uit het braambosch, waarin Hij
immers was neergedaald, om anderen te verlossen.
De schaduwen verschuiven.
De zon ziet vurig op Hem neer als het aandachtig oog van God. Hij moet wel
bewusteloos zijn nu: het lichaam hangt zoo stil, het hoofd zoo diep.
Maar Jezus is niet bewusteloos. Roerloos proeft Hij het lijden, dat als een bijtend
zuur zijn ziel doorvreet.
De schaduwen verdwijnen! Alles wordt schaduw en onheilspellende donkerte. De
zon verduistert.
En met het vallen van den nacht om Hem heen, valt een angstwekkender duisternis
in zijn ziel. Ook daar verdwijnt de zon. Ook daar verdwijnt het oog van God. Zijn
Vader trekt zich van Hem terug.
Nu is alles zwart voor Hem. Nu is Hij geheel alleen.
Waar is de zon? Waar is de hand, die Hem leidde zonder dat Hij behoefde te
vragen: Waarheen?
Waarvoor leed Hij toch? Hij is het vergeten.
Was het waanzin wat Hij deed? Dit afgrijselijke leed, een waanzinnige vergissing?
Waar gaat Hij heen? Waar is het einde? Waar het begin?
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Alles is zwart voor Hem.
En dit nu zijn dood onherroepelijk is. Nu Hij niet meer kan ontkomen, niet meer
terug gaan naar het niet gebeurde. Angst en verstikkende benauwdheid kruipt in Hem
omhoog. Hij trekt aan zijn doorboorde handen. Zijn hoofd wringt rond in den nacht.
Zijn brekende oogen zoeken... zoeken...
Waar is de zon, de zekere gids? Waar
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is zijn God, op Wien Hij zijn vertrouwen had gesteld?
Uitgeput valt zijn hoofd omlaag in den nacht der eenzaamheid, die wijder is dan
heel de schepping, zoo wijd als hemel en aarde.
En midden in die zwarte onmetelijkheid, waar het braambosch brandt als een roode
stip, schroeft een schelle kreet, de eerste en laatste kreet van wanhoop, die aan
Christus' keel ontsnapte:
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’
Dit is het einde. Nu is alles verloren en alles gewonnen. Nu is alles aan Jezus
verbrand.
Het vuur neemt af. Het flikkert nog eenmaal op, als Jezus het hoofd opheft en zegt:
‘Het is volbracht!’ en met een laatste daad van blind geloof en uiterste
zelfverloochening zijn geest beveelt in de handen van zijn verborgen God.
Dan verlaat zijn ziel het lichaam. Het vuur dooft in den dood.
Maar Jezus' ziel daalt af in het voorgeborchte der hel, waar de zielen der
rechtvaardigen vanaf den eersten mensch tot aan den goeden moordenaar, het uur
hunner verlossing verbeiden. Nog zijn de wonden, door het lijden geslagen, niet
geheeld, nu Hij reeds staat in de kring der zielen, die Hij er mee verloste.
Ook dit is een braambosch, brandend van eeuwenoud verlangen, en Hij die er in
is neergedaald, herhaalt voor hen de woorden, die God eens uit het vuur tot Moses
sprak:
‘Ik heb de ellende van Mijn volk gezien en zijn noodkreten om zijn verdrukkers
gehoord. Waarachtig, zijn lijden is Mij bekend. Daarom ben Ik neergedaald, om het
te verlossen.’

Drank.
Daar is een wondre drank dien elkeen schuwt te drinken,
want bitter is de smaak en doet den mond geen deugd
Elk ziddert die hem ziet, want zwart is hij van verwen,
noch spegelt ooit het licht zijn helderheid daarin.
Zeer dikwijls is de kelk waaruit m' hem komt te brinken
met doorenen gekroond, ofwel met bloed getint.
De Godmensch heeft hem eerst en meest, met volle teugen,
gedronken en geleêgd, tot op den diepen grond,
De Godmensch, als de mensch, toen Hij hem dronk, Hij kwelde
en zonk hertkeerend neêr op den bebloeden grond.
Het was een engel die den kelk des bitteren lijdens
den Godmensch overgaf: toch was 't een bittere kelk.
Het is de drank van smert en, hij die zijne teugen
kloekmoediglijk geniet, hij drinkt onsterflijkheid.
Geen een die Jesus ging gevolgzaam op de schreden,
of hij dronk deze drank, die eeuwig leven doet.
Wee hem die Christen heet en Christi drank ondrinkbaar
van hem wijst en veracht: die is geen Christen mensch:
de dood gist rondom hem, en 't is de smert des lijdens,
die 't gisten van de dood, als hoppe, stelpen moet.
GUIDO GEZELLE
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En liefde tot het einde.
‘Eens dat Moses de kudde weidde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan,
en hij zijn kudde diep de woestijn in had gedreven en bij de Horeb, den berg van
God, was gekomen, verscheen hem God in een vlammend vuur midden in een
braambosch. Hij zag op, en ofschoon het braambosch in lichte laaie stond, werd het
niet verteerd. Moses dacht bij zich zelf: Ik moet dat wondere schouwspel toch eens
wat nader gaan bekijken en zien, waarom het braambosch niet verbrandt.’
Wij hebben het goddelijk braambosch van het Nieuwe Testament zien branden van
lijden naar lichaam en ziel in de woestijn der eenzaamheid. Ook wij zijn genaderd,
om dit vuur te beschouwen en ook wij hebben onze voeten uit eerbied ontschoeid,
want de plaats, waar we stonden, was heilige grond.
Er is dan ook geen betere plaats om te vragen naar het ‘waarom’ van het lijden,
naar de reden van dit raadselachtig vuur, dat niet alleen Jezus, maar ook de menschen,
ook de goeden, ook ons, tot in het diepste van ons wezen kwelt, dan deze plaats,
waar wij staan voor den brand van de bitterste smart, die ooit op aarde geleden werd.
Wij moeten trachten een antwoord te geven op deze vraag. Ze is van te vitaal
belang. Ze dringt zich te kwellend aan ons op. Ze rooft de rust van ons leven.
Waarom lijden, om ons tot dezen tijd te bepalen, millioenen onschuldigen: ouden
van dagen, gebrekkigen, weerlooze vrouwen en kinderen? Waarom liggen hun
lichamen uiteengereten onder de puinhoopen van het huis, dat hun hulpeloosheid
moest beschermen? Waarom zwerven zij ziek en naakt en hongerig rond, zonder
rust, zonder warmte, zonder voedsel? Waarom, als er een goede en almachtige God
in den hemel woont, kan het bestaan, dat de misdaden van zoo weinigen zich als
verpletterend lijden storten op zoo velen, die het kwaad niet kennen, terwijl die
Godvergetenen zelf gezond en goed gevoed en veilig rond gaan, om op nieuw onheil
te zinnen?
Geen plaats is beter, om zulke verschrikkelijke vragen op te roepen dan deze voor
het braambosch, waarin God zelf lijdt. Want hier staan wij met ongeschoeide voeten
ten teeken van de onderworpenheid des geestes, waarmee wij nederig erkennen, dat
veel waarheden ons klein verstand te boven gaan en dat ook dit probleem een
beschuldiging van God kan schijnen, niet omdat het inderdaad een onrechtvaardigheid
bevat, maar omdat wij het niet begrijpen kunnen. Onze ongeschoeide voeten zijn
ook een teeken van de bereidheid des harten, waarmee wij dankbaar elk licht
aanvaarden, dat uit den hooge op dit pijnlijk probleem geworpen wordt.
Geen plaats is beter dan deze, om naar den zin van het lijden te vragen. Hier, in
het lijden van den God-mensch Jezus Christus wordt dit probleem niet abstract, maar
concreet gesteld. Hier vinden wij alles, wat het bevat, niet in den neveligen vorm
van verstandelijke begrippen, maar scherp omlijnd als levende werkelijkheid.
Waarom is het lijden op de wereld? Is het een straf voor de zonde?
Maar Jezus was schuldeloos als een lam. Was hij dan ook al afgedaald uit het
grondelooze licht, om in het duister dal der wereld den vorm aan te nemen van een
slaaf en in alles gelijk te worden aan de menschen: de zonde heeft hij niet gekend.
Dit is de eenige menschelijke ellende, die zijn wezen niet heeft aangetast. Hij kon
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Doch voor de menschen vindt het lijden evenmin voldoende verklaring in hun
zondigheid.
Reeds in de grijze oudheid, in een land dat Hus genoemd wordt, werd het probleem
van het lijden in al zijn raadselachtige wreedheid gesteld rond den persoon van van
den rechtvaardigen, geduldigen man Job, die door de beproeving als door den bliksem
getroffen, op één dag zijn bezittingen, zijn kinderen en zijn gezondheid verloor en
met zweren overdekt als een klomp afzichtelijk vuil op een mesthoop lag.
‘Toen nu de drie vrienden van Job van al de rampen hoorden, die Job hadden
getroffen, verlieten zij allen hun woonplaats. Maar toen zij op eenigen afstand de
oogen opsloegen, kenden ze hem niet meer terug. Nu begonnen ze hardop te weenen,
scheurden hun kleeren en strooiden zich asch op het hoofd. En zeven dagen en zeven
nachten bleven ze op den grond naast hem zitten, zonder dat iemand een woord tot
hem sprak, want ze zagen, hoe vreeselijk zijn smart was.’
En als zij na zeven dagen van stomme smart hun spraak hervinden, breken zij los
in jammerklachten en in een twistgesprek over den zin van het lijden, zoo
hartstochtelijk, zoo somber en grootsch, als na hen door geen mensch meer over dit
probleem gehouden zou worden.
Het einde van dezen titanischen woordenstrijd is een chaos van open vragen, die
zij niet beantwoorden kunnen. Maar te midden van dien chaos rijst één rotsharde
zekerheid voor hen omhoog: de zonde kan het lijden niet verklaren. Er is te veel
onschuld, die lijdt. En het lijden is te verschrikkelijk.
Maar als het lijden zelfs door de zonde niet verklaard wordt, waardoor dan wel? En
als in den mensch geen genoegzame reden voor het lijden gevonden wordt, hoe kan
God het hem dan aandoen? Hier rijst de eeuwenoude vraag opnieuw: ‘Als God toch
goed is, hoe kan Hij dit dan toelaten?’
Hier botst het vragend hoofd des menschen tegen twee harde muren tegelijk: de
zekerheid, dat God goed is. En de even groote zekerheid, dat lijden zonder reden
aangedaan, kwaad is.
Doch laten wij tusschen deze muren uitgaan, want we vinden er de oplossing niet.
God is goed, zoo zeker als God God is. Twijfelen aan zijn goedheid is twijfelen aan
zijn bestaan.
Maar bemint God de onschuld dan niet? Heeft Hij zijn ééngeboren Zoon dan niet
lief, dat Hij Hem zulk een lijden en zulk een dood kon aandoen?
Och, ook dit is een vraag, die opwelt uit de wanhoop van lang en vruchteloos
zoeken naar een oplossing. Heeft God niet uit den hemel over Jezus gesproken: ‘Deze
is Mijn welbeminde Zoon, in Wien Ik Mijn welbehagen heb gesteld?’ En van den
schuldeloozen mensch heeft deze Zoon gezegd: ‘Zoo iemand Mijn woord onderhoudt,
zal Mijn Vader hem beminnen.’
Doch waarom dan het lijden?
Het woord van God zelf geeft het antwoord.
Christus is het Lam Gods, dat door zijn lijden de zonden van de wereld wegnam,
dat zijn bloed vergoot tot vergeving der zonden.
Jezus'lijden was een uitboeting van zonden: niet van de zijne, maar van de zonden
der menschen. Hij, de God-mensch, die de eerst geboren Broeder, het Hoofd is van
het menschelijk geslacht, heeft als Hoofd voor alle ledematen geleden en geboet:
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‘Hij draagt onze kwalen
en torst onze smarten;
maar wij beschouwen Hem als een melaatsche,
geslagen en vernederd door God.
Om ónze zonden wordt Hij doorboord,
om ónze misdaden wordt Hij gebroken;
op Hèm rust de straf ons ten heil,
door zijn striemen komt óns genezing.’
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Zoo moet ook de schuldelooze mensch een sterk, gezond lichaamsdeel van het
menschelijk geslacht, door zijn lijden boeten voor de zonden van zwakkere ledematen,
want het is een wet in het lichaam, dat het zwakke door het sterke gesteund en
beschermd wordt. ‘Wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee,’ zegt de heilige
Paulus.
Is dit een onrechtvaardige wet? Wie zou dit durven beweren, die zich krachtens
de zelfde wet in de verlossende weldadigheid van Jezus' lijden verheugt?
Echter rechtvaardigt het offer van den persoon voor de gemeenschap het lijden
slechts ten deele. Want omdat de mensch veel meer is dan een onderdeel van een
geheel, omdat zijn persoonlijkheid een zelfstandige, geestelijke, eeuwige waarde
bezit. kan ook zijn lijden geen afdoende verklaring vinden in het boeten voor de
zonden van anderen.
In hem zelf moet een reden aanwezig zijn, waaraan zijn lijden rechtvaardiging
ontleent. En die reden is niet zoozeer zijn onvolmaaktheid als oorzaak, maar veeleer
de vervolmaking, die door het lijden in hem veroorzaakt wordt, de vruchten die het
in hem uitwerkt.
Voor allen die gekweld worden door de pijnlijke vraag: Waarom het lijden? herhaalt
Jezus het antwoord, dat Hij gaf aan de mannen op weg naar Emmaus: ‘Wist gij dan
niet, dat de Menschenzoon dit alles moest lijden en zoo zijn heerlijkheid binnen
gaan?’ Met de roode teekenen van het lijden in zijn handen en voeten en zijde ging
Hij naast hen voort, terwijl zijn gelaat glansde van verrukking om de hemelsche
heerlijkheid, die zijn ziel doorstroomde en die Hij door dat lijden had verdiend.
Dezelfde weg, de weg der smarten die naar de heerlijkheid leidt, is onze levensweg.
Dat wij door lijden en kruis mogen komen tot de heerlijkheid der verrijzenis: zoo
bidden wij dagelijks.
Jezus leed en wij allen lijden, omdat lijden - hoe absurd dit ook klinken moge een weldaad is. Lijden is hard geld, een bitter kruid. Maar het geluk, dat wij er mee
koopen, het hemelsch heil, dat wij er mee verwerven is zoo groot, ‘dat het lijden
dezer wereld, volgens het woord van den heiligen Paulus, niet op kan wegen tegen
de heerlijkheid, die ons geopenbaard zal worden.’
Lijden is een weldaad, de kostbaarste en de bitterste tegelijk. Lijden is een vuur
en als vuur is het pijnlijk. Doch het is het vuur, dat niet verbrandt, maar loutert en
verheerlijkt. En dit niet slechts na den dood, maar ook in dit leven.
Het lijden sloopt veel in den mensch. Het sloopt den zieke op zijn bed. Zijn vermagerd
lichaam, zijn dunne armen en beenderige handen, zijn ingevallen gelaat: zwarte
oogholten en vooruitspringende tanden, zijn bloedlooze lippen en perkamenten huid:
het vuur van de ziekte, dat in zijn lichaam woedt, heeft dit gedaan.
Het lijden sloopt veel in den mensch. Maar het kan hem niet verteeren.
Zie slechts naar zijn oogen, die groote, zwarte, glanzende. Zij zien u aan: daar is
veel goedheid in en veel minzaam begrijpen. Dit is de gloed van een gelouterd leven.
Van een leven, niet ondermijnd, niet uitgevreten of versleten, maar geadeld, verheven
en van een nieuwe kracht doorgloeid.
Het lijden sloopt veel in den mensch: het is een vuur dat brandt, doch verteeren
kan het niet. Het verbrandt alles wat verbranden kan, doch er is te veel in den mensch,
dat onaantastbaar is voor zijn verteerenden gloed. Het verbrandt het lichaam, de stof
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en alles in den mensch, wat aan de stof gehecht is: kleinmoedigheid en zelfzucht,
bekrompenheid en vrees.
Maar het voornaamste in ons, het edelste, de kern: datgene waardoor de mensch
mensch is, waardoor de koning der schepping koning is, de geestelijke ziel komt
vrij, laait op als een van rook gezuiverd vuur.
Zie dit magere, witte, doorschijnende li-
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chaam: het is een lantaarn, waar een geestelijk licht uit schijnt. Een lantaarn, die
straalt van een geluk, onbegrijpelijk voor wie niet weet wat lijden is, maar zoo
bedwelmend, dat het den heiligen Paulus in vervoering deed uitroepen: ‘Ik vloei over
van vreugde te midden van al mijn kwellingen.’
O, de weldaad van het lijden! Welke wonderen het kan werken in den mensch,
hooren wij in het zingen van de vrouw, die nu weet, dat zij weldra sterven zal:
‘Sinds ik het weet, werd mij de overvloed.
de schoonheid en de zoetheid aller dingen,
die mij alom omgeuren en omringen,
nog wel zoo lieflijk en wel zoo zoet.
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
het is of ieder zintuig en vermogen
nog fijner werd en scherper dan weleer.
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
den vreemden en den vrienden op mijn wegen,
ontroerder en vertrouwelijker tegen,
en 'k groet ze met vriendelijker groet.
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij,
en vaak in de ernst van 't aardsche spel verloren,
zoo ernstig en diep als nooit te voren,
gevoel ik plots Gods glimlach over mij.’1.)

Dit is het laatste antwoord op de vraag naar den zin van het lijden voor een
schuldelooze: in het licht van een groote, gelouterde ziel, het licht, dat schijnt door
den dunnen wand van een uitgeteerd lichaam, wordt alles duidelijk: het lijden is een
bittere weldaad. Omdat het een weldaad is kan de goede God het schenken. Omdat
het een bittere weldaad is, is het een probleem voor hen, die om de bitterheid het
geneesmiddel verwenschen, dat hun ziel genezen kan van al het stoffelijke, dat haar
nedertrekt.
Waarom lijdt een onschuldige? vragen wij. En het antwoord luidt: hoe
schuldeloozer de mensch is, des te meer zal hij het lijden om zijn weldadigheid
waardeeren, des te minder zal het om zijn bitterheid een probleem voor hem zijn.
Wanneer het lijden het vuur der liefde is: een brand ontstoken door den haat, die de
meest verdorven vorm der eigenliefde is en de onbaatzuchtige liefde in vlammen
van pijn en smarten hult, dan is de onmacht van dat vuur om te verteeren de nederlaag
van den haat. De haat wil de liefde verslinden door het lijden, dat hij haar aandoet,
doch in plaats daarvan bewerkt hij datgene wat hij het minste wil: hij loutert, veredelt,
verhevigt de liefde van zijn slachtoffer.
Want ook de liefde wordt door het lijden tot het uiterste opgevoerd, zoodat de
mensch, stervend van pijn, zelfs zijn beulen met zijn liefde kan omvatten en met
Jezus bidden: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet, wat zij doen.’ Of, zoo gij
dit woord van God geen bewijs vindt voor de draagkracht van de menschelijke liefde,

1.) Jacqueline van der Waals.
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hoor den heiligen Stefanus den eerste, die zijn Meester volgde in den dood: ‘Heer,
reken hun deze zonde niet toe.’
Want Jezus' liefde, door het lijden gedreven, is zelfs verder gegaan dan een bede
voor zijn beulen. Zoover, dat zelfs de goddelijke liefde volgens de meening van den
Evangelist Johannes niet verder kon gaan, en hij schreef: ‘Hij had de zijnen lief
gehad, die in de wereld waren, thans had Hij hen lief ten einde toe.’
Thans!
Wanneer?
Zegt Johannes dit, als hij staat aan den voet van het kruis waar hij opzag naar het
hart, dat zij doorstaken?
Neen, hij zegt het bij het laatste Avond-
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maal, waar hij rustend aan Jezus' borst luisterde naar het kloppen van zijn hart. Hij
zegt dit op het oogenblik, dat Jezus het geheim voltrekt van het Nieuw Verbond.
Op den avond voor zijn lijden, toen het licht van den dag was uitgedoofd van de
aarde, was er in de zaal van het laatste Avondmaal nog een haard van licht, waarin
Jezus stond met het brood, dat zijn lichaam werd, in zijn gezegende handen, terwijl
Hij tot de zijnen zei: ‘Neemt en eet!’
Dit is de liefde ten einde toe.
Dit is het brandpunt, waarin alle geheimen van zijn wezen, zijn Godheid en
menschheid, zijn liefde en lijden, waarin tijd en ruimte van geheel zijn
zelfverloochenend leven zijn samengetrokken tot een liefde van den verteerendsten
gloed.
Wij begrijpen wel, dat ook deze haard van licht het brandende braambosch der
goddelijke liefde is.
‘Moses dacht bij zich zelf: Ik moet dat wondere schouwspel toch eens wat nader
gaan bekijken en zien, waarom het braambosch niet verbrandt.’
‘Toen sprak God tot hem: Ik ben die ben! Dit is voor eeuwig Mijn Naam. Zoo zal
Ik heeten van geslacht op geslacht.’
Dit is nog de Naam van Hem, die bij de volheid der tijden brandde in het
braambosch der liefde. Die brandde van lijden, doch door dit vuur niet werd verteerd,
omdat Hij is: Ik ben die ben. Die nimmer was en nooit geweest zal zijn, doch eeuwig
is.
En uit den gloed spreekt Hij tot ons:
‘Ik ben een vuur op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik, dat het reeds ontstoken
worde.’
Jezus, Broeder, brandend Braambosch, ontsteek in ons het vuur, dat Gij op aarde
hebt gebracht, het vuur dat brandt maar niet verteert, opdat wij door gemeenschap
met Uw lijden en dood ook gemeenschap mogen hebben met Uw eeuwig leven.
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Het Pausdom in de Geschiedenis door George Goyau.
Het Pausdom tot aan de vrede van de Kerk.
Het primaatschap van de Kerk van Rome over de andere Christengemeenten was in
de eerste eeuwen onbetwist.
Het was geen gevolg van de politieke suprematie van Rome, maar van de
herinneringen, welke door Petrus te Rome waren nagelaten, en van de keuze, welke
hij voor deze stad gemaakt had, om daar te preken en te sterven.
Het Pausdom heeft zich ontwikkeld als een organisme; in de kiem vindt men reeds
het hele lichaam. Naarmate historische omstandigheden of te overwinnen tegenstand,
het noodzakelijk maakten om functie en jurisdictie nader te verklaren, leerden de
theologen duidelijker de macht van dit organisme als een Goddelijke instelling; en
de nieuwe definities, welke deze leer vastlegden, waren een natuurlijke en logische
ontwikkeling en niet een amplificatie van de woorden van Christus.
In het feit zelf van zijn bestaan, lag zijn toekomstige grootheid; en deze was niet
het resultaat van toevoegingen of nieuwigheden, maar de vrucht en de bekroning
van een progressieve evolutie.
In de kerkelijke geschiedenis van de eerste eeuwen blijven een aantal feiten
onverklaarbaar, wanneer men zou weigeren, de oorspronkelijke souvereiniteit van
Petrus' stoel aan te nemen.
Zonder twijfel, minder te hulp geroepen, minder uitgesproken en minder naar
voren gebracht dan later, was dit primaatschap in feite levend en een erkend recht.
Sint Ireneus is een der Latijnse Vaders, die het wel het meest uitdrukkelijk aanwijst.
Zijn woorden zijn tevens een eerbewijs van de Gallicaanse Kerk aan de Roomse.
In een brief, welke duidelijk de primaat doet erkennen, predikt de H. Clemens
bisschop van Rome, de vrede aan de Christengemeente te Corinthe, en stelt de
voorwaarden ervoor vast.
Wanneer de H. Dionysius, bisschop van Alexandrië, van ketterij wordt aangeklaagd,
onderwerpt hij aan de opvolger van Petrus, de opinie, welke hij voorstaat.
Voor Keizer Aurelius was Paulus van Samosate een prelaat van slecht allooi,
omdat de bisschop van Rome en de andere bisschoppen van Italië hem niet tot hunne
gemeenschap wilden toelaten.
Door de concilies afgezet, en vervolgd door den Keizer, ging de H. Athanasius
wel niet onmiddellijk naar Rome, zoals enkele eeuwen later zou gebeurd zijn, maar
toen hij tenslotte naar Rome ging, bracht hij vandaar zijn rehabilitatie mee, en zijn
stap scheen niets ongewoons, noch beschouwde men de tussenkomst van Rome, als
het werk van een indringer, die niets met deze zaak te maken had.
De titel van Paus was in deze tijd wel niet het uitsluitend privilege van de bisschop
van Rome; maar onder de verschillende Pausen, was die van Rome de grootste.
Wanneer de ketters hun leer wilden verdedigen of propageren, beriepen zij zich op
Rome, met een bereidwilligheid, welke
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door de H. Cyprianus gesignaleerd wordt; maar hierdoor erkenden zij indirect het
gezag van de Paus.
Reeds toonden de Romeinse opperpriesters, in de oplossing van dogmatische en
disciplinaire kwesties, die voorzichtige gematigdheid, en die afkeer van excessen,
welke nog steeds de beslissingen van de H. Stoel kenmerken.
Vele belijders uit de tijd van Paus Callixtus, alsmede Novatianus onder Paus
Cornelius, wilden niet, dat afvalligen tot de penitentie zouden worden toegelaten.
Maar Callixtus en Cornelius zijn niet zo streng en meer meegaande.
Een Zekere Heraclius, uit den tijd van Paus Eusebius, wilde dat alle afgevallenen
weer zouden worden opgenomen en wel zonder penitentie. Maar Eusebius was
strenger.
Tussen deze uitersten slingerde het Pausdom niet; maar het vermeed te grote
toegevendheid om in het berouw te dispenseren en te grote gestrengheid, welke
vergiffenis weigerde.
Even gezond is de houding, wanneer de kwestie aan de orde komt, over de
geldigheid van het doopsel, wat door ketters is toegediend. Paus Stefanus bepaalde,
dat dit doopsel geldig was, hoewel de H. Cyprianus, namens de Afrikaanse kerk er
tegen was.
Het disciplinaire gezag van de Stoel van Rome, was nog wel niet juist gepreciseerd,
maar toch schrijft dezelfde Cyprianus, wanneer hij spreekt over de kerk van Rome;
‘De meesteres der Kerken, van waar de eenheid van het priesterschap uitgaat.’
Men voelde en beleed de suprematie van de Heilige Stoel; mettertijd zal ze zuiver
gedefinieerd worden.
Sedert de tijd van Keizer Severus, worden de Pausen door de openbare machten
erkend als hoofden van begrafenisvereenigingen en als zodanig prijken hun namen
op de registers van de Staat. Wanneer zij stierven, begroeven de gelovigen hen in
eenzelfde crypte, welke bijzonder vereerd werd.
De Rossi heeft enkele hunner grafschriften teruggevonden. Zij zijn eenvoudig en
kort. ‘Fabianus bisschop’ ‘Lucius bisschop’ ‘Anteros bisschop’ Dat is de hele lijkrede!
Een dezer bisschoppen genoot een bijzondere verering; het was Paus Sixtus II
‘Martelaar onder Valerianus. Gedood in de catacombe van Praetextatus.’
In het Rome van de 3de eeuw, was de Christengemeente, niettegenstaande de
vervolgingen, reeds een macht. Deze gemeente voedde meer dan 1500 armen en
hiermede waren haar bronnen niet uitgeput; overal waar Christenen waren, kon men
geholpen worden door de liefdadigheid van Rome. ‘Na de gave des geloofs, zo
schreef Dionysius van Corinthe aan de geestelijkheid van Rome, is het voor U een
gewoonte, al uw broeders met verschillende weldaden te overladen en de grootst
mogelijke hulp te geven aan zoveel mogelijk kerken in de verschillende steden. Aldus
zijt gij de weldoeners der armen, waarvan gij de ellende verlicht, alsmede van onze
broeders, die veroordeeld zijn tot de mijnen, en welke gij van het nodige voorziet.’
Zo leefde de Kerk van Rome. Nog vóór de Staat haar rechten en bestaan had erkend,
gaf zij haar dogmas, haar maatregelen en haar aalmoezen aan de Zusterkerken.
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Soms ziet men in de geschiedenis der menselijke instellingen, dat de functie het
orgaan schept; soms is ook het omgekeerde het geval. Wanneer men de ontwikkeling
van de Pauselijke macht nagaat, ziet men altijd het eerste, nooit het tweede.
Gedurende deze eerste drie eeuwen van verborgen leven zoekt men rondom de H.
Stoel tevergeefs naar de organisatie, die het dogma uitwerkt of de tucht regelt; alles
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is rudimentair, nog in wording en bijna chaotisch. De enige functionaris in de
omgeving van den Paus, is de diaken; hij heeft de sleutels van de heilige schatkamers
en hij beschouwt deze schatten meer als eigendom van de armen, dan van de kerk.
Een jong geestelijke, als de H. Laurentius is werkelijk in de etymologische
betekenis van het woord, de groot-aalmoezenier van Rome en tevens van de
Christenheid.

De Pausen en de Keizers van Byzantium.
De strijd bij de Pons Milvius, welke de bekering van Keizer Constantijn bekroonde,
opent voor het Pausdom een geheel nieuw tijdperk. Voortaan wordt het nu geholpen,
zelfs beschermd door de Staat. Maar deze bescherming krijgt het niet voor niets:
evenmin is ze zonder gevaar; en deze erkenning van het Pausdom brengt een zeer
ernstig vraagstuk aan de orde: Welke banden, welke betrekkingen, welke
verhoudingen moeten er bestaan tussen de geestelijke en tijdelijke macht?
Meer dan 17 eeuwen houdt deze kwestie de gemoederen bezig, en ze schijnt een
eeuwige kwestie te zullen blijven. In feite is het slechts op bepaalde tijden, dat ze
scherp gesteld wordt; gewoonlijk weten beide machten elkander te verstaan, zonder
zich nader te verklaren.
Onze logica is veeleisend; problemen verontrusten haar en zij wil oplossingen.
Maar de geschiedenis is minder eisend; het spel der gebeurtenissen, de onderlinge
wrijving der mensen en een eenmaal verkregen macht, doen de wereld marcheren,
terwijl zij meer de moeilijkheden uit den weg gaan, dan dat ze trachten die te
overwinnen. En daarom worden al die tegenstellingen, welke wij ontmoeten op het
gebied van het abstracte, lang niet altijd conflicten op het gebied van het concrete.
We hebben hier het verschil tussen theorie en praktijk.
Van Keizer Constantijn de Grote tot aan Keizerin Irene hadden de Bijzantijnse
Keizers van hun macht en van de macht der Pausen een opvatting, welke niet strookte
met de opvatting van het Pausdom. Maar het is slechts zo nu en dan, dat de
tegenstellingen tot botsing kwamen.
De Keizers van Byzantium waren de directe erfgenamen van de Keizers van het
oude Rome; deze Keizers hadden het ambt gehad van ‘Summus Pontifex’,
groot-meester van de heidense eredienst. En het waren 70 jaren, welke er moesten
verlopen tussen de bekering van Constantijn en het afdanken van deze verouderde
titel door Keizer Gratianus.
De Keizers waren Goden geweest; maar met veel tegenzin, braken Constantijn en
zijn opvolgers met deze oude traditie.
Zelfs nadat zij gedoopt waren, was het hun moeilijk de oude mens af te leggen;
d.w.z. de oude God, welke de oude etiquette van de keizerlijke paleizen voortging
in hen te aanbidden.
Deze precedenten van het heidendom, de bescherming zelfs welke zij soms aan
de kerk gaven en tenslotte de macht en de grootheid van hun titel, brachten de
Christen-keizers er toe, om zich te mengen in kerkerkelijke aangelegenheden.
Constantijn de eerste van deze keizers noemde zich ‘episcopus ab exteris’ bisschop
voor aangelegenheden buiten de kerk. Nu eens rekening houdend met dit laatste
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epitheton, gaf hij, wanneer ketters hem hulp vroegen, een verklaring af van
theologische incompetentie en gaf ze over aan het oordeel van de concilies; dan weer,
denkend aan de titel van bisschop, steunde hij de ketterij tegenover de orthodoxie;
Arius tegenover de H. Alexander en de Arianen tegenover de H. Athanasius.
Door de bekering van de keizers tot het Christendom, was de opkomende godsdienst
beschut voor gevaren van buiten; maar het waren de gevaren van binnen welke de
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grootste bedreiging vormden. De Kerk behoefde niet meer bang te zijn voor de
heidenen, maar voor de eigen gelovigen; want het voorbeeld van de keizerlijke familie
vond veel navolgers. Hun binnentreden in de Christelijke kerk was echter meer een
hulde aan den Keizer, dan aan de ware God. Het was onder deze Christenen, die
uitsluitend het geloof van den Keizer aanhingen, dat de ketterijen, door de Keizers
begunstigd, een krachtige steun zouden vinden en zelfs zouden trachten de
overwinning te behalen.
De vrijwording van de godsdienst, ten opzichte van de wereldlijke macht, was
nog zulk een nieuwigheid, dat de keizers en hun hovelingen ze nauwelijks konden
begrijpen. ‘Mijn wil geldt evenveel als canons.’ zeide Constantius de zoon van
Constantijn.
Door op te treden als theologen meenden de keizers een gedeelte hunner zending te
vervullen. Soms vormden zij concilies, zoals Keizer Theodosius II, de bijeenroeper
van die kerkelijke bijeenkomst, welke in de geschiedenis bekend staat als de
‘Roversynode.’ Anderzijds maakten zij ze ongedaan, zoals Zeno, die door zijn
Henotikon meende, een verdraaiing te kunnen geven aan de besluiten van Chalcedon.
Gaarne wilden zij wetgever spelen tegenover het dogma; Justinianus, overigens!
geenszins een ketter, plaatste zich zelf als rechter over de index; op eigen gezag
veroordeelde hij 9 stellingen van Origines. Leo, die de strijd aanbond tegen de
beeldenverering, schreef aan Paus Gregorius II; ‘Ik ben priester en koning’.
Ziedaar de grondslagen van het Byzantijnse gouvernement; het schisma van Photius
en Caerularius zou er uit voortkomen.
Er waren bisschoppen, zelfs concilies, die deze vreemde eisen van de Byzantijnse
keizers steunden; gelukkig echter dat boven deze bisschoppen en concilies nog een
Paus stond.
Tegen het einde van de 5e eeuw proclameerde Paus Gelasius in een brief aan keizer
Anastasius, in uitdrukkelijke bewoordingen en in de stijl van de latere middeleeuwse
pausen, de onafhankelijkheid van de geestelijke macht: ‘Er zijn twee dingen, waardoor
deze wereld bestuurd wordt: het gezag der bisschoppen en de macht van de vorst.
Van deze beiden is het gezag van den priester des te zwaarder, naarmate hij op het
laatste oordeel aan God ook verantwoording zal hebben af te leggen, van de ziel van
den vorst. Gij weet toch, dat ofschoon uw waardigheid U stelt boven het menselijke
geslacht, gij in Goddelijke dingen eerbiedig uw hoofd hebt te buigen voor de
opperpriesters; en in alles wat hen aangaat, hebt gij aan hen onderdanig te zijn, en
hen niet te bevelen. In deze dingen hangt gij af van hun oordeel, en hebt gij niet het
recht hen uw wil op te leggen.’
Op het tijdstip, dat de kerk, naar buiten tredend, rekening moest houden met de
Christen vorsten, werd de noodzakelijkheid van een geestelijke monarchie door de
feiten aangetoond.
Een Paus is verantwoordelijk én tegenover God, én tegenover de gelovigen; én
tegenover zijn voorgangers én tegenover zijn opvolgers. Wanneer hij spreekt of
optreedt als geestelijk souverein, dan draagt de instelling zelf, welk hij
vertegenwoordigt, de volle verantwoordelijkheid van zijn woorden en daden. En dit
maakt hem sterk en waakzaam; dit geeft hem de weerstand tegen de aanmatigingen,
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welke het Christendom zouden kunnen schaden. En wanneer de Bijzantijnse keizers
zich opwierpen als theologen, dan was het voor de Pausen niet te erg, om tegenover
hunne aanmatigingen het geloof ongeschonden te bewaren. Het werk was zwaar;
want de ene ketterij riep de andere op; de reactie op de ene, bracht weer een andere
ten tonele; en de Byzantijnse geest viel maar van het ene uiterste in het andere. Maar
Rome hield de middenweg. De Paus bleef op gelijke afsand van de Sabellianen, die
alle werkelijk onderscheid ophieven, tussen de persoon van den Vader en die van de
Zoon, en de Arianen, die de ondergeschiktheid leerden van den Zoon aan
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den Vader en de eeuwigheid van den Zoon ontkenden.
Rome veroordeelde tegelijk, door de stem van Paus Celestinus, de Nestorianen,
die in Christus een dubbele persoon aannamen; en door de stem van Paus Leo, de
Eutychianen, die twee naturen in Cristus ontkenden.
Deze onafhankelijkheid van het Pausdom bleef niet ongestraft, wanneer de
opperpriester een andere mening was toegedaan dan de Staat. Het Heidendom zou
nooit zo iets hebben kunnen toelaten en de keizers van Byzantium waren onbewuste
heidenen.
De Pausen Liberius, Virgilius en Martinus werden mishandeld en verbannen,
omdat zij weigerden het dogma te definieren en de ketterij goed te keuren, zoals de
keizers dat wensten. Sergius en Joannes VI zouden eenzelfde lot hebben ondergaan,
wanneer niet de opgestane Romeinen de uitvoering van de keizerlijke bevelen hadden
belet.
De weerstand van deze Pausen en vooral hun lijden, waren voor de keizers van
het Oosten soms zo onaangenaam, dat zij op de Stoel van Petrus, pausen gingen
plaatsen, welke hun kapelaans geweest waren; maar hiermede slaagden zij evenmin.
Keizerin Theodora maakte van Virgilius een soort anti-paus; maar toen Virgilius
wettig paus werd, weigerde hij de keizerin iedere dogmatische concessie en verkoos
liever de gevangenis.
Onmachtig de Pausen dienstbaar te maken, besloten de keizers om het Pausdom te
verzwakken; en langzamerhand bouwden zij tegenover het bisdom Rome, het
patriarchaat van Constantinopel op.
In een van zijn canons, verklaarde het Concilie van Chalcedon, aan de zetel van
Constantinopel gelijke voorrechten toe te kennen als aan Rome, omdat de stad, die
door de residentie van den Keizer en de Senaat vereerd is, en dezelfde privileges
geniet als de oude keizerstad, ook dezelfde voorrechten op geestelijk gebied zou
moeten bezitten.
Paus Leo de Grote meende zeer terecht, dat deze politieke reden geen voldoende
grond gaf om dergelijke rechten te bepleiten; de Pausen hadden altijd verdedigd dat
het primaatschap op de onafgebroken opvolging van den H. Petrus berustte. Paus
Leo moest natuurlijk weigeren de canon te erkennen en liet alleen toe, dat de patriarch
van Byzantium zich oecumenisch patriarch noemde en dat Illyrie en Calabrie
onttrokken werden aan de jurisdictie van Rome en onder het Byzantijns patriarchaat
kwamen.
Onder de erfgenamen van Constantijn en opvolgers van den H. Silvester was de
verhouding precair. Door een volkomen gehoorzaamheid in politieke
aangelegenheden, wisten de Pausen hun theologische onafhankelijkheid te bewaren.
Men staat verbaasd over de onderworpen toon, welke sommige Pausen, zoals
Gregorius de Grote, gebruikten tegenover de Keizers uit het vervaltijdperk. Alleen
wanneer het geloof op het spel staat, wordt er krachtig opgetreden.
Maar deze onmogelijke toestand kon niet eeuwig blijven. De keizers van het Oosten
hebben feitelijk nooit de ware geest van het Christendom begrepen. Tussen hen en
de handhavers van deze geest moest het vroeg of laat tot een onherstelbaar conflict
komen.
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Dr. Schaepman
1844 - 2 maart - 1944
Op 2 Maart 11. was het 100 jaar geleden dat de grote emancipator van Nederlands
katholieken het levenslicht aanschouwde.
Was het moederland niet bezet, groots zou deze gedenkdag in Nederland zijn
gevierd geweest.
Een bescheiden hulde willen wij hier brengen door een levenschets van den man,
die een beslissende invloed heeft gehad, niet alleen op het bestel der Nederlandse
katholieken, maar ook op de richting van heel ons volksbestaan.
Op het voormalige riddergoed ‘Den Eeschhof’ te Tubbergen in Twente, werd Herman
Schaepman geboren als de eerste der zes jongens van den burgemeester.
In den strijd met het hoofd en met de vuist was hij de Tubbergse schooljeugd
steeds de baas, totdat vader Schaepman in 1853 zich vestigde in Arnhem, de
geboorteplaats zijner hoogbegaafde en fijnbeschaafde vrouw Johanna la Chapelle.
Ongeschikt voor zeeofficier door zijn bijziendheid, werd Herman naar het
pro-gymnasium te Oldenzaal gezonden, dat hij na een jaar, in 1858 verliet voor het
Klein-seminarie te Culemborg, waar hij onder de Jesuiëten zijn humaniora voltooide,
om in 1863 over te gaan naar het Groot-Seminarie Rijsenburg. In plaats van zeeofficier
had hij gekozen het priesterschap.
Was hij in Culemborg de dankbare leerling geweest van den fijnen historicus Pater
van Lommel, in Rijsenburg, werd hij de aandachtigste toehoorder van een leerling
van Broere, Prof van Vuuren ‘den machtigste hersensplijter ter wereld, die op mij
althans een der stoutste operatiën volbracht,’ en van wien hij een diep inzicht in
kerkelijke en profane geschiedenis en dus ook in de verderfelijke beginselen van het
liberalisme, leerde.
Met onverzadelijke leeslust verslond de rijk begaafde theologant even goed de
grote werken der godgeleerdheid en geschiedenis, als die der schone letteren van
geheel West-Europa, en schreef ondertussen zijn eerste gedicht dat uitgegeven werd:
De PAUS. Het maakte veel opgang en alom werd in de dichter van DE PAUS een
schitterende ster aan de letterkundige hemel begroet. ‘Vondel is onder ons verrezen’
zou de oude Van Lennep zelfs hebben uitgeroepen. Geen wonder dat de 22-jarige
Schaepman meende, dat zijn toekomst op het gebied der schone letteren lag. Vooral
het genre der grote historische zangen, waardoor de winden waaien van CREDO PUGNO (ik geloof, ik strijd), het devies van Schaepman, trok hem aan; maar op den
duur moest de dichter voor de politicus wijken. Hoe vruchtbaar Schaepman als dichter
ook geweest is, en hoe hoog vereerd ook door zijn tijdgenoten; zijn grote betekenis
heeft hij als politicus, al meende de beroemde Dante-kenner Mr. Joan Bohl van hem
te moeten beweren; ‘dat hij een man was in de dichtkunst, maar een schaap in de
politiek.’
Op 15 Aug. 1867 priester gewijd, werd hij voorlopig assistent aan de Kathedraal
te Utrecht, waar zijn oom Mgr. Schaepman plebaan was en tevens Vicaris generaal
en coadjutor voor het aartsbisdom van Utrecht van Mgr. Zwijsen, dien Mgr.
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Schaepman van 1868 tot 1882 als Aartsbisschop zou opvolgen. Gedurende dit ene
jaar dat hij hier
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assistent was leerde Schaepman al heel wat van de wereld kennen, oefende zich op
de kansel practisch in de welsprekendheid, had ontmoetingen met de meeste
voormannen van Katholiek Nederland, als Smits en Nuyens, Thijm en Cuypers e.a.,
en wat misschien het meest beslissende was, hij had tot dagelijkse getuige van zijn
talenten, ideën en plannen, de Aartsbisschop zelf, van wien hij later kon zeggen; ‘dat
deze man mijn grotste weldoener is geweest.’
Zo werd hij in 1868 naar Rome gezonden om zijn blik te verruimen en zijn
theologische studiën voort te zetten. Van 1868-1870 dwaalde hij hier tussen de oude
monumenten van geschiedenis en kunst; tussen de levende monumenten van het
Vaticaan: Paus, kardinalen, bisschoppen en diplomaten; bewoog hij zich tussen al
de merkwaardige persoonlijkheden, die in Rome kwamen en 's avonds kon men hem
vaak vinden onder de Nederlandse zouaven. Daarbij trof hij nog het voorrecht als
secretaris van zijn oom den Aartsbisschop het gehele Vaticaans concilie te kunnen
meeleven met de strijd over de opportuniteit van het dogma der Pauselijke
onfeilbaarheid.
Het bruiste en kookte in het Rome van 1869-1870 en Schaepman bruiste en kookte
mee.
Met zijn doctorshoed droeg hij in 1870 over de Alpen mee naar zijn vaderland,
een gloeiende liefde en diepe eerbied voor den Vader der Christenheid, den
beminnelijken Paus Pius IX, en een blijvend verlangen naar de stad der Pausen, het
eeuwige Rome. ‘Wie voor heel zijn leven de zon in zijn ziel wil dragen, moet in zijn
jeugd den vollen doop gaan halen van Rome's gouden zon.’
Terug in het vaderland werd hij benoemd tot hoogleeraar aan het Seminarie
Rijsenburg, als opvolger van Prof. van Vuuren, dus in de kerkelijke geschiedenis.
Hij gaf lessen tot 1880, toen hij in de Tweede Kamer gekozen en daarom ontslagen
werd als gewoon leeraar. Maar hij bleef ‘buitengewoon hoogleeraar’. ‘Tweemaal
per week gaf hij nu vrije voorlezingen over de nieuwere kerkelijke geschiedenis,
doorgaans zo boeiend en wegslepend, dat hij gerust een kwartier, een half uur zelfs
over den gewonen tijd mocht doorpraten, zonder dat iemand der toehoorders een
teken van ongeduld gaf.’
Schaepman als professor was niet de nauwgezette, speurende vakgeleerde, maar
een man van de grote lijn. ‘Hij bezat in hoge mate de scherpe, doordringende,
verziende blik, welke de geleerde tot ziener maakt en aan de afgetrokken wetenschap
eerst de volle betekenis geeft voor het leven.’
De katheder van Rijsenburg was omgekeerd voor Schaepman zelf de plaats, waar
hij zijn aangeboren gave van improvisatie tot volle ontwikkeling bracht, en waar hij
snedig leerde debatteren en kwinkslagen terugkaatsen. Rijsenburg bleef hij trouw
tot aan zijn dood; nergens was hij liever dan daar bij zijn boeken, in het gezelschap
van zijn collegas en van de studenten.
Ongelooflijk overvloedig is van 1870-1880 Schaepmans letterkundige werkzaamheid.
Gedichten, dagbladartikelen en tijdschriftartikelen. In 1870 verbonden aan DE TIJD,
werd hij in 1872 hoofdredacteur, wat hij bleef tot 1883, toen zijn politieke
werkzaamheden en vooral zijn verschil van inzicht met de overige redactieleden
omtrent het al of niet wenselijke van de grondwetsherziening oorzaak werd, dat hij
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zich terugtrok. Sedert vond hij in vele bladen plaats voor zijn politieke artikelen en
vanaf 1886 tot 1900 is hij geregeld medewerker aan HET CENTRUM.
Hij leverde bijdragen voor Nuyens' BROCHURENVERENIGING en werd in
1871 met hem redacteur van DE (ONZE) WACHTER, die hij met zijn vriend tot
1885 haast geheel zal volschrijven. De voornaamste van Schaepmans artikelen zijn
la-
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ter door hemzelf gebundeld in de vijf reeksen van ‘MENSCHEN EN BOEKEN.’ ‘In
die artikelen van ONZE WACHTER heeft hij met frissche kamp- en vechtlust de
grootse gedachten neergeschreven, die zijn werkzame en peinzende geest, met een
een merkwaardige gave van intuïtie bedeeld, zich over de grote mannen en feiten
der historie, over kunst en letterkunde, over Kerk- en Staatsleven had gevormd. Daar
heeft hij de idealen geschilderd die hij liefhad en aan zijn volk zoo vurig wenschte
mee te deelen.’ (Dr. Ariens).
Later deed hij dit in DE KATHOLIEK, in afzonderlijke vlugschriften en vanaf
1900 in zijne CHRONICA OVER STAATKUNDE EN LETTEREN, die op
ongeregelde tijden verschenen en waarvan hij ons drie bundels heeft nagelaten.
In DE TIJD en ook in ONZE WACHTER had Schaepman zich vóór 1880 reeds vaak
bewogen op staatkundig gebied in artikelen, die aan de forse en dichterlijke stijl
gemakkelijk te herkennen zijn. Zijn vriendschap met Mgr. Smits, met Karel van
Nispen tot Sevenaer, met Herman des Amorie van der Hoeven; zijn dagelijkse arbeid
aan het leidend orgaan der katholieken, DE TIJD; eindelijk en vooral zijn
onverzadelijke werkkracht, die hunkerde naar daden; zijn strijdbare natuur, die zich
eerst volop thuis voelde in de grote kampplaats der geesten, de politiek; dit alles
dreef hem naar ‘de Staatkunde, de lokkende sirene voor zo menig rijper geest’.
(Schaepman)
De grote gangmaker voor Schaepmans politieke loopbaan, was naast van der
Hoeven, Mr. L. Haffmans, die in 1879 in het VENLOOSCH WEEKBLAD met de
vraag voor de dag kwam; ‘Kunnen katholieke geestelijken leden van de
Staten-Generaal zijn?’. Het was na de Nationale vergadering van de revolutie tijd
1796 niet meer vertoond, dat een priester de drempel der Kamer had overschreden.
En in de Grondwet stond; ‘De leden der Staten Generaal kunnen niet tegelijk zijn...
noch geestelijken, noch bedienaren van den godsdienst.
Maar Mr. Haffmans betoogde, dat een geestelijke buiten functie, door de wet
beschouwd wordt als gewoon burger. Verscheidene predikanten waren op dien grond
reeds toegelaten. En de kerkelijke wijding van een katholiek priester maakte van
hem volgens de wet, toch zeker geen gewijd burger!
In 1880 was de zaak zover gevorderd dat Schaepman aan Heeroom den
Aartsbisschop de beslissende vraag stelde; Als ik mijn candidatuur stel, en ik word
gekozen, krijg ik dan van U uit mijn geestelijke bediening het ontslag door de
grondwet gevorderd? De aartsbisschop ging aan het wandelen over en weer door de
lange gang; hij zweeg... en hij zweeg. Maar toen zijn statige toga den bedremmeld
geduldigen Herman den vierden of vijfden keer had voorbijgeruischt, gaf hij strak
en bekommerd om veel, het historisch toestemmend knikje...’ (Persijn)
In het district Breda, waar de zetel van A.J.H. Luyben vacant werd, zou Schaepman
de medeafgevaardigde worden van zijn boezemvriend Des Amorie van der Hoeven.
Al schudden vele achtenswaardige Katholieken in den lande bedenkelijk het hoofd
bij deze candidatuur van een priester, wiens waardigheid te verheven was voor de
politiek, Schaepman werd toch met algemene stemmen candidaat gesteld door de
R.K. Kiesvereniging en van de 1886 geldige stemmen kreeg hij er 1853! het
symbolisch cijfer der herstelde Hiërarchie. Zou de Kamer hem toelaten? Met zoo'n
vreemd wezen hadden de meeste heren nog nooit kennis gemaakt. Een katholiek
priester! In 1882 scheelde het geen haar of een der liberale heren had hem in de
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Kamer ten aanhore van geheel Nederland gecondoleerd met den dood van zijn vader,
de aartsbisschop van Utrecht! Anderen waren beter op de hoogte en wisten zelfs dat
Schaepman elken dag de H. Mis zou blijven lezen. Was
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dat geen geestelijke bediening? ‘Kom, kom, verklaarde de Limburger de Bieberstein,
dat is zijn manier om zijn morgengebed te doen’.
Er werd langdurig beraadslaagd over het onbegrepen en onbegrijpelijke geval,
waarbij geen enkel Katholiek meedeed om zelfs den schijn te vermijden van invloed
te willen uitoefenen op de beslissing.’ Ten slotte werd Dr. Schaepman met 55 tegen
14 stemmen als lid der Kamer toegelaten. En te midden van de tropische hitte, die
er dien 15en Juli heerste in de zaal, blies voorzitter Dullert zijn koelte; ‘De Heer
Schaepman is in het gebouw der Kamer aanwezig. Ik verzoek den heer Griffier dien
heer binnen te leiden.’ De heer Schaepman verscheen en al transpirerend - en dat
kon hij geweldig - legde hij zijn eed af en nam hij zijn plaats naast van der Hoeven.’
(Persijn)
De anti-papisten konden natuurlijk niet de gelegenheid laten voorbijgaan, om er een
hartig woordje over te zeggen. Zo bv. Ds. Bronsveld, en dat nog wel in de STEMMEN
VOOR WAARHEID EN VREDE, waarin hij o.a. schreef: ‘dit is nu een feit; de
roomsen hebben een priester hunner kerk weten te bezorgen in de zaal onzer
volksvertegenwoordiging. Dat zwart gewaad, te midden van al die fantasiekostumen
is niet alleen tekenachtig, maar een teken. De pastoor, die vroeger buiten ons nationale
leven stond, dringt in al onze levenskringen als de tastbare prediking van de vrucht,
waarmee Rome arbeidt, om onze gereformeerde tradities uit te wissen. In onze
hospitalen, op onze gymnasiën, op onze congressen, en nu ook op het binnenhof
vertoont zich het zwart gewaad, waarmee de kerk haar dienaars en dienaressen kleedt.
“C'est un régiment - ils marchent.” De volksschool mag van Calvijn niet meer
gewagen en den Bijbel niet meer gebruiken; de geestelijken zijn als leem in de hand
hunner superieuren; de beminde gelovigen laten zich gewillig leiden en scheren, wat
wil men meer? De vaste goederen in Roomse handen groeien aan met ieder jaar in
omvang en in waarde; de protestanten kopen zich liever arm aan effecten, welker
effect allertreurigst is. Zo wordt met een zekerheid, die hoe langer hoe meer in de
ogen springt, ons land gebracht onder roomse invloeden, in roomse handen. Hoe
lang zal de blindheid der liberalen nog duren?’
Schaepman had er een paar tijger-artikelen in DE TIJD voor over.
‘Gij spreekt daar van “onze” volksvertegenwoordiging, “ons” nationale leven,
“onze” hospitalen enz. Doch slechts één keer hebt gij dat “onze” in juisten zin
gebruikt. Dat is, waar gij spreekt van “onze gereformeerde tradities”. Inderdaad deze
tradities behoren alleen u en uw volk. Die tradities zijn uw erfdeel, het erfdeel uwer
vaderen; die tradities der plakkaten, der vogelvrijverklaringen, der vervolgingen, der
boeten, der gevangenisstraffen, der verbanningen; die tradities van bekrompenheid
en onverdraagzaamheid, van felheid en haat, van achteruitzetten en doodzwijgen en
mondstoppen, die tradities die nu haar laatste uitdrukking vinden in de
souvereiniteitswaan, waarvan uw woord getuigt. Die tradities hebben het Nederlandse
volksleven vergiftigd en vergiftigen het nog. Maar zoals gij zegt, de Roomsen wissen
de tradities uit. Edelmoediger dan gij, weten zij te vergeven en te vergeten. Maar de
onderwerping, die gij van hen schijnt te vorderen, dulden zij niet. Ze laten door u en
de uwen geen hand slaan aan hun Nederlanderschap. De beenderen hunner
voorvaderen laten zij niet verstrooien van dezen grond.’
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Bij de begrotingsdebatten hield Schaepman zijn eerste redevoering in de Kamer,
‘een dichterlijke vloekzang’ tegen het liberalisme, maar met zulk een zeggingskracht,
dat de Kamer ervan verbluft stond.’ Het was als een stortvloed die u bruisend
overstelpte. Het duurde drie kwartier, maar menigeen zou anderhalf uur nodig gehad
hebben om hetzelfde te debiteren... (Haff-
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mans). Met één slag vestigde Schaepman zijn roem als de grootste redenaar der
Kamer, zodat ‘een grote redevoering van hem een evenement werd.’
Maar behalve een schitterend spreker in het parlement, was Schaepman ook een
groot volksredenaar, en wel het meest door zijn ongeëvenaarde welsprekendheid is
hij zo populair geworden. ‘Wellicht heeft in ons land nooit iemand zo dikwijls op
zo verschillende plaatsen en over zo uiteenlopende onderwerpen in het openbaar
gesproken als Schaepman. Iedereen wilde, moest Schaepman horen... met zijn koperen
stem, die als een brandklok de ganse zaal vulde en deed vibreren.’ En als dan na de
eerste zinnen de begeestering kwam, dan brak de stortvloed van woorden los, steeds
sneller steeds onstuimiger. Heel het gehoor werd geboeid, meegesleurd in razende
vaart tot...... de driewerf donderende toejuiching aan het eind.
Vooral als hij het over zijn Paus had, was hij bezield van onvergankelijke geestdrift.
Maar ook op eenvoudige kiesvergaderingen, op zijn Friese landdagen, op letterkundige
congressen, en bij nationale of katholieke herdenkingsdagen of onthullingen was
Schaepmans woord zo overwegend, dat andersdenkende toehoorders vol ontzag en
bewondering sprakeloos aan zijn lippen hingen en ‘den pastoor’ geestdriftig
toejoelden. Zelfs de socialisten huilden van geestdrift, toen hij in Amsterdam eens
aan het eind van een gloeiende rede, met zijn beukende vuist de houten lessenaar
verpletterde.
Maar keren wij terug naar de Tweede Kamer, waar Schaepman spoedig werd
aangezien als een meer dan gewoon lid.
‘Hij boezemde respect in door zijn welsprekendheid, die tot bewonderend luisteren
dwong; door zijn veelzijdige kennis op allerlei gebied; door zijn noeste werkzaamheid;
door zijn eerlijk en loyaal karakter niet het minst, dat zelfs bij politieke tegenstanders
het ingeroest vooroordeel tegen een Rooms priester gemakkelijk wist te overwinnen.
Geen hunner twijfelde ooit aan de oprechtigheid zijner in de Tweede Kamer eens
afgelegde verklaring;’ Ik ben, naar ik meen, een goed Roomse, maar ik ben ook een
goed Nederlander.’
Onder haast alle partijen kreeg hij persoonlijke vrienden, zeer intieme zelfs, die
gaarne meegenoten van zijn fonklende humor en ‘meest onvervalste jovialiteit.’ Het
duurde niet lang of ‘de Doctor’ was een der meest gevierde sprekers, meest
invloedrijke leden, vooral meest populaire figuren in het Parlement’. (Brom)
In! de koffiekamer, zo vertelt Persijn, haalde hij zijn prettigste praatkunst uit, en
onder de gretigsten mee drongen de liberalen om die drommelse zwartrok samen. 't
Was immers natuurlijk; juist diegenen die het minst omgang hadden met priesters,
waren het meest geboeid, ook door hun eigen nieuwsgierigheid om ga te slaan, hoe
dit zeldzaam exemplaar er van binnen uitzag. De stoutste vrijdenkers schoolden het
dichtst mee aan; want bij zulk een pastoor raakten de stevigsten hun traditioneel
klutsje hooghartigheid kwijt...... Men kon hem aanklampen over alles wat in de
koffiekamer ter tafel kwam, telkens wist die bliksemse telg uit den Achterhoek, dien
men a priori thuis wees in de poesie en in de kerkgeschiedenis, zijn man te staan,
verrassend van pittigheid en sprankelend a propos’. Mr. Limburg kon dan ook terecht
zeggen; dat Schaepman het Katholicisme en de Katholieken heeft gepopulariseerd
in Nederland!
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Toen Schaepman in 1880 in de Tweede kamer kwam, kwam hij daar met het
onwrikbaar voornemen; het liberalisme moet verslagen worden. Daarvoor moeten
alle anti-liberalen zich verenigen; want Rome alleen kan niets en Dort alleen kan
ook niets.
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Maar het ideaal bleek langen tijd onbereikbaar. Vooreerst wilden aanvankellijk die
oudere Katholieken niet mee op den weg, waar ze vele scheldende en hooghartige
anti-papisten als vrienden zouden moeten begroeten. Cramer en Lipman en Nuyens
en Thym en Haffmans gaven hun onverholen afkeer te kennen tegen dit politiek
‘monsterverbond’ en noemden het vlakweg ‘onwaardig en onverstandig’. Daarbij
kwam dat de stichter en leider der Antirevolutionairen, Groen van Prinsterer, een
der hardnekkigste anti-papisten van Nederland was. En als de oude Groen het in een
lang duel tegen den jeugdigen Schaepman heeft moeten afleggen en zowat ‘bekeerd’
is, dan moet Schaepman weer van meet af aan beginnen. Want na den dood van
Groen in 1876 werd Dr. Kruyper de vurige leider, die behalve fel anti-papist ook
nog ‘ultraradicaal’. was.
Maar in 1888 kwam het beoogde succes. Een jaar tevoren was het kiesrecht zeer
uitgebreid en het aantal zetels op 100 gekomen. (tevoren 86). ‘Rechts’ haalde bij de
nieuwe verkiezing 145.000 stemmen en ‘links’ 102.000. Bij evenredige verdeling
zou de verhouding zijn geweest 59 tegen 41. Nu met een meerderheid van 54 tegen
46 zou ons land het eerst Christelijk ministerie of het eerste coalitie-ministerie krijgen.
Dat was de triomf van Schaepman.
Van zijn verdere politieke werkzaamheden noemen wij zijn arbeid voor de
oprichting van een katholieke partij, waarvan hij eerst in 1896 de vervulling mocht
zien. ‘Tantae molis erat’. Dan zijn strijd om de grondwetsherziening 1887, waarin
Schaepman vaak geheel alleen stond en door de zijnen zelfs meermalen voor liberaal
gescholden werd. Zijn standpunt omtrent de persoonlijke dienstplicht, met als
resultaat; Schaepman uit de Kamer en Schaepman alléén tegenover zijn
geloofsgenoten in en buiten de Kamer. Ook weer bij de behandeling van de
leerplichtwet kon van Houten schrijven; ‘Wegens zijn stem vóór, dreigt blijkbaar
uitstoting.’ Maar Schaepman antwoordde: ‘Van dit dreigen weet ik niets. Iemand
die eigenlijk sinds zijn optreden, sinds 20 jaren met uitstoting wordt bedreigd, is voor
zulke geruchten niet vervaard... Ik zal mij zonder tegenweer niet laten “uitstoten”;
dat is mijn recht en mijn plicht. Al stond mij niemand ter zijde, ik behoud mijn jus
ad famam (recht op goede naam). Alleen hoop ik, dat geen mijner uitstoters zich
zal hebben te schamen over de middelen tegen mij gebezigd.’
In de tot-stand-koming van de sociale wetten onder Pierson, kon Schaepman
verklaren; ‘Ik ben een democraat in elken druppel van mijn bloed, in elke atoom van
mijn beenderen.
Geen groter troost voor mij bij alle teleurstellingen en lasten, dan te werken voor
het Volk.’
Gelukkig voor katholiek Nederland, dat het op den drempel staande der 20ste
eeuw een leider heeft gehad als Mgr. Dr. H.J.A.M. Schaepman.
In den loop van 1901 begon Schaepman, die vroeger nooit vermoeienis kende, zich
moe en afgemat te voelen. Wel was hij nog steeds in de Kamer aanwezig, schreef
nog in zijn CHRONICA, en hield nog de grote redevoering bij de onthulling van het
Mgr. Hamer standbeeld te Nijmegen op 28 Sept. 1902; maar een verraderlijke
hartkwaal begon langzaam maar zeker zijn ijzersterk gestel te ondermijnen. Sedert
September 1902 kwam hij niet meer in de Kamer en bleef sukkelend in Rijsenburg,
waar hij ruim 30 jaar geleden zijn eerste gedicht had gewijd aan de Paus en nu in
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zijn afgeleefde dagen de LEO CANTATE dichtte voor het zilveren regeringsjubilé
van Paus Leo XIII in 1903.
In Dec. gaf zijn dokter hem den raad in het Zuiden herstel van gezondheid te gaan
zoeken en 28 Dec. vertrok hij. Natuurlijk naar Rome. waar hij zijn intrek nam bij de
Franse Zusters Franciscanessen. ‘Qui
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a vecu longtemps a Rome, y retourne ou meurt.’ zegt een Frans spreekwoord.
Schaepman was dikwijls naar Rome weergekeerd, ditmaal zou hij er sterven.
Omringd door de belangstelling van heel het Pauselijk Rome en van geheel
Nederland is de machtige strijder voor Paus en Vaderland, na drie weken dobberen
tussen beterschap en steeds grotere benauwdheden, onverwacht snel op 21 Jan.
overleden.
Enige dagen tevoren had hij zijn laatste beschikkingen gemaakt. Hij moest in
Franciscanerpij, als lid der Derde Orde begraven worden, want hij achtte zich het
priesterlijk misgewaad niet waardig. Hij wilde begraven worden in Rome; ‘hier bij
de Mar telaren is 't beste rusten.’ Al zijn correspondentie (twee volle kisten) moest
onvoorwaardelijk verbrand worden. Er mocht geen lijkrede zijn en geen grafsteen.
En op zijn bidprentje zouden alleen de woorden staan; Nihil beata morte beatius.
Niets is zaliger dan een zalige dood.
De ontroering over dit afsterven was in Nederland algemeen. De Minister-president
Kuyper legde daarvan op treffende wijze getuigenis af in zijn telegram, dat deze
innige woorden ontleende aan het ‘Dies Irae’; QUIS NON FLERET - Wie zou niet
wenen. De gehele Nederlandse pers schreef zeer waarderend over deze grote
Nederlander, die een voelbare leemte achterliet.
De Voorzitter van de Tweede Kamer Baron Mackay, een der oudste politieke
vrienden van Schaepman zeide o.a. ‘Mijne Heren! Gij zult, evenals ik, droevig
getroffen zijn geweest, toen de tijding tot ons kwam, dat Dr. Schaepman te Rome
bezweken is aan de kwaal, die in de laatste tijd zijn lichaam sloopte. Zijn stoffelijk
omhulsel rust, ver van hier, op den stillen Godsakker in de stad der Zeven Heuvelen.
Zijne nagedachtenis zal hier in zijn vaderland blijven voortleven en niet het minst
in deze parlementaire vergadering, waar hij gedurende bijkans een kwarteeuw ons
zijn krachtig, fier, welsprekend en wegslepend woord deed horen en waar wij hem
eerden om zijn uitstekende geestesgaven, zijne grote vaderlandsliefde, zijne
waardering van tegenstanders en niet het minst als man van karakter’.
De liberale heer Mees verzekerde; ‘Ook aan deze zijde is hij geeerd als een man
van buitengewone gaven, als een merkwaardig man. Er zijn vraagstukken geweest,
waarin hij het neutrale gebied breder heeft uitgemeten, dan door de meesten van zijn
partijgenoten kon worden goedgekeurd. Bij die vraagstukken was er dan toenadering
tot deze zijde. Maar telkens wanneer hij optrad als zoon van de kerk, bleek het - hoe
kon het anders - welke de klove was.’
Dr. Kuyper, die wegens ziekte niet in de Kamer aanwezig kon zijn, eerde zijn
nagedachtenis in de HERAUT.
‘Diep wordt bij zijn sterven gevoeld, dat Nederland in dezen doctor een zijner
meest begaafde zonen heeft verloren, waarop het vaderland trots mocht zijn.’ Verder
noemt Kuyper dan zijn talenten, als staatsman, dichter, hoogleerar, redenaar, polemist
en als ‘machtige kampioen voor het Roomse beginsel, maar die daarom toch nooit
tot enghartig exclusivisme verviel en meer dan menig Protestant de katholiciteit van
het Christelijk geloof beleed en streed voor elke Christelijke actie...... Een trouw
zoon van Rome was hij en tegelijk een trouw Nederlander van top tot teen. Neerlands
glorie, ook al viel dat glorietijdperk saam met Neerlands Calvinisme, was hem boven
alles lief.
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Maar hoger staat voor ons de betekenis die hij had als strijder voor het Christelijk
karakter onzer natie. In een worsteling tegen het ongeloof staan Roomsen en
Calvinisten naast elkander, om zij het op eigen wijze het heiligste te bewaren, wat
God ons volk schonk. Dat te hebben gevoeld en aan dat ideaal heel zijn leven te
hebben gewijd, blijft zijn onvergankelijke ere.’
In 1901 had Paus Leo XIII Schaepman
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benoemd tot huisprelaat en hem in veler tegenwoordigheid geprezen; Tu es le plus
fidèle de mes fils.’ Toen Mgr. Schaepman in 1902 opnieuw in Rome was, kwam een
nog hogere onderscheiding nl. zijn benoeming tot Protonotarius Apostolicus. En bij
de plechtige Requiem op Rijsenburg, sprak de Aartsbisschop van Utrecht; ‘In Mgr.
Schaepman heeft het Vaderland een zijner grootste mannen, de Katholieke Kerk van
Nederland een harer beste strijders, het Aartsbisdom een zijner trouwste en edelste
zonen verloren. En ik aarzel niet te verklaren, dat hetgeen de katholieken in latere
jaren aan invloed en aanzien gewonnen hebben, te danken is aan het rusteloze werken
van Mgr Dr. Schaepman, die met zeldzame gaven hem door God geschonken,
gestreden heeft voor de rechten van Kerk en Vaderland.’
Wij willen dit beeld van Schaepman, getekend door de waardering van de hoogste
wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, nog wat verlevendigen met enkele scherpe
trekken van de vaardige hand van zijn vriend Kolkman.
‘Zoals zijn uiterlijk was, zo was zijn inborst. Groot, breed, forsch, vierkant, maar
open eerlijk, krachtig en machtig.
Een kind van zijn land, een kind van zijn kerk. Aan beide innig gehecht. Goed
Nederlander, goed Rooms. Van zijn vorstin de trouwste onderdaan, van zijn Paus de
trouwste zoon.
Hij was populair in den volsten zin des woords. Overal zag men hem en bij een
ieder was hij bekend. Op straat wandelend met zijn nonchalant omhangenden
manteljas en zijn Bismarckhoed op het hoofd, erkende hem jong en oud; in de trein,
zo gemakkelijk als de ruimte het toeliet, neergevleid tussen de laatste exemplaren
van alle verschenen kranten, werd hij aan elk station nieuwsgierig bespied; in alle
spotprenten en spotbladen vervulde hij een eerste rol en was een dankbaar sujet.
Ook in de Kamer was hij populair. Een tijd lang het minst bij zijn eigen
partijgenoten. Tal van persoonlijke vrienden telde hij onder alle fracties niet het minst
onder de liberalen......
Zijn kamerlidmaatschap vatte hij niet op als een sinecure. Zo lang zijn lichaam
meekon, was hij op zijn post, al zat hij zelden op zijn plaats. Want beweeglijk was
hij, zoals weinigen en nieuwsgierig als een jongejuffrouw. Gewoonlijk schreef hij
als hij op zijn plaats zat, brieven en artikelen. Kilometers vellen papier heeft hij in
de Kamer beschreven. En toch ontging hem niets, hij hoorde alles, begreep en onthield
alles. Maar als hij dan opkeek en zag, hoe aan de linkerzijde een paar “kopstukken”
bij elkaar waren gekomen en hij meende, dat er “wat gaande” was, dan hield hij
plotseling op, vaak midden in een woord, stoof langs de stenografen heen en draaide
net zo lang aan de overzijde, tot hij zat tussen hen, die zijn aandacht hadden getrokken.
Veeltijds vernam hij iets en dan werd het, als hij later op zijn plaats terugwas, aan
een schoon velletje papier toevertrouwd; veeltijds ook kwam hij platzak terug en dan
werd de eens begonnen brief weer ter hand genomen......
Men kon bij den doktor met alles aankomen, omdat hem alles interresseerde. Naar
gewichtige mededelingen luisterde hij even aandachtig als naar jachtverhalen.
Alleen op een ogenblik moest men hem niet aanspreken; dat was, als hij als spreker
stond ingeschreven en weldra aan het woord zou komen. Dan was hij ongenaakbaar
en was het 't verstandigst niet in zijn buurt te komen. Want hij was, als hij spreken
moest, hyperzenuwachtig. Het klinkt zonderling van zo'n redenaar; toch is het de
volle waarheid.
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In den aanvang ging het enigszins hortend en stotend, het had den schijn als wilde
het niet vlotten. Maar als hij enigen tijd aan het spreken was, en zijne eigen stem had
gehoord, dan kalmeerde hij, dan kwam de stroom los dan werd zijn hard orgaan zacht
en welluidend en dan vloeide een me-
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lodie van klanken door de zaal, die in die dagen haar weerga niet vond.’
Van Schaepman buiten de Kamer zegt Kolkman wat verder; ‘Met groot en klein kon
hij omgaan. In de salons der hogergeplaatsten flaneerde hij even rustig als in de meer
bescheiden woning der burgerij. Maar overal was hij een gewilde verschijning.
Causeur zoals weinigen en met ene belezenheid om van te duizelen.... Hij had
gewoonlijk de conversatie in handen en dat was voldoende om de kring, waarin hij
zich bevond, te amuseren.
In zulke omstandigheden heeft hij ruimschoots gelegenheid gehad, en er ook
gebruik van gemaakt, om zijn katholieke wetenschap en zijn geloof te doen kennen.
En hij kon dat doen met zulk een ijver en vuur, dat tegenstanders mij hebben
verklaard; ‘Wij hebben ons van hem afgewend, om niet onder zijn invloed te komen.’
De betekenis van Schaepman voor de Katholieken vat Kolkman kort aldus samen;
‘De voornaamste reden, waarom Neerlands katholieken den doctor hartelijk dankbaar
moeten zijn ligt hierin, dat hij ons naar voren heeft gebracht, dat hij heeft weggenomen
of doen ophouden dat denkbeeld van minderwaardigheid, dat de niet-katholieken
van ons koesterden, en dat hij ons zelven onze eigenwaarde meer heeft doen kennen
en onze eigen kracht beter heeft leren beseffen.
De doctor heeft ons ontbolsterd. Hij is, zovelen hebben het reeds vóór heden
gezegd, onze Emancipator geweest.’
Dat ‘ontbolsteren’ was echter niet zonder veel moeite en pijn gegaan. En een zeer
begrijpelijke verklaring vinden wij in een korte meer zeer schone levensbeschrijving
van Schaepman door Dr. Gisb. Brom.
‘De Nederlandsche katholieken, ontwend als zij door eeuwenlange verschrikking
waren aan de algemene landszaken, hadden zich - noodzakelijk gevolg - meer en
meer op hun eigen specifiek-roomse belangen geconcentreerd. Vandaar ook de
gewoonte, om elke opkomende kwestie aanstonds van zuiver-katholiek standpunt te
beschouwen en zich, niet zonder angstvallig wantrouwen tegenover de liberale
wetgever, vóór alles af te vragen, of en in hoeverre daarbij geen conflict met enig
katholiek beginsel te vrezen was.
Men vergat daarbij te vaak, dat de katholieke beginselen van staatsbeleid ‘waar
zij het eigenlijke leven raken, plooibaar en buigzaam zijn, als het leven zelf en zich
voegen naar iedere eis van het leven, die niet in strijd is met de hoogste wet van
God.’ (Schaepman)
De Kamerleden beschouwden nog te veel - zij 't onbewust - als hoofddeel van hun
taak; de gevaren afwenden waarmee een vijandige staat de Katholieken voortdurend
bedreigde.
Schaepman, die de katholieke beginselen allerminst vergat, ging hen voor om de
politieke vraagstukken te beoordelen van nationaal, Nederlands standpunt, De
Katholieken mochten bij deze kwesties niet afzijdig blijven. Anders wordt men zo
licht als een quantité négligeable beschouwd; de geest van ongeloof en revolutie
doorsijpelt onze wetgeving, als wij niet positief optreden om het kwaad te keren
door het goede Daarom was Schaepman altijd in de weer om mee te werken en zo
invloed uit te oefenen.
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Dit standpunt en de joviale omgang met de kopstukken der liberalen bezorgden
hem het verwijt van kortzichtigen, dat hij te liberaal was! Maar het onwaardeerbare
resultaat werd door hen niet gezien.
Steeds hield hij er rekening mee dat wij onder de gemengde bevolking van
Nederland maar een zwakke minderheid zijn en dat in iedere protestantse Nederlander
nog de geuzenaard te vinden is, die zich aanhoudend uitte tegen de Katholieken. Dat
maakte de broeders uit het Kaholieke Zui-
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den vooral vaak zeer boos.’ Ik ben onder dat opzicht van wat vierkanter formatie,
schreef Schaepman. Het oude Roomse geloof, dat mij ten deel viel, maakt mij fier
genoeg om de fierheid of ijdelheid van anderen met geduld te verdragen.’
Tegenover de schuwheid en vrees der Katholieken voor de toenemende
democratische beweging, toonde Schaepman juist groot vertrouwen in de democratie,
mits ze verstandig geleid werd; ‘de waarheid heeft op den langen duur geen vaster
bondgenoot dan de volkgeest; en de Kerk en het volk zijn, de ene door de genade,
de ander door de natuur, de onsterfelijke factoren der wereldgeschiedenis.
Het lijkt jammer, dat de stichter der Katholieke Staatspartij nu juist niet uitmuntte
door partijdiscipline. Maar had hij deze getoond, de Katholieke Staatspartij zou niet
de nodige verjongingskuur ondergaan hebben, en tot die frisheid gekomen zijn, welke
nu zo weldadig aandoet.
Tenslotte; ‘dat hij niet altoos de behoorlijke tact aanwendde of zich ook maar de
nodige moeite gaf om andere invloedrijke partijgenoten voor zijn ideën te winnen;’
dat hij ‘beter het grote in een tegenstander kon waarderen dan het kleinere in een
partijgenoot ontzien’; dat ‘met medewerken op voet van gelijkheid en door zijn
buitengewone gaven en door zijn persoonlijkheid in den regel uitgesloten bleef,
hetgeen velen op den duur heeft afgestoten...’ dat zijn ‘knoesten, welke men aantreft
in het taaie hout, waarin gestalten van zijn postuur met harden hamer zijn gebeiteld.’
(vgl. Thorbecke, Kuyper)
Deze schaduwkanten, die tijdens zijn leven nog al donker werden getekend, worden
echter ver overstraald door zijn rondborstige en onweerstaanbare eerlijkheid. Deze
deed hem ook op zijn sterfbed nog verklaren; dat hij volkomen gerust was over zijn
politiek leven. ‘'t Schaep is mogelijk wel eens eigenzinnig geweest, maar ik heb altijd
eerlijk en naar beste weten gehandeld. Zeg dat ook aan Kolkman.’
Schaepman was zijn geloofsgenoten een generatie vooruit; en onze generatie leeft
van zijn gedachten en idealen.
Deze gedachten en idealen heeft hij ons als een politiek testament nagelaten in
zijn CHRONICA.
I Wij behoren in onze politieke strijd ons wel te doordringen van de gedachte,
dat wij leven in een gemengd land; dat wij goede Nederlanders moeten zijn,
om ons goede Katholieken te tonen.
II Wij moeten geen ideaal opgeven, maar maar toch op de eerste plaats zijn mannen
van de arbeid en van de daad.
III Wij moeten de eenheid onder elkander bewaren door elkaars vrijheid te
eerbiedigen en te volharden in het; in alles de liefde.
Behalve dit politiek heeft Schaepman ons nog een katholiek testament nagelaten in
de weinige woorden die hij ten afscheid sprak tot twee jeugdige priesters aan zijn
sterfbed; ‘Hebt de Kerk lief, want daarin ligt alles opgesloten. Leeft inderdaad voor
haar... In de liefde tot de Moederkerk is al het andere vervat. De Kerk
vertegenwoordigt ons immers den Christus. Hij heeft haar ingesteld om zijn werk
voort te zetten... Nogmaals, mijn beste jongens, bemint de Kerk, werkt en strijd voor
haar.’
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De paasnacht in Oost-Europa door Dr. Joh. Hartog.
Terwijl de Dood rondwaart over de slagvelden van Polen, Rusland en de
Balkan, zingen de gelovigen ook thans: ‘Wij vieren de dood van den Dood,
de vernietiging van de hel, het begin van een nieuw en eeuwig leven. En
in verrukking zingen wij den Maker ervan lof, den enigen God onzer
vaderen.’
In onze streken zijn wij gewend aan de nachtmis van Kerstfeest. Wie in zijn missaal
thuis is, weet, dat veel wat thans op de ochtend van de Stille Zaterdag in de kerk
gedaan wordt, feitelijk ook des nachts behoorde te geschieden: de oude
Paasnachtviering. In een gedeelte van onze heilige Katholieke Kerk is dit oude gebruik
bewaard gebleven en viert men nog de Paasnacht. Dit heeft o.a. plaats in die streken,
waar de Byzantijnse ritus gevolgd wordt, dus in de Balkanlanden, in Rusland en
enkele andere gebieden. Alle gelovigen drommen dan samen in de kerken en op het
middernachtelijk uur begint een speciale Paasdienst, welke door St. Johannes van
Damascus omstreeks het einde der 7e eeuw werd samengesteld en waarvan wij op
de volgende bladzijden een vertaling publiceren. Zoals men ziet, munt deze Paascanon
zoals hij genoemd wordt, uit door rijkdom aan poëtische gedachten en dichterlijke
vorm. Gedurende deze gehele dienst (die ongeveer 3 kwartier duurt) en de erop
volgende Heilige Mis staan alle gelovigen met brandende kaarsen in de hand, die
door het donker van de straten brandend mede naar huis genomen worden om thuis
het nieuwe licht te ontsteken. Wie het eens zag zal het nooit vergeten.
De canon wordt door verschillende koren zonder muzikale begeleiding uitgevoerd
en ter onderscheiding van waar nieuwe liederen en hymnen beginnen is dit telkens
voor het betreffende stuk aangegeven. De woorden Irmos, Tropar enz. zijn
benamingen van kerkzangen, zoals bij ons bijvoorbeeld Introitus, graduale e.d. Bij
de wisselzangen, staat P voor den celebrerenden priester (of bisschop), D. voor den
diaken en K. voor koor. Het tweede gezang ontbreekt altijd.
**
*
In processie de kerk verlatend zingen wij:
De Engelen bezingen Uw verrijzenis, o Christus onze Heiland;
Maak ons waardig U met een rein hart te verheerlijken.
Hierop bewierookt de priester alle omstanders en de deuren van het
kerkgebouw welke inmiddels gesloten zijn; met het kruis maakt hij een
kruisteken en roept dan luide:
Ere zij der Heilige Drievuldigheid, een van wezen, levengevend en onverdeeld, nu
en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.
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P.: Christus is verrezen van de doden, Hij heeft den Dood door zijn dood vertreden
en aan hen, die in de graven zijn, heeft Hij het leven geschonken, (driemaal).
K.: Christus is verrezen enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal).
P.: God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden en Zijn haters zullen
van Zijn aangezicht vlieden.
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K.: Christus is verrezen enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal).
P.: Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt; gelijk was voor het vuur
smelt.
K.: Christus is verrezen enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal).
P.: Zo zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht, maar de rechtvaardigen
zullen zich verblijden.
K.: Christus is verrezen enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal).
P.: Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laat ons op dezelve ons verheugen
en verblijd zijn.
K.: Christus is verrezen enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal).
P.: Eer aan den Vader en aan den Zoon en aan den Heiligen Geest.
K.: Christus is verrezen enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal).
P.: Gelijk het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Hierop zingt de priester met luider stem:
P.: Christus is verrezen van de doden, Hij heeft den Dood door zijn dood vertreden.
De priester doet de kerkdeur open en met het eerbiedwaardige kruis in de
hand schrijdt hij naar binnen, begeleid door kaarsdragers en volk, die allen
zingen:
En aan hen, die in de graven zijn, heeft Hij het leven geschonken.
De Diaken zingt dan voor de geopende Deuren van het altaar de
vredesectenie:
D.: Laat ons in vrede bidden tot den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor de vrede, die van boven is en voor het heil onzer zielen, bidden wij den
Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor de vrede van gans de wereld, het welzijn der heilige kerken Gods en voor
haar aller hereniging, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor deze heilige kerk en voor hen, die haar betreden vervuld van geloof,
schroom en de vreze Gods, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor den zeer heiligen Opperpriester N, Paus van Rome, en voor onzen zeer
heiligen Bisschop N, voor de eerbiedwaardige orde van priesters, voor de diakenen
in Christus, voor al de geestelijkheid en het volk, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor onzen zeer wijdluften en machtigen Vorst N, voor zijn Opvolger op de
troon, voor zijn hof en al zijn heir, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor ons beproefd vaderland, opdat zich daar handhaven mogen rust en vrede
en godsvrucht, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
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D.: Opdat Hij ons ter hulp kome en allen vijand en tegenpartijder zich onder de
voet stelle, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor deze stad (of: dit heilige klooster) en voor alle steden, voor het land en
de gelovigen, die er wonen, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor de zuiverheid der lucht en opdat met de vruchten des velds ook de dagen
van vrede vermenigvuldigd worden, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Voor de zeevarenden en reizigers, voor zieken en lijdenden, voor de gevangenen
en hun heil, bidden wij den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Opdat Hij ons bevrijde van alle droefenis, van toorn en nood, bidden wij den
Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Bescherm ons, red ons, ontferm U onzer en behoed ons, God, door Uw genade.
K.: Heer, ontferm U onzer.
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D.: In gedachtenis aan onze allerheiligste, zeer reine en gezegende en glorierijke
Vrouwe, de Moedergods en Altijd-Maagd Maria, tezamen met alle heiligen, bevelen
wij onszelven en elkander en geheel ons leven aan Christus onzen God.
K.: Aan U, Heer.
P.: Want U komt alle glorie toe, en het eerbetoon en de aanbidding, den Vader en
den Zoon en den Heiligen Geest, nu en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.
De voornaamste priester bewierookt thans alle heilige iconen en alle
aanwezigen, zo priesters als leken, en zingt de Paascanon. Gedurende elke
Irmos bewierookt hij het altaar:

Eerste gezang.
(Irmos) De dag der verrijzenis. Laat ons verlicht worden, gij volken. Het is Paasfeest
des Heren. Want van de dood tot het leven, van de aarde naar de hemel heeft ons
gevoerd Christus onze God, terwijl wij een lied der victorie zingen.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
(Tropar) Laten wij onze zinnen reinigen en wij zullen Christus zien, stralend van
het onuitsprekelijke licht der verrijzenis en wij zullen Hem horen zeggen op duidelijke
toon ‘Verheugt u’, terwijl wij het lied der victorie zingen.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Want waardig is het, dat de hemelen zich zouden verheugen, dat de aarde
blijde zou zijn en dat de ganse wereld, zowel de zichtbare als de onzichtbare, zou
feest houden: want Christus is verrezen, de eeuwige vreugde.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘De dag der verrijzenis’ en ‘Christus
is verrezen..... Hij heeft den Dood enz.’ (driemaal). Daarna volgt de Kleine
Ectenie:
D.: Wederom en nogmaals, laat ons in vrede bidden tot den Heer.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: Bescherm ons, red ons, ontferm U onzer en behoed ons, God, door Uwe genade.
K.: Heer, ontferm U onzer.
D.: In gedachtenis aan onze allerheiligste, zeer reine en gezegende en glorierijke
Vrouwe, de Moedergods en Altijd-Maagd Maria, tezamen met alle Heiligen, bevelen
wij onszelven en elkander en geheel ons leven aan Christus onzen God.
K.: Aan U, Heer.
P.: Want Uwer is de majesteit, het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid, des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen.
K.: Amen.

Het derde gezang.
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(Irmos) Komt, laat ons een nieuwe drank zwelgen, niet een die door wonder uit een
dorre rots is voortgekomen, maar uit de Bron der onsterfelijkheid, welke voortkomt
uit het graf van Christus; op Wien ook wij gegrondvest zijn.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
(Tropar) Nu zijn alle plaatsen vervuld van licht, hemel en aarde en de plaatsen
onder de aarde. De ganse schepping viere de verrijzenis van Christus, op Wien ook
wij gegrondvest zijn.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Gisteren, Christus, werd ik met U begraven en heden sta ik met U op in
Uwe verrijzenis. Gisteren werd ik met U gekruisigd; verheerlijk mij, Heiland, in uw
rijk.
K.: Christus is verrezen van de doden.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘Komt, laat ons’ en ‘Christus is verrezen
enz.... Hij heeft den Dood enz. (driemaal) Vervolgens de Kleine Ectenie,
als voren, behalve de uitroep:
P.: Want Gij zijt onze God en U zwaaien wij alle glorie toe, den Vader en den Zoon
en den Heiligen Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.
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(Ipakoi) Toen zij, die voor het ochtendgloren van Maria kwamen, de steen van het
graf vonden afgewenteld, hoorden zij den Engel: Wat zoekt gij Hem, die in het
eeuwige licht vertoeft, temidden der doden, als ware Hij sterfelijk? Ziet de
grafklederen. Gaat haastiglijk heen en boodschapt aan de wereld, dat de Heer verrezen
is en den Dood heeft teniet gedaan. Want Hij is de Zoon van God, die de mensheid
redt.

Vierde gezang.
(Irmos) Laat Habakuk onder goddelijke inblazing sprekend zich thans bij ons voegen
in de vrome wake en laat hij den stralenden Engel tonen, die vroeg roept: Heden is
het Heil tot de wereld gekomen, want Christus is van de doden verrezen, omdat Hij
almachtig is.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
(Tropar) Christus bleek van het mannelijk geslacht te zijn, toen Hij uit de schoot
der Maagd naar voren trad en als sterveling werd Hij Lam genoemd. Zonder smet
ook is ons Paasoffer, omdat Het geen verderf gesmaakt heeft en als waarachtig God
werd uitgeroepen als de Volmaakte.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Christus, de gezegende Kroon, heeft zich als een eenjarig lam uit eigen
goede wil voor allen geofferd, een Paasoffer der reiniging; en uit het graf heeft Hij,
de glorierijke Zon der gerechtigheid, weer over ons geschenen.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) David, de voorvader van onzen God, danste en huppelde voor de
symbolische Ark des Verbonds. Laten ook wij, Gods heilig volk, die de vervulling
van deze symbolen zien, ons op vrome wijze verheugen: Want Christus is verrezen,
omdat Hij almachtig is.
K.: Christus is verrezen van de doden.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘Laat Habakuk’ en ‘Christus is verrezen
enz. ...Hij heeft den Dood enz. (driemaal). Vervolgens de Kleine Ectenie,
als voren, behalve de uit roep:
P.: Want Gij zijt een genadig en menslievend God en U zwaaien wij lof toe, den
Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.

Vijfde gezang.
(Irmos) Laten wij dan zeer vroeg opstaan en den Heer een zang brengen in plaats
van myrrhe en wij zullen Christus zien, de Zon der gerechtigheid, die het leven der
mensheid verlicht.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
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(Tropar) Toen zij, die in de boeien der hel gekluisterd lagen, Uw oneindige
barmhartigheid zagen, Christus, spoedden zij zich met verheugde tred naar het licht,
en zij bezongen het eeuwige Paasoffer.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Laten wij met lampen op weg gaan om Christus te ontmoeten, die uit
het graf te voorschijn treedt als een bruidegom. En met de koren der Engelen, die
Hem minnen en loven, willen wij het verzoenend Paasoffer van God gaan vieren.
K.: Christus is verrezen van de doden.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘Laten wij dan heel vroeg’ en ‘Christus
is verrezen enz. ...Hij heeft den Dood. (driemaal). Vervolgens de Kleine
Ectenie als voren, behalve de uitroep:
P.: Want geheiligd en verheerlijkt zij Uw zeer eervolle en majestueuze naam, des
Vaders en des Zoons en Heiligen Geestes, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.

Zesde gezang.
(Irmos) Gij zijt afgedaald tot in de diepste plaatsen der aarde, o Christus, en Gij hebt
de eeuwige boeien geslaakt, welke de ge-

Lux. Jaargang 1

220
vangenen in kluisters gebonden hielden; en na drie dagen zijt Gij uit het graf verrezen,
zoals Jonas uit de vis.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
(Tropar) Christus, die bij Uw geboorte de poort der Maagd niet verbroken hebt.
Gij zijt van de doden opgestaan zonder de zegelen te verbreken; en ons hebt Gij de
poorten van het Paradijs ontsloten.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) O mijn Heiland, levend en nietgeveld offer; toen Gij als God en uit Uw
eigen wil. Uzelf aan den Vader geofferd hadt, hebt Gij, doordat Gijzelf uit het graf
verrezen zijt, medeopgewekt ook Adam, den vader van ons geslacht.
K.: Christus is verrezen van de doden.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘Gij zijt afgedaald’ en ‘Christus is
verrezen enz.’ ...Hij heeft den Dood enz (driemaal). Vervolgens de Kleine
Ectenie, als voren, behalve de uitroep:
P.: Want Gij zijt de Vorst des vredes en de Heiland onzer zielen en U zwaaien wij
lof toe, den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd en in de eeuwen
der eeuwen.
K.: Amen.
(Kondak) Ofschoon Gij, Onsterfelijke, in het graf gedaald zijt, hebt Gij toch de
macht der hel vernietigd en zijt Gij als overwinnaar verrezen. Christus onze God,
aan de myrrhe-dragende vrouwen hebt Gij aangekondigd ‘Verblijdt u’ en de vrede
hebt Gij geschonken aan Uwe apostelen en de Verrijzenis hebt Gij verleend aan de
gevallenen.
(Ikos) De myrrhe-dragende vrouwen hebben de dageraad niet afgewacht en voor
de opgang van de zon, hebben zij, als ware het dag, de Zon gezocht welke in het graf
was ondergegaan; en tot elkander riepen zij: Vrienden, laten wij met zoet-riekende
specerijen het levengevende en begraven lichaam zalven van Hem, die den gevallen
Adam welke in het graf ligt, weer zal doen verrijzen in het vlees. Laten wij gaan,
laten wij zoeken, zoals de Wijzen, en laten wij in aanbidding voor Hem nedervallen
en Hem een offer van myrrhe brengen, niet aan Hem in doeken gewonden, maar in
windselen. En laten wij wenen en schreien met luider stemme: Sta op, Meester, die
den gevallenen de verrijzenis schenkt.
Omdat wij de verrijzenis van Christus hebben gezien, laten wij daarom nederbuigen
voor den heiligen Heer Jezus, die alleen zonder zonde is. Uw Kruis aanbidden wij,
Christus en Uw heilige verrijzenis prijzen en verheerlijken wij: want Gij zijt onze
God en wij kennen geen ander dan U; wij roepen Uw naam aan. Komt, alle gelovigen,
laten wij Christus' heilige verrijzenis aanbidden, want voorwaar, door het kruis is er
vreugde gekomen in de gehele wereld. Laten wij den Heer immer zegenen en laten
wij Zijn Verrijzenis bezingen, want omdat Hij het kruis verdragen heeft, heeft Hij
den Dood door Zijn dood te niet gedaan.
(Hymne) Jezus is uit het graf verrezen, gelijk Hij voorzegd had, en heeft ons het
eeuwige leven geschonken en grote barmhartigheid bewezen.
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Zevende gezang.
(Irmos) Hij, die de heilige jongelingen in de vurige oven gespaard heeft, heeft als
een sterveling geleden, toen Hij mens geworden was; en door Zijn lijden heeft Hij
het sterfelijke bekleed met de waardigheid der onsterfelijkheid, Hij, de enige God
onzer vaderen, gezegend en bovenmate verheerlijkt zij Hij.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
(Tropar) De vrome, wijze vrouwen volgden U haastiglijk met zoet-riekende
specerijen. Maar Hem, dien zij met tranen zochten als dood, aanbaden zij als den
levenden God en aan Uw leerlingen, Christus, verkondigden zij de blijde boodschap
van het mystieke Paasoffer.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Wij vieren de dood van den
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Dood, de vernietiging van de hel, het begin van een nieuw en eeuwig leven. En in
verrukking zingen wij den Maker ervan lof, den enigen God onzer vaderen, gezegend
en bovenmate verheerlijkt.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Want heilig, naar volle waarheid, en alle plechtige triomf waardig is
deze verlossende en blinkend schijnende nacht, de voorbode van de helder stralende
Dag der verrijzenis, op welke het Eeuwige Licht, dat zonder grenzen is, in het vlees
is opgestraald uit het graf ten bate der gehele mensheid.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘Hij, die de heilige jongelingen’ en
‘Christus is verrezen enz.’... Hij heeft den Dood enz. (driemaal) Vervolgens
de Kleine Ectenie, als voren, behalve de uitroep:
P.: Want gezegend en geheel en al verheerlijkt zij de majesteit van Uw Koninkrijk,
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, nu en altijd en in de eeuwen der
eeuwen.
K.: Amen.

Achtste gezang.
(Irmos) Dit is de uitgelezen en heilige Dag, de enige Koning en Heer der Sabbatten,
het Feest der feesten, de Triomf der triomfen, laten wij thans Christus zegenen tot
in eeuwigheid.
(Refrein) Christus is verrezen van de doden.
(Tropar) Komt, laten wij op deze gunstige dag der verrijzenis deelhebben aan de
vrucht van de nieuwe wijnstok der goddelijke blijdschap van Christus' koninkrijk,
door in ons lied Hem als God groot te maken tot in eeuwigheid.
K.: Christus is verrezen van de doden.
(Hymne) Laat uw ogen rondgaan, Sion, en zie. Want voorwaar, van het Westen
en van het Noorden, van de Zee en van het Oosten, hebben zich Uw kinderen als tot
een door God ontstoken licht vergaard en zij zegenen Christus tot in eeuwigheid.
(Refrein) O allerheiligste Drievuldigheid, onze God, ere zij U!
(Hymne) Almachtige Vader, het Woord en de Geest, een Wezen in drie verenigde
Personen, bovenmate hoog en allergoddelijkst. In U zijn wij gedoopt en U zullen wij
zegenen tot in alle eeuwigheid.
Hierna herhalen de koren de Irmos ‘Dit is de uitgelezen dag’ en ‘Christus
is verrezen enz’ ... Hij heeft den Dood enz. (driemaal). Vervolgens de
Kleine Ectenie, als voren, behalve de uitroep:
P.: Want gezegend zij Uw naam en verheerlijkt zij Uw Koninkrijk, des Vaders en
des Zoons en des Heiligen Geestes, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.
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Negende gezang.
(Refrein 1) Mijn ziel maakt groot Christus, den Gever van het leven, die ten derden
dage uit het graf verrezen is.
(Irmos) Schijn, schijn, nieuw Jeruzalem, want de glorie des Heren is over u
opgegaan. Vier thans een feestdag en wees blijde, Sion. En verheug u, gij Moedergods,
in de verrijzenis van Hem, dien gij baardet. (Refrein 2) Mijn ziel maakt groot Christus,
den Gever van het leven, die uit Zijn eigen goede wil, geleden heeft en begraven
werd en ten derden dage is verrezen.
(Irmos) Schijn, schijn enz.
(Refrein 3) Christus, het nieuwe Paasoffer, het levende offer, het Lam Gods, dat
wegneemt de zonde der wereld.
(Tropar) O hoe goddelijk. O hoe barmhartig. O hoe zoet is Uw woord. Want Gij,
Christus, hebt in Uw trouw beloofd met ons te zijn, zelfs tot het einde der wereld.
Daar wij aldus deze vaste grond onzer hope hebben, verheugen wij, gelovigen, ons.
(Tweemaal).
(Refrein 4) De Engel riep tot haar, die vol van genade is: Wees gegroet, reine
Maagd, en wederom zeg ik: Wees gegroet, Uw zoon is verrezen na drie dagen in het
graf vertoefd te hebben en Hij heeft de doden opgewekt: Verheugt u, gij volken.
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(Irmos) Schijn, schijn enz.
(Refrein 5) Doordat Gijzelf de doodslaap gekend hebt, hebt Gij de doden van alle
eeuwen opgewekt door koninklijk te brullen als de Leeuw van Juda.
(Irmos) Schijn, schijn enz.
(Refrein 6) Maria Magdalena spoedde zich grafwaarts en toen zij Hem ontwaarde
ondervroeg zij Hem als ware Hij de hovenier.
(Tropar) O groot en allerheiligst Paasoffer, Christus. O Wijsheid, Woord en Macht
van God. Verleen, dat wij nog inniger mogen deelhebben aan U in de avondloze dag
van Uw koninkrijk.
(Refrein 1) De Engel verblindde de vrouwen en riep: Weent niet meer, want
Christus is verrezen.
(Tropar) O groot en allerheiligst Paasoffer, Christus enz.
(Refrein 2) Christus is verrezen, Hij heeft den Dood vertreden en heeft de doden
opgewekt: verheugt u, gij volken!
(Tropar) O groot en allerheiligst Paasoffer, Christus enz.
(Refrein 3) Heden verheugt zich elk schepsel en het krijt van blijdschap. Want
Christus is verrezen en de hel is geslagen in gevankelijkheid.
(Tropar) O groot en allerheiligst Paasoffer, Christus enz.
(Refrein 4) Heden heeft de Heer de hel gevankelijk weggevoerd en Hij heeft hen,
die er van eeuwigheid in bittere boeien gebonden waren, opgewekt.
(Tropar) O groot en allerheiligst Paasoffer, Christus enz.
(Refrein 5) Mijn ziel maakt groot de majesteit van de Godheid, Drie Personen en
Ondeelbaar.
(Tropar) O groot en allerheiligst Paasoffer, Christus enz.
(Refrein 6) Verheug u, Maagd! Verheug u, gezegende! verheug u grotelijks,
Verheerlijkte! Want uw Zoon is na drie dagen uit het graf verrezen.
Hierna herhalen de koren het eerste refrein en de Irmos ‘Schijn schijn’ en
‘Christus is verrezen enz. ... Hij heeft den Dood enz.’ (driemaal).
Vervolgens de Kleine Ectenie als voren, behalve de uitroep:
P.: Want alle machten des hemels maken U groot, den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest en U zwaaien wij lof toe, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K.: Amen.
(Exapostilarion) Nadat Gij ontslapen waart als ware Gij sterfelijk, Koning en Heer,
zijt Gij ten derde dage verrezen en Gij hebt Adam van het verderf opgewekt en den
Dood vernietigd: Paasoffer der onverderfelijkheid! Redding der wereld! (driemaal).
Laat al wat adem heeft den Heer prijzen. Looft den Heer des hemels, Looft Hem in
den hoge. U, o God, geldt onze lofzang. (Stich) Looft Hem van wege Zijner
mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid.
Wij bezingen Uw verlossend lijden, Christus, en wij verheerlijken Uw verrijzenis,
Looft Hem met het geluid der trompet; looft Hem op luit en harp.
(Tropar) Gij die het kruis verdragen en den Dood vernietigd hebt en van de doden
zijt opgestaan, schenk vrede aan ons leven, Heer, want Gij alleen zijt almachtig.
Looft Hem met cymbalen en dansen; looft Hem met snarenspel en op de luit.
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(Tropar) Gij die de hel gevankelijk hebt weggevoerd en door Uw verrijzenis den
mens van de doden hebt opgewekt, Christus, geef dat wij met een rein hart U mogen
zingen en verheerlijken.
(Stich) Looft Hem met wel klinkende cymbalen; looft Hem op de luid klinkende
cymbalen.
(Hymne) Uw goddelijke afdaling lovend, zingen wij U prijs, Christus. Want Gij
werdt Van een Maagd geboren, maar niet werdt Gij van den Vader gescheiden. Gij
hebt als een mens geleden en uit Uw eigen goede wil hebt Gij het kruis verdragen
en Gij zijt uit
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het graf verrezen als kwaamt Gij voort uit een vorstelijk vertrek, opdat Gij de wereld
zoudt redden: Heer, lof zij U!
(De Paas-stich) God zal opstaan; Zijn vijanden zullen verstrooid worden.
(Tropar) Heden is ons het heilig Paasoffer geopenbaard, het nieuwe en heilige
Paasoffer, het mystieke Paasoffer, het zeer verhevene Paasoffer, Christus, het
Paasoffer en de Verzoening. Het smetteloze Paasoffer, het grote Paasoffer, het
Paasoffer der gelovigen, het Paasoffer dat ons de poorten van het paradijs opent, het
Paasoffer dat alle gelovigen heiligt.
(Stich) Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt.
(Tropar) Komt thans van uw vizioen, gij vrouwen, verkondigsters van de blijde
boodschap en zegt tot Sion: Ontvang van ons de blijde boodschap van de vreugde
van Christus' verrijzenis. Sier u op, huppel van vreugde en verblijd u, Jeruzalem,
omdat gij Christus den Koning ziet, die als een bruidegom uit het graf naar voren
treedt.
(Stich) De goddelozen zullen vergaan van Gods aangezicht, maar de rechtvaardigen
zullen zich verblijden.
(Tropar) Toen de myrrhe-dragende vrouwen zeer vroeg in de morgen voor het
graf van den Levengever stonden, vonden zij een Engel zittend op een steen. En hij
kondigde haar aan en zeide: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? Waarom
betreurt gij den Onverderfelijke temidden van het verderf? Gaat en verkondigt de
blijde boodschap aan Zijn leerlingen.
(Stich) Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laat ons op dezelve ons verheugen
en verblijd zijn.
(Tropar) Het vreugderijke Paasoffer, het Paasoffer, het Paasoffer des Heren, het
meer dan majestueuze Paasoffer is voor ons verschenen. Het Paasoffer, laten wij
elkander van vreugde omarmen! Paaroffer, bevrijding van smart! Want heden is
Christus als uit een kamer der ruste naar voren getreden uit het graf en Hij heeft de
vrouwen met blijdschap vervuld, zeggende: Verkondigt de blijde boodschap aan de
Apostelen.
Eer aan den Vader en aan den Zoon en aan den Heiligen Geest, zoals het was in
het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
(Tropar) De Dag der verrijzenis. Laten wij verlicht worden op het plechtige feest.
Laten wij elkander omarmen. Laten wij zeggen: Broederen! En laten wij terwille
van de verrijzenis alles vergeven aan hen, die ons haten en op deze wijze uitroepen:
Christus is verrezen van de doden; Hij heeft den Dood door Zijn dood vertreden en
aan hen, die in de graven zijn, heeft Hij het leven geschonken. (Driemaal)
En het ‘Christus is verrezen enz... Hij heeft den Dood enz.’ wordt zovele
malen herhaald, dat alle aanwezigen, priesters en volk, gelegenheid hebben
gehad elkander de paaskus te geven. Hierna, terwijl allen vol eerbied staan,
zal de voornaamste priester de volgende toespraak lezen van onzen Vader
onder de heiligen, den Heiligen Johannes met de Gulden Mond.
Indien iemand vroom zij en Godminnend, laat hij zich dan verheugen in dit schoon
en stralend overwinningsfeest.
Indien iemand een wijs dienaar zij, laat hem zich verblijdend binnentreden in de
vreugde zijns Heren.
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Indien iemand zich in lang vasten verstierf, laat hem nu zijn beloning ontvangen.
Indien iemand van het eerste uur af gezwoegd heeft, laat hem heden zijn
rechtvaardige beloning ontvangen.
Indien iemand op het derde uur gekomen zij, laat hem dan nu vol dankbaarheid
feestvieren.
Indien iemand op het zesde uur gekomen zij, laat hij zich niet door twijfel doen
bevangen; want hem zal op geen enkele wijze tekort gedaan worden.
Indien iemand gedraald heeft tot het negende uur, laat hem niets vrezend nader
komen.
Indien iemand zelfs gewacht heeft tot het elfde uur, laat ook hij niet beschroomd
zijn
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om zijn late komst; want de Heer, Die naijverig is op Zijn eer, zal den laatste even
goed ontvangen als den eerste; Hij schenkt rust aan hem, die gekomen is te elfder
ure, desgelijks ook aan hem, die van het eerste uur af de hitte en last des daags
gedragen heeft. Hij toont barmhartigheid aan den laatste en Hij zorgt voor den eerste.
Aan den een schenkt Hij Zijn gaven en over den ander stort Hij Zijn gunsten uit. Hij
aanvaardt zowel de daden, als Hij de bedoeling doorvorst. Zowel de handelingen als
de wijze van offeren eert en prijst Hij.
Derhalve, gij allen, treedt binnen in de vreugde uws Heren en gij, zowel van het
eerste als van het latere uur, komt uw loon in ontvangst nemen.
Gij, rijken en armen tezamen, viert uw hoge feest.
Gij, matigen en gij zorgelozen, eert deze uw dag.
Jubelt nu op deze dag gij, die gevast hebt, en gij, die uw buik gekoesterd hebt. De
tafel is tot krakens toe beladen; feest nu allen in overdaad. Het kalf is vet geworden;
laat niemand hongerig henen gaan.
Verblijdt u allen in het feest des Geloofs: ontvangt gij allen de rijkdommen ener
overdadige liefde.
Laat niemand zijn armoede bewenen, want het allen omvattende koninkrijk is voor
allen geopenbaard.
Laat niemand zijn boosheden bejammeren, want de vergiffenis is stralend
opgeschoten uit het graf.
Laat niemand de dood vrezen, want de dood van den Heiland heeft ons vrij gekocht.
Hij, die gekluisterd was in de boeien des doods, heeft deze verbroken. Door af te
dalen naar de hel, sloeg Hij de hel in kluisters. Hij joeg haar schrik aan, toen zij
proefde van Zijn vlees. En Isaïas, dit voorspellend riep uit: de hel werd van schrik
bevangen, toen zij U gewaar werd in de diepste spelonken van deze verschrikking.
Zij werd bevreesd, want zij werd vernietigd. Zij werd vertoornd, omdat met haar de
spot gedreven werd. Zij werd van woede vervuld, wijl zij gedood werd. Wanhoop
werd haar deel om haar vertrapping. In boeien geslagen, verviel zij tot razernij. Zij
nam een lichaam aan en zag God van aangezicht tot aangezicht. Zij nam de aarde en
trof de Hemel. Zij greep het tastbare en omknelde het ongeziene.
O Dood, waar is uw prikkel?
O Hel, waar is uw overwinning?
Christus is verrezen en gij zijt overwonnen. Christus is verrezen en de duivelen
zijn gevallen. Christus is verrezen en het Leven regeert.
Christus is verrezen, en niet één gestorvene blijft meer in het graf.
Want Christus, verrezen van de doden, is de Eersteling geworden van hen, die
ontslapen zijn. Aan Hem zij de glorie en de de heerschappij tot in eeuwigheid. Amen.
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[Lux 1944, nummer 6]
Van de Wees-Onbeheerde en Desolate Boedelkamer naar de N.V.
De Curaçaosche Hypotheekbank.
door Dr. W.Ch. de la Try Ellis
Oprichting.
Aritikel 67 van het Regeeringsreglement van 1815 luidt: ‘Er zal zijn een
Wees-Onbeheerde en Desolate Boedelkamer, bestaande uit den Raad-fiscaal, den
Raad contrarolleur-generaal en twee der kundigste en meest bevoegde personen, zoo
mogelijk geen negotie doende, en geadsisteerd door een Secretaris. De
Gouverneur-generaal en Raad van policie zal voor dezelve een instructie formeren.’
En verder was er voorgeschreven, dat de gelden dier kamer in een ten
Gouvernementshuize onder de benaming van Generale geldkamer bewaarde
reservekas zouden worden gedeponeerd, met andere speciën of geldswaarden die
voor het ogenblik buiten emplooi waren. Alhoewel de enkele lezing de meening zou
doen postvatten dat oprichting van een dergelijke kamer door dat Staatsstuk werd
geboden, blijkt uit andere bronnen dat die kamer reeds vóór dien tijd bestond. In de
particuliere memorie voor Johannes de Veer Az. Directeur over den Eylande van
Curaçao den 9n October 1793 door den Raad van Coloniën vastgesteld, worden
straffen bedreigd tegen personen die ‘penningen tot boedels onder publicque directie
staande toebehorende, op eenigerhande maniere ten hunne particuliere diensten
aanwenden’. Officiëel opgemaakte afschriften van akten, die zich in handen van
particulieren bevinden en van 1736 dagteekenen, maken van de W.O.D.B. kamer
melding. In het rampjaar 1713 gekenmerkt door den inval der Franschen en
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de brandschatting door hun aanvoerder Jacques de Cassart, droeg de W.O.D.B. kamer
ook bij in de contributie welke in geld, koopwaren en slaven moest worden
opgebracht. Volgens de toen opgemaakte ‘taxatie’ werd zij voor twaalf honderd
stucken van agten aangeslagen en bracht zij prompt haar aandeel in het ‘rantsoen’
op. Wel een bewijs van de gegoedheid dier kamer en den omvang harer operatiën.
Zekerheid omtrent het tijdstip der oprichting verschaft ons Hamelberg (De
Nederlanders op de West-Indische eilanden) die op pag. 81 zegt, dat Directeur
Bastiaan Bernagie in 1696 een weeskamer oprichtte, waarvoor de vergadering der
Thienen hem hare groote tevredenheid betuigde. De weeskamer, zoo vervolgt
Hamelberg, mocht zich in grooten bloei verheugen en had reeds in 1771 een batig
saldo van 52.000 pesos.

De Engelsche tijd.
Ds. Gerardus Balthazar Bosch (Reizen in West-Indië enz. I 366) verhaalt dat in den
Engelschen tijd het koloniaal Gouvernement de hand gelegd heeft op de
kaapvaartkassa en op de gelden der weeskamer een som van 131,993 pesos; doch
dat ingezetenen van Curaçao een adres hebben ingezonden, waarin onder meer werd
aangetoond, dat de betrokken fondsen geheel op verbanden van huizen en plantages
waren uitgezet. Goedgunstig op het adres beschikkende, heeft Zijne Britsche Majesteit
bevolen, dat de ingevorderde gelden van de kaapvaartkassa naar Curaçao
teruggezonden en de nog onbetaalde hypotheken aan de Kolonie gereëndosseerd
zouden worden en dat het kapitaal der weeskamer voor alle verdere vervolgingen
bevrijd zou blijven. Dominee Bosch die den 12n April 1816 met den onderwijzer P.
Phoel, aan boord van de brigantijn ‘De Drie Gebroeders’ gevoerd door kapitein J.
Hillebrand, alhier aankwam, is niet uit eigen ervaring, doch slechts uit geraadpleegde
geschriften of mededeelingen van tijdgenooten met die feiten bekend. Via de
Curaçaosche Courant bereikt ons de getuigenis van den oud- Gouverneur Johan
Rudolf Lauffer, iemand die dit alles persoonlijk meegemaakt heeft, dat de Engelschen
na de inneming dezer kolonie in 1807 omstreeks zes duizend Johannissen en drie
duizend pesos naar Jamaica vervoerd hebben. En in de toen nog Engelsche editie
van The Curaçao Gazette van 8 Juli 1814 lezen wij: ‘His Majesty's ship Jalouse,
Captain Lowe, arrived here on Monday last, 21 days from Jamaica..., The Jalouse
has also brought a considerable quantity of money wich as a revenue of this colony
under the denomination of Admiralty Chest was taken and removed hence at the
time of the capture in 1807 but has since it appears been restored by order of the
Governement to be appropriated to the use of the island’. Hierin wordt slechts van
de kaapvaartkassa melding gemaakt en reeds vóór de aankomst van de Jalouse wordt
in advertenties the Orphan Chamber genoemd. Stagnatie of onderbreking van de
werkzaamheden is uit de voorhanden zijnde stukken niet vast te stellen en, voor zoo
ver na te gaan, is het kapitaal van de W.O.D.B. kamer niet geconfisqueerd.

Doel en taak.
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Omtrent den werkkring en de bevoegdheden van de weeskamers vinden wij
verschillende aanteekeningen bij Hugo de Groot (Inleydinge) en Mr. S.J. Fockema
Andreae (Het oud-Nederlandsch Burgerlijk recht.) In de meeste Hollandsche steden
werd vroeger of later een weeskamer opgericht, een lichaam bepaald belast met
weezenzaken. In alle stadiën van voogdijvoorziening had zij een woord mede te
spreken. Men achtte het in den loop der tijden meestal geraden aan dit college de
benoeming van een voogd op te dragen, althans daar door den langstlevende der
ouders of door verwanten het stellen van een voogd te laten verzoeken. In sommige
plaatsen hadden de bij testament
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benoemde voogden bevestiging van de weeskamer noodig. Soms werkte zij mee bij
het opmaken van den inventaris en had de voogd hare toestemming noodig bij daden
van beschikking. De weeskamers verkregen gaandeweg groote macht en lieten haren
invloed ook gelden.
Zooals de naam reeds aangeeft, had de wees-onbeheerde en desolate boedelkamer
op Curaçao voor weezen en voor bepaalde boedels te zorgen. In het eerste geval zou
de weesmeester, en in het andere de boedelmeester moeten optreden; meestal, en
ook op dit eiland, bezigde men echter uitsluitend den naam weesmeester, ook als er
van andere boedels sprake was en werd de instelling kortweg weeskamer genoemd.
De kamer nam gelden van minderjarigen en met dezen gelijkgestelden, zoomede
onbeheerde gelden in administratie; beheerde, aanvaardde en vereffende vacante,
desolate en gerepudiëerde boedels van ingezetenen, alsook van vreemdelingen die
op de Benedenwindsche eilanden overleden waren, zonder bij testament over hunne
goederen te hebben beschikt of van wie de ingestelde erfgenamen uitlandig waren.
Indien noodig en mogelijk, nam de kamer ook gelden van particulieren in administatie,
als regel met bepaling van een maximum per persoon. De weesmeesters traden als
voogd en curator over minderjarigen en onder curateele gestelden op; opneming van
minderjarigen in een van Gouvernementswege erkend gesticht van liefdadigheid was
ingevolge P.B. 1860 No 3 slechts mogelijk met goedkeuring van het College der
W.O.D.B. kamer; de weesmeesters waren aansprakelijk voor successie- en
overgangsrechten, administreerden het kapitaal van het lazarus- en
krankzinnigengesticht, waarbij zij hetzelfde in acht hadden te nemen als door hen
met het weeskamerskapitaal nagekomen moest worden.
Een beschikking van den Grooten Raad moge hier volgen: ‘Is geleesen request
van...... weede van...... alhier woonagtig aan Hun Ede Agtb. gepresenteert, versoekende
om daarbij geallegueerde reedenen dat de Heeren...... en...... thans fungeerende
weesmeesteren alhier, als uyt hoofde van hun ampt en post reeds gequalificeerd om
de onbeheerde boedel te aanvaarden en te redderen nader te authoriseeren en te
qualificeeren, om den boedel en nalatenschap van suppliante's overleedene man te
aanvaarden en uyt handen van supliante en waaronder dezelve zig verder mogte
bevinden, over te neemen en als executeurs, of desnoods als sequesters, te redderen
en tot liquiditeyt te brengen, en teevens als voogden van de minderjarige kinderen
van gem....... bij supliante in huwelijk verwekt, alles met sodanige ampele magt en
faculteyt als aan executeurs, boedelredders en voogden verleend en gegeven kan
worden. Hierop hebben Hun Ede Agtb. verleend fiat qualificatie en authorisatie als
daarbij versogt’.
Treft men een of ander geval aan, waarin de W.O.D.B. kamer zelf een op Bonaire
opengevallen nalatenschap afwikkelde, als regel geschiedde de liquidatie van
dergelijke boedels op Aruba en Bonaire door een of meer geautoriseerden van de
W.O.D.B. kamer. De ambtenaar belast met het bestuur van het betrokken eiland
(Commandeur, la ter Gezaghebber) trad dan meestal als zoodanig op.
De W.O.D.B. kamer zette de onder hare berusting komende gelden op hypotheek
uit. Als gouvernements-instelling had zij gaandeweg een eenigszins philantropisch
karakter gekregen, hetgeen merkbaar was in een zekere inschikkelijkheid tegenover
achterstallige debiteuren. Doch ook de toegevendheid heeft grenzen en begin Augustus
1819 zeggen de weesmeesters alle belanghebbenden aan, om de verschuldigde
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interesten nog in den loop van dat jaar te komen aanzuiveren, en dat te beginnen met
1820 de interesten prompt elk kwartaal moeten worden voldaan, zoals in de
hypotheekakte overeengekomen. Openbare waarschuwingen hebben evenwel niet
steeds het
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beoogde effect; dat heeft de weeskamer ook ondervonden. Begin Januari 1821 maakte
zij bekend, dat het bedrag der verschuldigde interesten met ultimo December 1820
een zeer groote en aanzienlijke som uitmaakte; dat een volle afdoening der
verschuldigde interesten vóór of op den 15n Februari d.a.v. moest plaats hebben,
terwijl bij gebreke van dien den 1n Maart de weg van rechten ingeslagen zou worden,
beginnende met degenen die het meest aan interesten verschuldigd waren.
De betrokken autoriteit (Raad, Rechter) stelde herhaaldelijk medewerking van den
weesmeester verplicht bij het geven van vergunning om in het belang van
minderjarigen, onder curateele gestelden of afwezigen, dezen toekomende gelden
op te nemen, hunne onroerende goederen te verkoopen of wegens noodige
herstellingen te bezwaren.
Dikwijls werd het College van de W.O.D.B. kamer door eigenaars van onroerende
goederen gemachtigd, deze huizen, erven of plantages op de publieke veiling te
brengen. Zulks werd dan ook in de openbare aankondiging vermeld.
Ten einde alle gebeurlijkheden te ondervangen, droegen ouders soms de weeskamer
het bewind op van de goederen welke een minderjarig kind uit de erfenis toekwamen,
of verzochten zij de weeskamer bepaalde onroerende goederen te verkopen en de
opbrengst ten behoeve van een minderjarig kind te beheeren, een en ander tot ‘sijne
mondige daagen, eerder trouwdagh ofte andere geapprobeerde staat’. Dit laatste
doelde op de venia aetatis.
Echter werd er niet steeds op de bemoeiingen van de weeskamer prijs gesteld.
Menigmaal trof men in uiterste wilsbeschikkingen een dergelijke zinsnede aan:
‘Secludeerende ik, testateur, uit dezen mijnen boedel en nalatenschap, behoudens
derzelver eer en waardigheid, alle weesmeesteren en voorts allen die zich ambts- of
plichtshalve daarmede zouden willen belasten, alle derzelven heuschelijk bedankend
bij deze.’
De benaming ‘momboirkamer’ elders in zwang, was ten onzent niet gebruikelijk.
Wel treft men een enkele keer den term ‘Opper-momboir’ aan, waarmede de Raad
of de Rechter werd aangeduid, die beschikkingen kon geven, waartoe de weeskamer
zelf niet bevoegd was.
Er was op dit eiland ook een weeskamer der Joodsche Gemeente, welke, nadat
die Gemeente krachtens Publicatie dd. 4 September 1826 overeenkomstig een deswege
van Zijne Exc. den Minister voor de Marine en Koloniën ontvangen aanschrijving,
den naam van Nederlandsch-Portugeesch-Israëlietische Hoofdsynagoge zou voeren,
de weeskamer van de Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitiesche Gemeente werd
genoemd. Deze weeskamer is blijven bestaan, ook nadat bij Koninklijk besluit dd.
2 April 1825 No 149 de belijders van den Israëlietischen Godsdienst binnen de
West-Indische volksplantingen ten volle met alle andere ingezetenen gelijk gesteld,
en dientengevolge alle privilegiën, vergunningen en uitzonderingen, van welken aard
hoegenaamd, ingetrokken, afgeschaft en vernietigd waren.
Tenzij zulks er uitdrukkelijk bij vermeld staat of uit den inhoud voortvloeit, wordt
in dit artikel met ‘weeskamer’ uitsluitend de W.O.D.B. kamer bedoeld.
De W.O.D.B. kamer bediende zich ook van een lakstempel, voorstellende een
kindje dat rustig en zich van geen gevaar bewust, onder een boom ligt te slapen.
Geruischloos kruipt een slang in de richting van het kindje. Doch hoe listig de slang
het ook mocht aanleggen, door de kronkelende bewegingen van het reptiel
opgeschrikt, begint een kip te kakelen en met de vleugels te slaan. Dit trekt de
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aandacht van een man, die op eenigen afstand aan het werken is en nu met een knuppel
in de hand toesnelt. Aan het uitspansel is het Alziend Oog afgebeeld en aan den voet
staat geschreven: ‘Het rust in veyligheyd’. Het geheel is omgeven door een
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omschrift luidende: ‘De Weeskamer tot Curaçao.’

Wettelijke bepalingen.
Van Overheidswege was er een instructie voor de W.O.D.B. kamer vastgesteld,
waarin o.m. hare verhouding tot de weeskamer der Joodsche Gemeente geregeld
was. Legessen en emolumenten werden volgens een tarief berekend; requesten of
memoriën aan de weeskamer, extracten uit hare notulen, vielen onder den impost
van het kleinzegel.
Onder voorzitterschap van Gouverneur-generaal Albert Kikkert bepaalde de Raad
van politie den 16n September 1817 dat geen huwelijken van weduwnaars of
weduwen, vóórkinderen hebbende, mochten worden gesolemniseerd, tenzij vertoond
werd een certificaat van de weeskamer dat zij van het huwelijk kennis droeg. Werd
er zoodoende voor de belangen van minderjarigen gezorgd, wier langstlevende ouder
een tweede echtverbintenis aanging, het gemis aan registers of volledige registers
werd op de volgende wijze verholpen. Vóór de begrafenis moesten de doodgravers,
naar gelang van omstandigheden, aan de W.O.D.B. kamer dan wel aan de weeskamer
der Joodsche Gemeente, van het sterfgeval kennis geven, ten einde de betrokken
kamer in de gelegenheid te stellen het noodige onderzoek te verrichten.
Bloedverwanten en andere belanghebbenden waren verplicht de desbetreffende kamer
al de hun bekende inlichtingen omtrent den boedel van den overledene te verschaffen,
onder vertooning van de acte van uitersten wil, waarvan de kamer in een register
aanteekening hield. Indien de bloedverwanten de op hen rustende verplichting niet
nakwamen, werd de boedel door de kamer aanvaard en kwamen bij teruggave daarvan
aan de executeuren en bewindvoerders, de gemaakte kosten ten laste van de nalatigen.
Bij de invoering van den Burgerlijken stand in 1831 vervielen de op de doodgravers
rustende verplichtingen.
Als openlijke administratie viel de W.O.D.B. kamer onder het Koninklijk besluit
van 10 Mei 1826 in zake het muntstelsel van Curaçao. De standpenning in Curaçao,
tevens eenheid van berekening in alle handelingen van en met het Gouvernement,
zou zijn de Nederlandsche gulden met zijne onderdeelen. Van af 1 Januari 1827
moesten de Gouvernementsboeken en die van alle openlijke administratiën in guldens
en centen gehouden worden, de peso van agten bij de herleiding te berekenen op een
en een derde gulden.
Ter verzekering van de ter W.O.D.B. kamer geadministreerde fondsen werden in
1828 ook maatregelen genomen. Tot waarborg der sommen welke de W.O.D.B.
kamer verschuldigd is, aldus luidt een Publicatie van 15 Februari 1828, zal er boven
en behalve die sommen, een kapitaal van tweemaal honderd duizend gulden op
hypotheek worden of blijven uitgezet, en deze hypotheken zullen voor het
verschuldigde aansprakelijk zijn; het overschot van het eigen kapitaal der kamer
boven de genoemde 200.000 gulden zal gestort worden in de reservekas en de
jaarlijksche inkomsten der kamer, voor zoover zij niet aan anderen toekomen, in de
gemeentekas.
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De verschillende Regeeringsreglementen.
Hetzij als vervanger van den Gouverneur-generaal, hetzij als eerstgenoemde in gemeld
artikel 67 van het Regeeringsreglement van 1815, trad de Raad-fiscaal als voorzitter
van de W.O.D.B. kamer op. In de eerste halve eeuw na den terugkeer onder de
Nederlandsche vlag (1816-1866) heeft Curaçao vijf Regeeringsreglementen gekend;
en het behoeft geen verwondering te wekken, dat het beheer van en het toezicht op
de weeskamer ook de gevolgen van de wijzigingen in de Staatsregeling ondervonden
hebben. In 1828 werd het ambt van Raad-
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fiscaal opgeheven en werd, behoudens het recht van den Raad van politie om controle
uit te oefenen, het toezicht op de weeskamer aan het plaatselijk bestuur van het eiland
Curaçao opgedragen. De beide wethouders zouden directeuren zijn en door een
boekhouder bijgestaan worden. In 1833 werd de Gemeenteraad ontbonden en verviel
daarmede tegelijk het ambt van wethouder. Een commissie van toezicht over de
administratie van de weeskamer werd nu aangesteld, bestaande uit een der verkiesbare
leden van den Raad van politie en den gouvernements-secretaris. Het kort daarop
afgekondigde Regeeringsreglement van 1833 verving den Raad van politie op het
eiland Curaçao door den Kolonialen Raad, en ofschoon in dit reglement de naam
weeskamer niet voorkwam, werd er wel aandacht aan dit onderwerp geschonken.
‘Voor de beheering der insolvente boedels en voor die der nalatenschappen welke
aan weezen vervallen en onbeheerd zijn, (aldus artikel 75) wordt te Curaçao vanwege
het Bestuur de noodige zorge gedragen. Bijzondere reglementen bepalen den aard
der bemoeiingen van de ambtenaren ten voormelden einde aangesteld.’ Het lid van
den Kolonialen Raad H. van der Meulen werd als lid van de commissie van toezicht
gecontinueerd. En toen hij ontslag aanvroeg als lid van den Kolonialen Raad, werd
hem dit eervol onder dankbetuiging verleend bij resolutie van den
Gouverneur-generaal d.d. 5 December 1839, met bepaling dat hij onder de titulature
van honorair lid van den Kolonialen Raad (een figuur thans onbekend in dit Staatsdeel)
voortdurend belast zou blijven met het presidium der commissie van toezicht over
de weeskamer. Ook op andere wijze kwam de verhouding tusschen het Gouvernement
en de weeskamer tot uiting. Een Gouvernement-dispositie van 27 Augustus 1834
bevatte kwalificatie op den Procureur des Konings, sinds 1833 den titel van het hoofd
van het parket, om de weeskamer als praktizijn te bedienen. En zelfs de
Procureur-generaal, de ambtsopvolger van den Procureur des Konings, teekende nog
stukken als advocaat van de weeskamer. De weesmeester en de boekhouder-secretaris
genoten bij hun aftreden pensioen ten laste van 's Lands kas.
De regeeringsreglementen van 1848 en 1865 maken geen melding van de
weeskamer of van onbeheerde of insolvente nalatenschappen. Deze materie was
derhalve aan het oordeel van den gewonen wetgever overgelaten.

Onopgevorderde nalatenschappen.
De W.O.D.B. kamer bestond reeds meer dan anderhalve eeuw, en op die kamer lagen
er onopgevorderde gelden afkomstig van nalatenschappen, welke sinds lang aan de
kamer ter vereffening waren vervallen. Tijdens het bestuur van Gouverneur Johannes
Didericus Crol kwam in 1861 een publicatie tot stand, houdende voorzieningen tot
bevordering der algeheele liquidatie van boedels welke, gedurende meer dan het
derde eener eeuw, den gebruikelijken verjaringstermijn in het toenmalig recht, niet
gereclameerd waren. Tot tweemaal toe zouden belanghebbenden in de Staatscourant,
de Curaçaosche courant, de Haarlemsche Courant en het Algemeen Handelsblad
worden opgeroepen. En indien binnen vijf jaren na de de tweede oproeping niemand
zich opdeed, zouden de betrokken erfenissen aan de Koloniale kas vervallen. Den
1n Mei 1869 werd evenwel de nieuwe wetgeving in Curaçao van kracht en volgens
artikel 3 van het Koninklijk besluit d.d. 4 September 1868 No 18 (P.B. No 16) werden
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met ingang van dien dag afgeschaft het Oud-Hollandsche en het Romeinsche recht
alsmede, ten aanzien van de onderwerpen welke bij de nieuwe wetgeving zijn
geregeld, alle verordeningen, reglementen, publicatiën enz. voor zooverre die niet
uitdrukkelijk in stand werden gehouden. Bedoelde publica-
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tie van 1861 werd evenwel niet uitdrukkelijk in stand gehouden. Toen nu na 1869
het Bestuur die bepalingen wilde toepassen, werd van de zijde van belanghebbenden
de aandacht gevestigd op artikelen 860 en 861 Curaçaosch Burgerlijk Wetboek,
volgens welke bij gebreke van erfgenamen de goederen wel is waar aan den Lande
vervallen, doch het Land zich door den rechter in het bezit moet doen stellen. Voor
zoover thans na te gaan, heeft het Bestuur zich echter op het standpunt geplaatst, dat
die publicatie (P.B. 1861 No 4) nog steeds kracht van wet had. Definitief is deze
aangelegenheid pas geregeld door Gouverneur Oscar Louis Helfrich in de door dezen
bewindsman ingediende en vastgestelde verordening van den 22n September 1920
(P.B. No. 57), toen de weeskamer al lang ter ziele was. Aan de koloniale kas moesten
als bate worden verantwoord de ter W.O.D.B. kamer op Curaçao berust hebbende
fondsen en de daardoor opgebrachte interesten, die nog in administratie waren bij
den krachtens het Curaçaosch Burgerlijk Wetboek benoemden bewindvoerder voor
de afwezigen en de Curaçaosche Hypotheekbank, als onbeheerde kapitalen. Niet
onbelangrijke bedragen zijn ten gevolge van die regelingen tusschen 1861 en 1920
in 's Lands kas gevloeid.

Het jaar 1863.
Uitbreiding van werkzaamheden voor de weeskamer bracht 1863, het jaar der
emancipatie, toen een groote groep van den wetgever rechten zou terugkrijgen, den
mensch van nature eigen. De weeskamers en de grootboeken van de Nationale Schuld
werden aangewezen als instellingen, waar de zekerheid kon worden belegd bij
emancipatie van slaven op wie een vruchtgebruik dan wel een ander verband rustte,
of die aan minderjarigen of onder curateele gestelden behoorden. ‘Niet alleen tot
beter opbrengst van het middel van den 40sten penning, maar zelfs tot wering van
alle dwalingen, zoomede van misbruiken welke ten aanzien van minkundigen gepleegd
worden,’ bepaalde een publicatie van den 20n Februari 1821, met ampliatie van de
publicatie dd. 17 December 1812, dat slaven niet anders dan bij acte van hypotheek,
even en op gelijke wijze als ten opzichte van onroerende goederen is bepaald, mochten
worden verbonden of verhypothekerd. Slaven waren ook - hetgeen destijds te doen
gebruikelijk was - hypothecair verbonden met het onroerend goed, waar zij op
werkten, en de weeskamer had zelf op dergelijke wijze gelden uitgezet. ‘Bloote
gronden zonder slavenmagt’ hadden niet veel waarde. Al deze hypotheken moesten
worden nagegaan en de weeskamer riep belanghebbenden op, om te haren kantore
de thans te treffen regeling te komen bespreken. Het op slaven rustend verband
verviel, en een schriftelijke overeenkomst bij minnelijke schikking, of anders een
rechterlijk vonnis, moest worden overgelegd, alvorens, in ingeval van verzet,
uitbetaling van de emancipatiegelden kon plaats hebben. Tegelijkertijd kregen de
weeskamers de bevoegdheid om de aan haar beheer toevertrouwde gelden op het
Grootboek der 2½% Nederlandsche Werkelijke Schuld te doen inschrijven. De afgifte
van de emancipatiegelden aan de rechthebbenden heeft niet steeds een even vlot
verloop gehad.
In hetzelfde jaar kwam een regeling omtrent gevonden voorwerpen tot stand, en
wederom was de weeskamer het meest geschikte orgaan om de noodige diensten te
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bewijzen. Van gevonden, op het politiebureau aangebrachte, voorwerpen moest
openbare aankondiging geschieden; en, indien niet binnen zes maanden opgevorderd,
zouden de voorwerpen in het openbaar verkocht, en zou de opbrengst, na aftrek van
de gemaakte kosten en een billijke belooning voor den eerlijken vinder, een zesde
niet te boven gaande, ten behoeve van den rechthebbende ter W.O.D.B. kamer
gedeponeerd worden.

Lux. Jaargang 1

232

Transitoire bepalingen.
Door over de weeskamers te zwijgen en den lageren wetgever schijnbaar vrijheid
van beweging te laten, hadden de regeeringsreglementen van 1848 en 1865
klaarblijkelijk de bedoeling het in het Moederland aanvaarde stelsel in deze kolonie
in te voeren. De evenvermelde wetgeving van 1869 welke op Nederlandsche leest
geschoeid was, brak met het instituut van de weeskamers. Het Burgerlijk Wetboek
bevatte zelf bepalingen omtrent voorziening in de voogdij en het beheer van goederen
van minderjarigen, onder curateele gestelden en afwezigen, alsmede van vacante
boedels. Naast zulk een uitgewerkte regeling waren de wees- en boedelkamers
overbodig. De bepalingen op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving
verklaarden dan ook onderscheidenlijk in de artikelen 12 en 19 den Gouverneur
bevoegd, zoodra het getal der door de weesmeesters uitgeoefende voogdijen en
gevoerde administratiën een voldoende vermindering zou hebben ondergaan, de
weeskamers, en, nadat, in het beheer der overgebleven boedels zou zijn voorzien,
de boedelkamers op te heffen. Het verschil tusschen opzet en werkkring der beide
kamers, alhoewel in ééne instelling ondergebracht, komt door de redactie van de
twee juist aangehaalde artikelen duidelijk uit.

Een gebrekkige regeling.
In de vergadering van den Kolonialen Raad van 2 November 1868 werd door den
voorzitter ter tafel gebracht een ontwerp regelende de aangelegenheid der weeskamer
op dit eiland, in verband met de in te voeren nieuwe wetgeving. De stukken waren
reeds in handen van het College der W.O.D.B. kamer gesteld, dat zich, behoudens
kleine opmerkingen, daarmede vereenigd had. Aangezien de stukken echter zeer
volumineus waren, en de tijd die verloopen moest tot de invoering der nieuwe
wetgeving zeer kort was, met het oog op den termijn bij artikel 50 van het
Regeeringsreglement den Koning voorbehouden om Hoogsdeszelfs voornemen tot
al of niet vernietiging kenbaar te maken, gaf de voorzitter in overweging die stukken
terstond, zonder toezending van afschriften aan ieder der leden, naar de afdeelingen
te verwijzen, ten einde, na daar te zijn onderzocht, nader in Comité Generaal te
worden behandeld. Aldus werd besloten.
In de rede waarmede de Gouverneur Dinsdag 11 Mei 1869 (dus elf dagen na het
in werking treden van de nieuwe wetgeving) den Kolonialen Raad opende, wordt
verklaard: ‘De hypotheekbank behoorende tot de administratie van de W.O.D.B.
kamer... die geheel afgescheiden is van het beheer der weeskamer, zal ook na de
opheffing dezer kamer, in hare operatiën voortgaan’.
Echter lezen wij in het Koloniaal Verslag over 1870 ‘Een ter zake (nl. opheffing
van de W.O.D.B. kamer) ontworpen voordracht, in 1869 aan de beoordeeling van
de leden van den Kolonialen Raad aangeboden, vond bij dezen geen bijval’.
Inmiddels kwam den 4n Mei 1870 een keur nopens de hypotheekbank op het eiland
Curaçao tot stand. (P.B. No 3). Na de mededeeling, dat tengevolge van de nieuwe
wetgeving, de W.O.D.B. kamer zal worden opgeheven als in het beheer der boedels
zal zijn voorzien, vervolgt de considerans: ‘dat het reeds nu noodig is de daarvan
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afscheiden administratie der fondsen toebehoorende aan particulieren en van het
garantiekapitaal, die beiden tot dusver volgens speciale opdragt geadministreerd
worden door het collegie van de W.O.D.B. kamer, tot een zelfstandige administratie
te brengen, die, om als regtspersoon te kunnen ageeren, het karakter behoeft te hebben
van een zedelijk ligchaam, en dat, vermits die administratie niets gemeens heeft met
de Koloniale in haar verhouding tot het Moeder-
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derland, de aangelegenheid bij plaatselijke keur kan worden geregeld.’
Enkele artikelen die een beeld geven van hetgeen het Bestuur zich voorgesteld
heeft, mogen hier volgen. ‘De administratie van het kapitaal van particulieren en van
het daarmede in dadelijk verband staande kapitaal, onder Gouvernementstoezicht
laatstelijk beheerd door het collegie der W.O.B.D. kamer op dit eiland, wordt tot een
zedelijk ligchaam ingesteld onder den naam van Hypotheekbank van Curaçao (art
I). De Gouverneur benoemt een lid van den Raad van Bestuur tot voorzitter van het
bestuur der hypotheekbank. De overige zes leden van het bestuur worden door den
Kolonialen Raad benoemd. De administrateur, de boekhouder en de klerken van de
hypotheekbank zijn koloniale ambtenaren (art. 2). Tot waarborg van hen die kapitalen
op de hypotheekbank belegd hebben, strekt het garantiekapitaal (art. 3). Bij onbinding
van het zedelijk ligchaam vervalt het batig slot, zoo er een is, aan de kolonie. De
ontbinding geschiedt bij koloniale verordening (art. 4). Alle hypotheken en verbanden,
alsmede het huis toebehorende aan de W.O.D.B. kamer, thans staande ten name van
die kamer, gaan bij invoering dezer keur van regtswege over op de hypotheekbank,
zonder dat daarvoor nieuwe akten gevorderd worden (art 10). Een exemplaar dezer
keur zal namens het bestuur der hypotheekbank aan den Gouverneur worden
ingezonden, met verzoek om daarop de erkenning van de hijpotheekbank als zedelijk
ligchaam te verleenen (art. 61).’
De benoeming van een lid van den Raad van Bestuur tot voorzitter is historisch
te verklaren. Ook toen Regeeringsreglement of verordening niets meer daaromtrent
voorschreef, was steeds een lid van den Kolonialen Raad (en sinds 1 Januari 1866
tevens lid van den Raad van Bestuur) als voorzitter van de W.O.D.B. kamer
aangewezen. En bij G.B. dd. 13 April 1869 No 219 werd de toenmalige voorzitter
ook na 1 Mei 1869, tot op nadere regeling toe, bij continuatie tot voorzitter dier kamer
benoemd. De gewoonte werd in 1870 tot geschreven recht verheven.
Doet de reden waarom, naar het in den considerans weergegeven oordeel van het
Bestuur, dit onderwerp bij keur geregeld kon worden, op zich zelf reeds vreemd aan,
die argumentatie ziet over het hoofd, dat ten deze van het Burgerlijk Wetboek werd
afgeweken, hetgeen volgens artikel 138 van het Regeeringsreglement van 1865 wel
bij koloniale verordening, doch niet bij keur mogelijk was. Bovendien kon een keur,
die geen algemeene verordening is, een algemeene verordening hare kracht niet
geheel noch gedeeltelijk doen verliezen (art. 3 Reg. regl. jo art. 4 Alg. Bepalingen).
De W.O.D.B. kamer werd ondanks de oprichting van de hypotheekbank niet
opgeheven en de fondsen der beide instellingen kwamen onder één beheer. Met
ingang van 1 Juli 1870 werden de voorzitter en de twee leden van het college der
W.O.D.B. kamer, de weesmeester en de boekhouder-secretaris eervol uit hunne
betrekkingen ontheven. De gewezen weesmeester werd tot administrateur, en de
gewezen boekhouder-secretaris, in diezelfde hoedanigheid bij de nieuwe instelling
benoemd.

De Minister grijpt in.
In 1874 gaf de Minister van Koloniën Fransen van de Putte den Gouverneur te kennen,
dat die keur in strijd was met artikel 185 van het regeeringsreglement; dat een keur
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niet de plaats van gerechtelijke consignatiën kan aanwijzen; dat de weeskamers niet
waren opgeheven; dat het Gouvernement van de aansprakelijkheid moest worden
losgemaakt; dat de Gouverneur kon beproeven door particulieren een naamlooze
vennootschap te doen oprichten, welke na een aantal jaren en geleidelijk het
garantiekapitaal kon terugbetalen; dat bij mislukking van de poging, de W.O.D.B.
kamer en de
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onwettig bestaande hypotheekbank moesten worden geliquideerd; dat alhoewel hij
(Minister) een liquidatie zou betreuren, hij zijne medewerking niet kon verleenen
tot bestendiging van den onregelmatigen stand van zaken. (Het aangehaalde artikel
185 Reg. regl. -thans artikel 164 van de Curaçaosche Staatsregeling- hield in, dat tot
oprichting van circulatiebanken, credietvereenigingen en verzekeringsmaatschappijen
bij koloniale verordening vergunning kon worden verleend. De hierbedoelde
ministeriële missive is in het rapport dd. 9 Juni 1910 van de Commissie in zake het
Groot-landbouwbedrijf opgenomen en in de Bijlagen van het Kol. Verslag 1910
gepubliceerd.)

Besprekingen en briefwisselingen.
Toen dit bekend werd, kwamen tien notabelen bijeen om te overleggen wat onder
deze omstandigheden te doen stond. Als secretaris hadden zij den praktizijn Abraham
M. Chumaceiro Az. uitgenoodigd. Algemeen vond men liquidatie van beide
instellingen een onheil, omdat tal van huizen en plantages onder den hamer zouden
moeten worden gebracht, waardoor onroerende goederen zouden deprecieeren; de
weeskamer was gedurende zoovele jaren met den financiëlen toestand van dit eiland
vereenzelvigd, en had er steeds voor gezorgd dat de grondeigenaars niet in handen
van weinig scrupuleuze geldschieters vielen; opheffing van de weeskamer en de
hypotheekbank, zonder in de plaatsstelling van een andere inrichting, zou een schok
veroorzaken, waarvan de nadeelige gevolgen niet zouden uitblijven; een groot gedeelte
van het garantiekapitaal bestond reeds in uitstaande interesten, waarvan de inning
onder de gegeven omstandigheden zeer moeilijk was; en de verliezen welke de
weeskamer zou lijden als de verbonden goederen bij gedwongen verkoop niet het
verschuldigde opbrachten, zouden o phet garantiekapitaal worden verhaald en 's
Lands kas zou er de dupe van worden. Na eenige andere vergaderingen en
beraadslagingen, na correspondentie en conferenties met den Gouverneur, en nadat
dertig andere Heeren zich bij bovenbedoelde tien ingezetenen gevoegd hadden, kwam
men overeen dat een nieuw op te richten naamlooze vennootschap het bedrijf zou
overnemen, het Gouvernement van alle verantwoordelijkheid ontslaan en geleidelijk
het garantiekapitaal zou restitueeren.

De eindregeling.
De uitwerking was echter niet zoo eenvoudig. Drie verordeningen nl. die van P.B.
1875 No 13, No 14 en No 25 waren nodig om de zaak in het reine te brengen. De
keur van P.B. 1870 No 3 werd als verordening geldig verklaard voor de geheele
kolonie. Alle akten door en ten behoeve van de bij de keur opgerichte Hypotheekbank
van Curaçao verleden, zoomede die in de openbare registers ingeschreven vóór het
in werking treden van P.B. 1875 No 13, worden beschouwd krachtens deze
verordening te zijn verleden en ingeschreven. Voor de tijd van 99 jaren werd
vergunning verleend tot oprichting van de N.V. De Curaçaosche Hypotheekbank,
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welke ook aangewezen kon worden als fonds bestemd voor gerechtelijke consignatiën
en als fonds bedoeld in de toenmalige redactie van artikel 444, tweede lid. Curaçaosch
Burgerlijk Wetboek (inschrijving ten behoeve van minderjarigen). De derde
verordening hief de bij keur opgerichte en bij verordening voor de geheele Kolonie
geldig verklaarde hypotheekbank op. Alle hypotheken en verbanden, zoomede de
huizen toebehoorende aan de hypotheekbank van Curaçao en de interesten
verschuldigd tot en met 31 December 1875, gingen van rechtswege op de N.V. de
Curaçaosche Hypotheekbank over, zonder dat voor dien overgang nieuwe akten
gevorderd werden. Een regeling werd getroffen voor
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de storting in 's Lands kas van het garantiekapitaal, alsook in geval van al dan niet
terugnemen der deposito's. In December 1875 werden de statuten van de N.V. door
den Gouverneur goedgekeurd; op 1 Januari 1876 was het Gouvernement van iedere
verantwoordelijkheid voor de gevoerde administratie ontslagen en werd de N.V. in
het bezit gesteld van het gebouw waar de administratie van de opgeheven Bank
gevoerd was. Zoo was de gesignaleerde anomalie uit de Curaçaosche wetgeving
verwijderd, de nietigheid van verrichte handelingen gedekt, en de eigenaardigheid
beëindigd, dat, terwijl het Bestuur de W.O.D.B. kamer moest ontbinden, het een
bank die een aanhangsel dier kamer was, bleef administreeren en daarvoor
verantwoordelijkheid droeg.
Menigeen zal zich afvragen, of de wetgever de macht heeft zoo diep en zoo
doortastend in het verledene in te grijpen. Een tweeledig antwoord kan hierop worden
gegeven. De regel dat wetten geen terugwerkende kracht hebben, is bindend voor
degenen die de wet moeten toepassen, te weten, de rechterlijke en de uitvoerende
macht, doch niet voor den wetgever die wetten schept, wijzigt, intrekt en daarbij
rekening houdt met doelmatigheid en redelijke belangen. En antecedenten in de
parlementaire geschiedenis zijn ook machtige factoren. Men kon toen wijzen op twee
aanvullingen in de Nederlandsche wetgeving, die ook in ondergeteekende's
studententijd als klassieke voorbeelden werden aangehaald, nl. de wet van 14
September 1866 Staatsblad No 123 die een verandering bracht in de wet op de
vereeniging en vergadering van den 22n April 1855, met terugwerking tot op den
dag van invoering van bedoelde wet van 1855; alsmede de wet van 1 Juni 1875
Staatsblad No 81 die levensverzekeringen, welke in strijd met de wet waren gesloten
en nietig waren, als geldig beschouwde, indien zij aan de bepalingen van de nieuwe
wet voldeden.
Een Gouvernements-besluit in P.B. 1875 No 26 afgekondigd, hief met 1 September
1876 de W.O.D.B. kamer van het eiland Curaçao op. Een weesmeester-liquidateur
werd door het Bestuur onder toezicht van den Administrateur van Financiën met de
vereffening belast. En nadat de hiermede samenhangende werkzaamheden waren
afgeloopen, werden de archieven ter Gouvernements-secretarie overgebracht.
In 1696 opgericht, is de W.O.D.B. kamer derhalve gedurende 180 jaren op dit
eiland werkzaam geweest. Zoo hield dan een instituut op te bestaan dat, volgens de
oude oorkonden en tot op het tijdstip van de vroegste herinnering, achting en
vertrouwen genoot, en werkelijk geweest is wat het wegens zijne bevoorrechte positie
bedoeld was te zijn. En toen de natuurlijke loopbaan van de weeskamer voleindigd
was, kon de Curaçaosche Courant, wiens redactie haar gedurende ongeveer twee
derde eeuw had gade geslagen, van haar getuigen dat zij ‘voor de bevolking van veel
nut is geweest’.
Volgens Teenstra was de W.O.D.B. kamer aan de rechterkant van de Breedestraat
als men in de richting van Pietermaai ging. Enige jaren na het verschijnen van
Teenstra's boek, den 1n Mei 1840, verhuisde de weeskamer naar de andere zijde van
de Breedestraat, en wel naar het perceel waarin sinds de N.V. de Curaçaosche
Hypotheekbank gevestigd is. Een taaie traditie die zich niet aan publicatiebladen of
straatnaambordjes stoorde, bleef de gang beoosten dat gebouw evenwel gantji di
weeskamer noemen, totdat die gang door het nieuw aangelegde Helfrichplein
geabsorbeerd werd. De benedenverdieping van dat gebouw werd door de weeskamer
voor publieke veiling verhuurd; doch ook vóór het gebouw werden openbare
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verkoopingen gehouden. Bij zulke gelegenheden werd er over de straat een zeildoek
gespannen, welke gewoonte ook geruimen tijd na de ontbinding van de weeskamer
bleef bestaan.
Ook de weeskamer van de Nederlandsch-
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Portugeesch-Israëlietische Gemeente trof een soortgelijk lot. Bij
Gouvernements-besluit werd zij opgeheven en een verordening in P.B. 1876 No 8
opgenomen, regelde den overgang van de hypotheken.

Gevolgen van den grooten orkaan.
De orkaan die den 23n September 1877 Curaçao teisterde, nog steeds bij de bevolking
als de grote orkaan bekend, verwoestte of beschadigde verschillende gebouwen die
bij de Hypotheekbank verbonden waren. Het garantiekapitaal waarvan boven sprake
is, was nog niet in 's Lands kas terug gestort, en dit werd tot voorwerp eener transactie
gemaakt. Nadat te voren met de Hypotheekbank overleg was gepleegd, diende het
Gouvernement een ontwerp-verordening in, dat, na aanneming door den Kolonialen
Raad, in Publicatieblad 1880 No 5 werd geplaatst. In het kort komt het hierop neer.
De termijn voor terugbetaling aan de koloniale kas van het garantiekapitaal wordt
verlengd, maar indien de Hypotheekbank daarvan gebruik maakt, 1o verkrijgt de
koloniale kas ten aanzien van schulden die ten laste van de Hypotheekbank komen
na het in werking treden van de betrokken verordening (P.B. 1880 No 5) d.w.z.
vorderingen tegen de bank die daarna ontstaan, voorrang op alle roerende en
onroerende goederen van de Hypotheekbank, zelfs boven pand, hypotheek of andere
privileges; 2o moet de Hypotheekbank den hypothecairen debiteuren wier huizen
geheel verwoest zijn, de schuld kwijtschelden en de hypotheek laten doorhalen, mits
die debiteuren den grond zonder berekening van koopprijs aan de Hypotheekbank
overdragen, als wanneer de Hypotheekbank den grond kosteloos en onbezwaard aan
het Gouvernement moet afstaan, dan wel in 's Lands kas een geldsom moet storten
gelijk aan de doorgehaalde hypotheek; en 3o moet de Hypotheekbank aan de
onvermogende debiteuren wier huizen niet geheel verwoest zijn, een tegemoetkoming
voor de herstelling van die huizen geven, gezamenlijk de f20.000 niet te boven
gaande, in welk geval de Hypotheekbank tevens maatregelen mag nemen, dat de
tegemoetkoming werkelijk voor de reparatie wordt aangewend. In de verordening
is ook een regeling opgenomen voor het geval het verwoeste huis met een ander (niet
verwoest) gebouw samen hypothecair verbonden was.
Van deze regeling sui generis, bedoeld om, zonder bezwaar van 's Lands kas, de
getroffen huiseigenaars tegemoet te komen, is zoowel door dezen als door de
Hypotheekbank gebruik gemaakt. Dit alles behoort evenwel tot de geschiedenis,
want het garantiekapitaal is, met stipte in acht neming van de termijnen, in 's Lands
kas gestort en waar eigendomsovergang heeft plaats gehad, zijn de bepalingen van
de betrekkelijke verordening nageleefd.

Aanhangsel
Alhoewel het buiten het kader valt, moge hier even worden aangestipt, dat er ook op
St. Martin N.G. en op St. Eustatius orphan chambers bestonden. Ingevolge besluit
van den Raad van politie dd. 24 Februari 1825 (toen de Bovenwindsche eilanden
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nog niet met de benedenwindsche onder één bestuur vereenigd waren) zijn gelden
voortspruitende uit nalatenschappen, waarvan de erfgenamen onbekend waren, in
de reservekas der Kolonie gestort.
Toen de weeskamers op het eiland Curaçao opgeheven werden, zou men
verwachten dat de twee op de zustereilanden eveneens ontbonden zouden worden.
Dit is evenwel achterwege gebleven en beide hebben de twintigste eeuw gezien. Het
Koloniaal Verslag maakte trouw van die twee instellingen melding, alsook van de
(niet hooge) bedragen die zij administreerden en van de wijze waarop deze waren
uitgezet. Was het
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wellicht de bedoeling die twee overblijfselen van de vroegere wetgeving een
natuurlijken dood te laten sterven, of een gunstig tijdstip voor de vereffening af te
wachten? De werkkring was in elk geval zeer ingekrompen.
Blijkens het Koloniaal Verslag van 1907 is het bedrag dat op de weeskamer te St.
Eustatius aanwezig was, vermeerderd met de gemaakte rente, na aftrek van
commissieloon en advertentiekosten, in de koloniale kas gestort. De rechthebbenden
op die gelden hadden, ofschoon behoorlijk opgeroepen, zich niet aangemeld.
Het langst heeft de weeskamer op St. Martin N.G. het uitgehouden. Zij heeft de
Curaçaosche ruim een halve eeuw overleefd. Het Gouvernements-besluit van den
25n September 1926 (P.B. No 50) hief, krachtens artikel 19 tweede lid van de
Transitoire Bepalingen, met ingang van den eersten Januari 1927 de weeskamer te
St. St. Martin N.G. op en belastte den Administrateur van financiën met de liquidatie.
Sinds verdween de weeskamer als instelling uit onze wetgeving; en wordt die
naam nog in officiële stukken en authentieke akten genoemd, dan is het als een
aanhaling uit of een verwijzing naar oude documenten, dan wel als een letterlijk
overnemen van vroegere omschrijvingen.

Regina Pacis
Dit lied zij van Uw lieflijkheid doorgeurd,
met kleuren van uw scapulier gekleurd,
toch vind geen namen ik om U te noemen,
geen klanken om Uw wezenheid te roemen,
het lijnwaad van Uw Meimaand is gescheurd.
Het hart der aarde, Moeder, is melaats,
der mensen harten zijn verhit en dwaas,
de rijpe luchten scheuren van geruchten,
de zielen - desolaat- in angsten zuchten,
Uw hart alleen is toevlucht en soelaas,
Dit machtig hart, zo rijk aan overdaad,
waar slechts het hart des Zoons te boven gaat,
het goddelijke hart van Jesus Christus,
dat schuldeloze Lam, dien overzoeten Ichthus,
dat, spijts Longinus, slaat en immer slaat.
Weer bloeit de aarde in een nieuwe Mei,
reeds preludeert het juublend orgeltij
der vogels die zich zullen paren,
maar 't christenhart zong nimmer zijn laetare
bracht Gij geen vrede door Uw heerschappij.
Martins Bruyns.
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St. Eustatius in 1819 door M.D. Latour O.P.
Op 27 Augustus 1819 werd door den Gouverneur-Generaal van St. Eustatius, St.
Maarten en Saba, Abraham de Veer, een rapport over de algemene toestand van St.
Eustatius toegezonden aan het Departement van Koloniën. Het loont de moeite na
te gaan, welke verschillen het St. Eustatius van 125 jaar geleden, vertoont met dat
van vandaag.
Het kleine Statia is gelegen op bijna duizend K.M. ten N.O. van Curaçao. Het
rapport omschrijft het als langwerpig rond, met een omtrek van vijf uren ‘strekkende
zich van het Noorden naar het Zuiden 9000 voeten en van het Oosten naar het Westen
15000 voeten’. Volgens opgaven van de laatste tijd is de oppervlakte ongeveer 21
vierkante kilometer. De beschrijving luidt verder:
‘De zuidoost- en noordwestpunten dezes eilands worden door twee hoge bergen
gevormd, die wegens hun zeer steile afloop tot aan de zee op sommige plaatsen niet
kunnen worden omgegaan. De zuidoostelijke punt bestaat uit slechts een enkele
ronde berg die in vroeger eeuwen vuurspuwend moet geweest zijn. Zijn kruin en
krater, alsmede de diepe vallei daarbinnen doen dit gevoelen aannemen. Ook is de
benoeming van de Kwil, die de inwoners er aan geven, hiervan afgeleid. De
noordwestelijke punt heeft vele toppen, waarvan sommige door zeer diepe en
ontoegangbare kloven zijn vaneen gescheiden.
De hoge vlakte, welke tussen deze twee bergen is, op welker zuidwestelijke zijde
het bovendorp of de bovenstad en het hoofdfort gelegen zijn, is de enige op het eiland
en loopt aan de noordoost- en oostzijden zacht hellend af tot aan de zee, alwaar op
sommige plaatsen kleine boten en cano's kunnen landen. Aan de zuidwestzijde is de
voorgeschreven vlakte, zo verre als zich de rede uitstrekt, als door de kunst
perpendiculair afgestoken, hebbende zij aldaar een hoogte van ruim honderd voeten
boven de oppervlakte van de zee.
De kleine strook welke hierdoor tussen de zee en de voorschreven hoge vlakte
gefermeerd en de baai genoemd wordt, heeft daar zij het breedst is omtrent honderd
passen in de breedte op een lengte van bijna een kwartier gaans, bezet met een dubbele
rei huizen en magazijnen, uitmakende het benedendorp of de benedenstad, van waar
men naar boven stijgt langs drie onderscheiden brede opgangen of paden, die in de
perpendiculaire steilte uitgehouwen en gedeeltelijk bestraat zijn. Het middelste of
oude pad, dat tot bij het Fort Hollandia of Oranje leidt, en het nieuwe pad, omtrent
achthonderd passen zuidoostlijker gelegen, zijn zeer stijl en vermoeiend om op te
gaan; zachter hellende en gemakkelijker te beklimmen is het noordwestelijke pad,
naar de batterij Amsterdam leidende.’
Het stuk beschrijving, vervat in deze laatste alinea, zou tegenwoordig een klein
beetje anders klinken. De lange weg door het (voorheen) benedendorp is nu nog
slechts gedeeltelijk en met moeite te herkennen. De lange rij huizen en magazijnen
is verdwenen, nog wel niet spoorloos, want wie op de rand staat van de pl. m. 40
meter
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hoge vlakte boven het baaipad, ziet nog duidelijk (bij kalm en helder weer althans)
de fundamenten van de eens geweldige herenhuizen en magazijnen, die de trots en
rijkdom van St. Eustatius waren. Huizen, die een krankzinnig-hoge huur deden,
huizen waarvan de benedenverdieping zó volgepropt werd met koopwaren, dat men
door een luik in de bovenvertrekken de balen en kisten stuwde tot tegen het plafond.
Soms moesten de koopwaren op straat worden opgestapeld, met geen andere dekking
dan een reusachtig stuk zeildoek. St. Eustatius' toenmalige benedenstad zag in de
tweede helft van de 18e eeuw soms 2000 á 3000 handelsschepen per jaar voor anker
komen op de rede!
Het voormalige Fort ‘Hollandia of Oranje’ heet tegenwoordig weer Fort Oranje,
hoewel het eigenlijk geen fort meer is. De wallen zijn sinds lang gesloopt en de
kanonnen hebben slechts betekenis als historische bezienswaardigheden. Het midden
wordt nu ingenomen door een plantsoentje met een De Ruyter-gedenknaald; verder
wordt één zijde ingenomen door enkele openbare gebouwtjes.
De drie opgangen naar boven bestaan nog steeds. In 1930 was slechts het middelste
of oude baaipad in gebruik, want toen waren er geen auto's op het eiland. Die schijnen
er tegenwoordig wel te zijn en dan zal ook het N.W. zacht hellende pad wel weer in
gebruik zijn.
Dat de fundamenten van de vroegere, ongeveer anderhalve kilometer lange
pakhuizenstraat tegenwoordig in het water liggen, heeft niets te maken met de
doorgraving van het Panamakanaal, zoals een Statiaan mij eens met alle geweld heeft
willen doen geloven, maar is meer een gevolg van het verzakken van het middenstuk
van St. Eustatius, dat uit zeer onsoliede materie bestaat: vulkaanzand en kleine
steentjes. Eén flinke regenbui is in staat in deze grond geulen te slijpen van anderhalve
meter diep. Volgens mijn persoonlijke overtuiging moet dit eiland in lang vervlogen
tijden bestaan hebben uit twee eilandjes met een smal en ondiep zeestraatje er tussen.
Dit straatje is door de eeuwen lang daarin gewaaide vulkaanas en ander
uitbarstingsmateriaal van de krater volgestort. Aan de westzijde nu van het eiland,
waar het stadje ligt, precies halverwege tussen de Quill en de Little Mountains, heeft
aan de kust de snelste verzakking plaats. Het wil mij voorkomen, dat hier de grond
gedurende de laatste 150 jaar ongeveer een decimeter per jaar gezakt is, en dat is
enorm veel!
Wat de watervoorraad van het eiland betreft, tekent het rapport aan:
‘Er zijn geen bronnen en men verkrijgt het (water) alleen door de regen op te
vangen in gemetselde bakken, waarvan iedere woning voorzien is. Op sommige
plantages vindt men ook putten, die met veel moeite en kosten gegraven zijn en 120
tot 140 voe- en diepte hebben, doch het water ervan is meest brak en alleen geschikt
om het vee te drenken.’
De regenbakken van St. Eustatius zijn voor een goed deel de weg van het hele
eiland opgegaan, d.w.z. de meeste verkeren in uiterst vervallen toestand. Er zijn
echter ook nog vele goede, bruikbare bakken. Ze zijn meestal zeer langwerpig, in de
grond gegraven (en niet boven op de grond gemetseld, zoals meestal op Curaçao)
en voorzien van een dak in de vorm van een tongewelf. Ze vangen het water van de
dakgoten op, maar doordat ze in de grond gegraven zijn, kan ook een alleenstaande
regenbak water vangen, mits deze voorzien is van een zogenaamde pan d.i. een
gecementeerd stuk grond, dat langzaam afhelt naar de bak, en het opgevangen water
door een opening daarin doet stromen.
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De bevolking van St. Eustatius bestond volgens gedane opname in 1817 uit:
507 Blanken
336 Gecouleurde vrije lieden
1748 Slaven
Dat maakt een gezamenlijk inwonerental
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van 2591.
Over het jaar 1818 bedroegen deze cijfers:
501 Blanken
302 Lieden van de kleur
1865 Slaven
Hetgeen een totaal geeft van 2668 zielen.
‘Wat de religiën betreft, zijn er 218 Protestanten, waarvan het groter aantal
Calvinisten en Episkopalen, 5 Lutheranen en 6 Methodisten, 30 Rooms-Katholieken,
een Kwaker en 5 Joden.’
In nog vroeger jaren moeten er veel meer Joden op St. Eustatius geweest zijn. Ze
hadlen een synagoge, waarvan de muren thans nog bestaan en er is nog een groot
Jodenkerkhof.
Dertig Katholieken op St. Eustatius was nog lang het laagste cijfer niet; in later
jaren zou het dalen tot tien, om na de komst van vaste missionarissen weer te stijgen.
In 1930 was het getal ongeveer 250; in 1935 was dat nog steeds zo. Eind 1937 stijgt
dit cijfer tot 375 en eind 1941 lezen we van 762 Katholieken. Dit is een verbazend
snelle aangroei, waardoor de Katholieken nu 62.8% van de bevolking uitmaken!
In het jaar 1819 was St. Eustatius twee ‘medicinae doctoren’ rijk, waarvan een als
officier van gezondheid bij het garnizoen was benoemd en dienst deed. We kennen
nu in 1943 een eiland met een bevolking, twee maal zo groot als St. Eustatius toen
bezat, en dat een véél groter garnizoen heeft, en dat het met één medicinae doctor
moet stellen!

Levensgang
Tusschen de sterren en onder de maan
Waren wij even maar heengegaan.
Men dwong ons in nesten van staal en beton,
wij keeren terug nu naar regen en zon.
Wij weten het: oorlog, mijngas en roet
zijn weinig begeerlijk en zelden goed.
Wij waden weer weg uit dampen en slijk
en werken opnieuw de graanvelden rijk,
Tot waan van rekenaar, ziener of gek
ons andermaal dompelt in bloed en drek.
Mathias Kemp.
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De toekomst van Curaçao door Dr. M.F. da Costa Gomez
Op 12 Januari werd door Mr. Dr. M.F. Da Costa Gomez, lid van de Staten
en vertegenwoordiger van dit staatsdeel bij de Raad van Advies te Londen,
een zeer belangrijke rede gehouden
Hoewel uitgesproken bij gelegenheid van het 3e lustrum der St.
Thomaskring, en enkele uitsluitend voor deze gelegenheid toepasselijke
gedeeltes bevattende, leek het ons toch het beste, om deze rede hier in haar
geheel te plaatsen.
Hoogw. Ex., Eerw. Paters en Fraters, dames en heeren:
Vrienden van den St. Thomaskring,
Wij zijn heden avond hier, om met U het vijftienjarig bestaan van Uwe vereeniging
te gedenken, om met U de afsluiting van Uw derde lustrum te vieren.
Bij alle gelukwenschen, die gij ontvangen hebt, voeg ik gaarne die van ons allen
gezamenlijk toe en, als oud-leerling van het St. Thomas College, ook mijn dank voor
alles wat gij, Paters en Fraters, gedaan hebt en iederen dag doet voor de leerlingen
en oud-leerlingen van het St. Thomas College.
Vrienden van den St. Thomaskring:
Gij hebt mij voor den tweeden keer verzocht voor U te spreken. Mocht ik U enkele
jaren geleden bij de viering van het feest van Uw heiligen patroon, den genialen
wijsgeer en ‘onvergelijkelijken leeraar’ spreken over het doel en streven van uwe
vereeniging, vandaag onder den druk der omstandigheden vraagt gij mij U te spreken
over onze toekomst, de toekomst van Curaçao.
Ik doe dit gaarne, want ik weet geen onderwerp, dat ik heden avond liever met U
zou willen bespreken, want wij hebben allen Curaçao lief, hoe moeilijk het leven,
hoe onzeker het bestaan op ons geboorteland ook is. Maar ik doe dit met schroom,
want ‘de toekomst is voor het oog verborgen.’... Ik zal dan ook niet trachten
hedenavond het oog speculatief te richten op die toekomst. Wat in de toekomst ligt
kunnen wij slechts in geringe mate bevroeden. Maar voorzoover wij kunnen, zullen
wij moeten trachten, de mogelijkheden, die wij reeds nú onderkennen, scherp onder
de oogen zien en, voorzover mogelijk, vorm te geven. Van die mogelijkheden, die,
naar ik meen, binnen ons bereik liggen, zal ik er enkele bespreken, die het grootste
nut zullen hebben voor het algemeen, de welvaart van allen bevorderen, het geluk
der geheele gemeenschap verhoogen.
En daarom zal ik beginnen met U te herinneren aan de talrijke moeilijkheden, die
gij ondervonden hebt, toen gij ouderen, vijftien, twintig jaren of langer geleden voor
de laatste keer de schooldeuren van het St. Thomas Coll. achter U hoordet dicht
slaan. Toen gij onbewust de Curaçaosche samenleving binnentraadt. Gij wist niet,
wat de dag van morgen U brengen zou. Gij gingt onbewust deelnemen aan de
samenleving van een gemeenschap waarin - maar dit wist gij niet - het
gemeenschapsleven nauwelijks was ontwikkeld, - een gemeenschap, waarin de
gemeenschapsidee nauwelijks ontkiemd was en leefde - waarin de
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gemeenschapsidealen nog geen weerklank vonden. In die gemeenschap, waar atavisme
en individualisme hoogtij vierden - waarin slechts enkelen stonden met hun katholieke
idealen, die altijd klaar hebben gestaan, om ook de armsten en nederigsten uit onze
bevolking de hand te bieden, die hen tot hooger levensplan moest leiden, - Gij kwaamt
terecht in de historische chaos van onbeperkt individualisme, die de Curaçaosche
samenleving heette - waarin de eenigste vorm van gemeenschappelijk samenleven
was: de kringen, waarbinnen enkele gegoeden leefden omringd door hooge en
doornige trankeeringen van groepsbelangen. - Gij hadt geen tijd, U rekenschap te
geven van de onnatuur dier samenleving - geboren en getogen in de verlatenheid van
een alleenstaand eiland kondt gij niet vergelijken den bloei van het gemeenschappelijk
leven, van de gemeenschappelijke arbeid, van gemeenschappelijk geluk en leed van
andere volken met het koude individualisme van de gemeenschap, waar gij
binnentraadt. - Wat gij zaagt, waren de hooge trankeeringen, die U buiten de kringen
van groepsbelangen hielden - wat gij voeldet, was de koude wind van eigenbelang,
die U in het gezicht sloeg, - de weg, dien U moest afleggen, om Uw doel te bereiken,
ging over bergen van moeilijkheden. - En gij stondt alleen, of ook in uw beperkten
kring, en voor eigen behoud moest gij mee in die dolle vaart, waarmede een ieder
zijn eigen belang najoeg, waarmee men met koortsachtige energie trachtte voor zich
iets te bemachtigen van de plotseling opgekomen betrekkelijke welvaart.
Toen in de wereld de groote gemeenschapsidealen groote groepen van de
menschheid in beweging brachten, toen reeds jaren het anáthema, (het zij vervloekt,)
over het onbeperkt individualisme was uitgesproken, toen de gedachten van vrijheid
en gelijkheid, coöperatie, associatie, en solidariteit de vooroordeelen van gesloten
standen, de individualistische economie van het persoonlijk belang aan stukken
hadden geslagen, bleven in de Curaçaosche samenleving in bekrompen en zelfzuchtige
groepjes de enkelingen talmen op het kleine veld van eigenbelang. Gesplitst, verdeeld
- in de gevangenissen van bekrompen vooroordeelen - achter de koude muren van
zelfzucht, maar ook in de angstige afgetrokkenheid onder stroodaken en tusschen
leemen wanden, zóó hebt gij uw volk leeren kennen, het volk, waarop de vloek van
het verleden zo zwaar drukte, dat de samenleving in duizend brokken uiteenviel, die
de katholieke sociale liefde nauwelijks meer vermocht samen te binden. De toekomst
zal anders moeten zijn. In het heden liggen de mogelijkheden van een betere toekomst.
Laten wij nú- bewust- aan de vernieuwing van onze samenleving voor de toekomst
werken. Laten wij van den tijd, die wij nú, zwoegend, tot de laatste seconde benutten
voor het eigenbelang en vermeerdering van het kapitaal, een deel geven aan het
gemeenschappelijk belang, voor de gemeenschappelijke hulp aan allen. Laat de dag
U niet overvallen in zelfzuchtigheid, de dag waarop ook hier de gemeenschap de
eisch zal stellen van wezenlijke inperking der individueele vrijheid. Laten wij, die
met het voorbeeld van katholieke liefde voor oogen zijn opgegroeid, waaraan wij
alles te danken hebben, vrijwillig de offers brengen, die wij voor het geluk van allen
moeten brengen. Het is zeker, dat de wereldorde, dat de maatschappelijke ordening
van de Nederlandsche samenleving na dezen oorlog op geheel andere grondslagen
zal worden opgetrokken. Een geheel nieuwe sociale ordening zal worden opgebouwd,
ook zij die de sociale liefde niet in hun godsdienstige overtuigingen belijden, zullen
als primaire eisch voor de samenleving, voor de rust der volken, de sociale verzekering
stellen. Wie dan niet in vrijheid meewerkt, zal worden gedwongen.
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schapsleven, bewust arbeidend voor de toekomst van Curaçao, zullen wij moeten
stellen: - tegenover het chaotisch begin van de samenleving op onze eilanden; de
geordende vernieuwing - géén verbeteringen maar geestelijke vernieuwing. Het
gebouw van onze samenleving moet opnieuw worden opgetrokken, bewust, dat geen
palliatieven helpen. - De barrières van eigen- en groepsbelangen - de sociale barrières
van rijkdom en armoede - de raciale muren, moeten weggevaagd worden, willen wij
een gezonde christelijke samenleving opbouwen, waarin liefde, hulpvaardigheid en
sociale rechtvaardigheid heerschen. - Dan - ‘als de wind, die zelfzucht opjaagt, valt’
zegt Henriette Roland Holst, zal de menschheid in rechte, vrije, stille lijnen
verschijnen.’ Als de wind van zelfzucht valt, de kleine particularismen, de klasse en
standgeest en groepsloyauteit verdwijnen, zal Curaçao een nieuw tijdperk van
maatschappelijke vrede ingaan, tot verhooging van Uw geluk en van de vele
duizenden.
Voor de eenheid, de organische solidariteit van ons katholiek volk, zal van ons
geeischt worden de ontplooiing van al onze krachten op staatkundig terrein.
Staan wij op het gebied der sociale hervormingen nog tientallen jaren ten achter,
op staatkundig terrein hebben wij t.g.v. de toekenning van een uitgebreider kiesrecht,
onze discipline en organisatorisch vermogen, groote vorderingen gemaakt. Het
geldende bestuursstelsel echter is voor de politieke ontwikkeling van Curaçao niet
meer voldoende. De maatschappelijke eischen, die aan een modern bestuur gesteld
worden door de noodzakelijkheid van steeds uitbreidende en in omvang toenemende
staatsbemoeiing, zijn te zwaar voor het bestaande sterk gecentraliseerd bestuur. Reeds
Torbecke kon zeggen: ‘Niemand werkt of regeert meer alleen, werking wekt op elk
gebied van menschelijk bedrijf medewerking; regeering, mederegeering.’ Om in de
behoeften van de verschillende eilanden te kunnen voorzien, zal verregaande
decentralisatie spoedig noodig zijn. Elk eiland met eigen bestuur en eigen
vertegenwoordiging, steunende op de breede massa's der bevolking, voorgelicht door
een krachtige pers. De noodzakelijkheid en het groot belang van deze ingrijpende
hervormingen, voor de versterking van de nationale saamhoorigheid, worden gelukkig
door de verantwoordelijke autoriteiten begrepen. Maar dan zal aan ons de eisch
gesteld worden van een bewuste deelneming aan het politieke leven op Curaçao door
de breede lagen der bevolking. En dan zal ook van ons, katholieken, de ontplooiing
van al onze krachten worden gevergd. Wij zullen een sterke katholieke
vertegenwoordiging moeten vormen omdat wij alleen hierin een waarborg vinden
voor de toepassing en doorvoering van de hoogere beginselen, die ons geheele streven
bezielen. Allen zonder onderscheid van inzicht en maatschappelijke omstandigheden,
zullen wij moeten strijden voor de nieuwe ordening, harmonie en evenwicht van een
katholiek staatsleven.
De politieke rust, die een gevolg zal zijn van ons staatkundig streven, de politieke
rust, die dan op deze eilanden zal komen, zal ons in staat stellen de wettelijke
waarborgen te scheppen voor de vrije ontwikkeling van Curaçao. - Deze politieke
vrijheid zal in een vrijgevige constitutie voor Curaçao bevestigd moeten worden
onmiddellijk na den oorlog. Voor het eerst zal een constitutie voor Curaçao tot stand
komen met de medewerking van eigen vertegenwoordigers in Nederland. De
beroemde December-rede van Hare Majesteit, de Koningin, hield deze onherroepelijke
belofte in. Dan zal ook worden bezien, welke de uiteindelijk status van Curaçao zal
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inslaandat de toekomst van Curaçao het beste verzekerd is, door zoo innig mogelijke
verbon-
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denheid met het democratisch moederland.
De politieke ontwikkeling van Curaçao, zal dan,- gauwer misschien dan gij
vermoedt,- haar eindpunt naderen, een ontwikkeling, die vreedzaam zal uitloopen
in onderlinge waardeering, vriendschap en samenwerking. Aan onderscheidingen,
door een verouderde wetgeving, volgens een verkeerde conceptie in het leven
geroepen, zullen op slag de prikkelende herinneringen ontvallen, waardoor de weg
tot beter begrip van elkanders aanleg en inzichten geopend wordt.
Curaçao en Nederland, dan, niet alleen historisch, en uit wel begrepen eigenbelang
verbonden, maar één in vriendschap en wederkeerige waardeering. Voor Nederland
een gastvrij Curaçao, voor Curaçao, de waardigheid en waardeering, die Nederland
in het internationale verkeer der volken geniet. Want hiermee staat of valt de
/ontwikkeling/ van de samenleving op Curaçao. Want voor de breede maatschappelijke
ontwikkeling, voor de bevestiging van de welvaart op deze eilanden, kunnen wij niet
geheel afhankelijk blijven van de olieverwerking in één groot bedrijf.
Wij zullen voor de toekomst van onze eilanden, terug moeten gaan tot onze eigen
natuurlijke bronnen en eigen middelen, terug, om onze positie, onze historische
voorsprong in het Caraïbische zeegebied te heroveren en te behouden.
Het verkeer in het Caraïbische zeegebied heeft zich snel ontwikkeld; de onderlinge
samenwerking tusschen de Britsche en Amerikaansche gebieden, verkleint de
voorsprong die wij vroeger hadden. - Terwijl wij onze economie eenzijdig gericht
hebben op de olieverwerking, sloot zich de Caraïbische zee boven en beneden ons.
Terwijl Curaçao intensief in het wereldverkeer werd opgenomen, werd onze isolatie
in de Caraïbische zee strakker. Voor de immigratie der arbeidérs, een uitkomst in
tijden van nood, sloten onze naburen de deuren, hooge tarieven maken export van
eigen producten onmogelijk, deviezen en andere oorlogsmaatregelen maakten onze
isolatie volkomen. Rondom de Car. Zee zijn nu de Amerikanen en Engelschen
begonnen, hun economische, hun cultureele en sociale belangen gemeenschappelijk
te behartigen, onze historische voorsprong in te halen. Rondom de Caraïbische Zee
zijn de onafhankelijke republieken begonnen de outillage van hun havens te
verbeteren, de luchtvaart met alle macht te bevorderen. Als dit zoo verder gaat, gaat
het Caraïbische land-en zeegebied voor ons verloren. De toekomstige mogelijkheden
op economisch terrein voor Curaçao liggen echter voor een groot deel in de
Caraïbische Zee.
Wij worden verdrongen, als wij ons blijven richten op de verwerking van één
product, als de geheele bevolking steeds meer en meer van de olieverwerking
afhankelijk wordt, en deze eenzijdige economische bloei zal blijken schijn-welvaart
te zijn.
De verdeeling van de arbeidersbevolking in verschillende takken van bedrijven
zal noodig zijn en noodzakelijk voor uitbouw en ontwikkeling van den arbeidersstand.
De lust tot productie, de lust tot werken gaat verloren door al te groote eenzijdigheid.
De kosten van de samenleving worden onevenredig groot, omdat bij al te groote
concentratie in één bedrijf, alle levensbehoeften moeten worden ingevoerd. De
Amerikanen hebben ons reeds hiervoor gewaarschuwd. In een boekje, The Caribbean
Islands and the War. met ondertitel, a record of progress in facing stern realities. Het
is een waarschuwing, om ons te prikkelen zooveel mogelijk ons zelf te behelpen,
want ‘a colony which engages in exporting its money to buy staples of life which it
could easily produce of itself or replace by easily producible equivalents is gambling
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with Providence and cheating itself. A shilling thus exported means not less than 8d
paid away to a grower, shipowner, a middleman outside the Colony, money lost
which
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should have been circulating among local producers and local workmen.’
Voor de toekomst zullen we alles in het werk moeten stellen, om de industrialisatie
van Curaçao te bevorderen, en om onze voorsprong in het Caraïbisch gebied te
behouden; of te herwinnen, waar wij die voorsprong verloren hebben. Daarvoor is
o.a. noodig dat de outillage van onze havens aanzienlijk wordt verbeterd, dat
verbinding van scheepvaart en luchtvaart tot stand komt, dat de markten voor enkele
producten, die wij hebben, teruggewonnen worden.
Een klein land als het onze kan slechts bestaan, door diensten te verleenen aan
anderen. Dit is onze taak in het Caraïbische Zeegebied, méér dan ooit voor de
toekomst. De weinige kansen, die wij hebben moeten wij ten volle benutten. Na den
oorlog zal de industrieele ontwikkeling van Venezuela en Colombia met groote
sprongen vooruitgaan. U kunt ervan verzekerd zijn, dat van Europa naar Zuid-Amerika
vele industrieelen en intelectueelen zullen trekken. Het groote kapitaal, dat voor een
groot gedeelte zeker in de Vereenigde Staten is vastgelegd, zal voor een deel zeker
in deze rijke landen emplooi vinden. Deze landen zullen voor groote moeilijkheden
geplaatst worden, waarbij wij belangrijke diensten kunnen verleenen. Curaçao heeft
een enorm achterland, wij moeten ons daarop concentreeren. De samenwerking
tusschen Nederland en België, de tolunie tusschen Nederland en het industrieele
België krijgt in dit verband groote beteekenis. Curaçao kan een belangrijke stapelplaats
worden. Hier kunnen groote Nederlandsche en Belgische kantoren gevestigd worden
voor de handel met Zuid-Amerika.
Ik heb U in grove trekken mijn visie gegeven van onze plaats in de Caraïbische
Zee. In de nabije toekomst zult U hiervan nu eens, dan weer iets gewaar worden, en
dan weet gij, dat wij onze historische plaats in de Caraïbische zee heroveren. Maar
wij zullen dezen voorsprong niet kunnen behouden, als wij niet al onze krachten
inspannen om ons gemeenschapsleven gezond economisch en sociaal, tot bloei te
brengen.
Economisch kan dit alleen gebeuren, als de enorme kosten thans noodig voor de
instandhouding der volkshuishouding aanmerkelijk dalen, de industrialisatie van
Curaçao zoo snel mogelijk geschiedt, de arme landbouwbevolking van Curaçao
geholpen wordt uit de diepe ellende, waarin zij sinds eeuwen leeft. Door de verlaging
der kosten van de volkshuishouding, door de vestiging van de kleine industrieën in
de zin van het zooeven aangehaalde realistisch rapport, waardoor de vracht en kosten
van bearbeiding dier producten aan deze gemeenschap ten goede komen, door
degelijke vakopleiding, zoo dat de Curaçaosche arbeider kan opklimmen boven den
stand der peons die elders gerecruteerd zullen moeten worden, zal een breede
middenstand gevormd worden. De landbouw-bevolking zal niettegenstaande de
overgroote moeilijkheden die er voor de landbouw zijn, in stand gehouden moeten
worden; in stand en vooruitgeholpen. Ook hier zal naar besparing van arbeid en
onkosten gestreefd moeten worden, door hergroepeering van de bevolking en uitgifte
van gronden aan dorpsgemeenschappen, die gevormd moeten worden zooals Mgr.
Niewindt dat reeds zag.
Het volksinkomen zal verhoogd worden, de schijnwelvaart, immers slechts
toevallend aan een kleine bovenlaag, zal worden algemeen. Dan zullen in verband
met de verdere industrialisatie van Curaçao de volkslandbouw-credietbanken komen,
waardoor de mogelijkheid van blijvende kapitaalvorming meer gelegenheid biedt
ter ontplooiing van energie en ondernemingsgeest.
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De groei van het economisch leven zal hand in hand moeten gaan met de sociale
hervormingen, waarvoor ieder van ons zal moeten ijveren. Sociale hervormingen
vinden plaats op Engelsche en Amerikaansche ei-
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landen in de buurt, onze Zuiderburen zijn ons in menig opzicht al ver vooruit. Wanneer
de sociale barrières aan stukken geslagen zijn door den drang naar geestelijke
vernieuwing, wanneer door vooruitstrevende, bekwame katholieke mannen de
hervorming van de samenleving op breede associatieve grondslagen begonnen wordt,
dan zult gij ervaren, dat voor er een nieuwe sociale grondslag gelegd kan worden,
een harde strijd gevoerd zal moeten worden tegen de meest ergerlijke en bedorven
excessen en gevolgen van een boemperiode en historische degeneratie, strijd tegen
drankmisbruik, geslachtsziekten, krotwoningen, vervuiling, jeudgcriminaliteit,
kinder-en gezinsverwaarloozing.
De krachtigste maatregel tegen de excessen van historische armoede, degeneratie,
boemperiode en bedriegelijke welvaart baten niet, indien de katholieke gemeenschap
niet bewust in het strijdperk treedt. Tegen dergelijke invretende kwalen helpen geen
overheidsbepalingen; alleen de bewuste deelneming van allen, die de dreiging van
deze gevaren, hun funeste gevolgen voor de samenleving ten volle beseffen, bij
bestrijding door de overheid dezer uitwassen, kunnen de gevaren keeren. Spoedig
zult gij vernemen, dat de overheid den strijd tegen deze euvelen is begonnen. De
plicht van de overheid is uw plicht. De strijd zal ook uw strijd zijn, want het is de
strijd voor het behoud van de gezondheid en kracht van het volk in zijn breede lagen,
omdat anders een gezonde krachtige doelbewuste samenleving niet mogelijk zal zijn.
Wij hebben haast, want de tijd vliegt met blimsemsnelheid langs ons heen. Wij
hebben haast, want hoe dieper deze sociale ellende doordringt, hoe verder de gevolgen
voortwoekeren, hoe moeilijker de bestrijding. Wij hebben haast, want reeds moest
6% van een lichting worden afgekeurd voor de militaire dienst, haast ook, omdat op
de Engelsche eilanden de regeering verschillende maatregelen treft voor de
volksgezondheid, opvoeding en volksverheffing.
De innerlijke opbouw van onze gemeenschap op breede sociale grondslag zal eerst
in vollen omvang kunnen beginnen, als deze uitwassen zullen zijn uitgesneden, als
het leven der bevolking in de normale beddingen van een natuurlijk geestesleven is
geleid Voor de nationale instellingen zullen nieuwe grondslagen gevonden moeten
worden; zij moeten worden aangepast aan de eischen der moderne samenleving in
associatieven geest. Onderwijs en opvoeding voor de vorming van de sociale
persoonlijkheid, niet alleen ter verkrijging van de kundigheden, noodig om zich een
positie in de samenleving te verwerven. - Sociale verzekering als primaire eisch voor
het rustig voortbestaan als gemeenschap, in plaats van de onzekerheid, die tot wanhoop
voert.
Hoeveel jaren van betrekkelijke welvaart zullen wij nog hebben, op wie kunnen
wij steunen? Ik weet slechts, dat gedurende de laatste twintig jaren de landsinkomsten
ongeveer 200.000.000 hebben bedragen. Ik weet ook dat gedurende deze twintig
jaren alle kosten voor de instandhouding van de gezagsapparatuur van dit staatsdeel,
alle uitgaven in het belang van het geheele staatsdeel, in werkelijkheid op de eilanden
Aruba en Curaçao werden afgewenteld, dat sinds tientallen van jaren de verzorging
van het algemeen belang in werkelijkheid geschiedde door een kleine groep der
Curaçaosche ingezetenen. De toekomst moet hierin verandering brengen Een billijke
verdeeling van lasten is noodzakelijk, anders zal te veel van de inwoners van onze
gemeenschap gevergd worden. Maar dit is in hoofdzaak een staatkundig probleem,
en te technisch om er nu dieper op in te gaan. Ik heb dit probleem slechts even
aangeroerd, om U duidelijk te maken, dat financieel de perspectieven zeer gunstig
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raming echter op geheel andere beginselen, dan die gedurende de laatste 20 ja-
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ren, dan mag ik aannemen op grond van de beschikbare gegevens, dat gedurende de
komende 20 jaren minstens het dubbele, een bedrag dus van ±400.000.000. guldens
ter beschikking zal zijn. Deze voorzichtige raming, voorzichtig, omdat onze
begrooting zich nog steeds in stijgende lijn beweegt, en niet aannemelijk is, dat na
de oorlog, de kosten voor instandhouding van de gezagsapparatuur en voor de
verzorging van het algemeen belang zullen dalen, - is het kader, waarbinnen de
plannen voor den heropbouw van de Curaçaosche gemeenschap vastgelegd moeten
worden. Daarnaast kan al het beschikbaar kapitaal ten bate van het algemeen worden
aangewend. Dit is geen gering bedrag, als wij bedenken, dat de leening voor het
bouwfonds met 18.000.000 is overschreden. Bepalen wij ons echter
voorzichtigheidshalve tot een totaal bedrag van 400.000.000 te besteden. Bij intensieve
deelneming van de bevolking aan de behartiging van het algemeen belang zullen de
kosten van de gezagsapparatuur dalen; door vermindering zooals ik voorsta van de
kosten der volkshuishouding zullen ook de kosten van de staathuishouding aanzienlijk
dalen; door de verhooging van het volksinkomen zal het staatsinkomen stijgen, zoodat
uitvoering van grote werken van algemeen belang, te bekostigen uit de landsinkomsten
of uit leeningen, waarvan de rente tengevolge van de zooeven opgesomde
mogelijkheden niet te zwaar op de begrooting zullen drukken, mogelijk worden.
Verder zal een rechtvaardiger verdeeling van de onkosten: in die welke als staatskosten
en die welke als uitgaven van dit staatsdeel moeten worden beschouwd, het mogelijk
maken, groote staats-ondernemingen te vestigen op Curaçao. Zoo zal ook een
belangrijk deel van de beschikbare 400.000.000 vrijkomen voor de interne sociale
opbouw van Curaçao. De toekomst van Curaçao zal voor een goed deel afhangen
van een scherp financieel beleid, maar dan afgestemd op de verzorging van de groote
directe volksbelangen, op de volksverheffing, de vernieuwing en heropbouw van de
Curaçaosche gemeenschap. Niet zoals het voor kort geschiedde onder de druk van
een liberale constitutie, die onze ontwikkeling deed afhangen van het bedrag der
belastingen, die wij konden opbrengen, die ons voor de keuze stelde: betrekkelijke
autonomie, betrekkelijke vrijheid of algehele afhankelijkheid. Ook het toekomstig
financieel beleid zal een beleid zijn op breeden socialen grondslag.
Vrienden van de St. Thomas Kring. Ik moge hiermede volstaan. Misschien hebt
gij iets anders van mij verwacht. Ik heb echter gemeend U mijn inzichten te moeten
geven zooals ze zijn in grove trekken zooals het past in een beknopte bespreking.
Vraagt gij mij nu: Wat is in deze samenleving onze plaats, welke is in dit gigantisch
werk onze taak, dan antwoord ik U: Weest bereid.
Bereid. Met de bereidheid en het vuur van uw jeugdig enthousiasme, met de
bereidheid en standvastigheid uwer diepe overtuiging.
Weest bereid in oprechte liefde voor uw volk en uw geboortegrond, in de christelijke
lietfde voor uw evennaaste. Weest bereid in opofferingsgezindheid en
onzelfzuchtigheid, zooals wij die gezien en geleerd hebben van de geestelijke pioniers
dezer samenleving. Weest bereid, en staat ter beschikking om uw plaats en taak als
bewust lid dezer gemeenschap te vervullen.
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Mr. Elias schijft dan:
Over deze rede verscheen in Knickerbocker Weekly Febr. 21. - 1944 een
waarderend maar ook belangrijk commentaar van den Curaçaosen
correspondent van genoemd weekblad, wat we hierbij om het belang der
zaak als een welkome aanvulling tevens willen overnemen.
Niemand in Curaçao is het oneens met deze opvattingen en wie vooruitzien, begrijpen
dat de plaats van Curaçao in het Caraïbische gebied uiterst belangwekkend zal zijn......
wanneer Curaçao de gelegenheid krijgt deze plaats ook inderdaad in te nemen. Er is
een streven merkbaar zoowel bij gouvernementeele instanties en de Staten van
Curaçao als onder particulieren om in dit opzicht en met dit doel activiteit te
ontplooien; een streven dat ongetwijfeld werd gestimuleeerd door de
Anglo-Amerikaansche maatregelen, cumuleerend in de samenstelling en de
werkzaamheden der Anglo-Amerikaansche Caraïbische Commissie. Men zou het
hier ongetwijfeld wel op prijs hebben gesteld wanneer ook het Nederlandsche element
in deze commissie vertegenwoordigd ware geweest, op welke vertegenwoordiging
Nederland, met zijn Caraïbische Rijksdeel, een natuurlijk recht kan doen gelden. Een
algemeene Caraïbische Commnssie had natuurlijk meer in de rede gelegen. Dat wil
zeggen een commissie waarin ale Caraïbische landen vertegenwoordigd zijn: zoowel
de Amerikaansche, Britsche, Fransche en Nederlandsche als de onafhankelijke staten
in en aan de Caraïbische Zee. Erkend moge worden dat de Anglo-Amerikaansche
commissie de juistheid van dit streven in beginsel heeft erkend door zoowel Curaçao
als Suriname voor bijeenkomsten ter beraadslaging over sommige onderdeelen harer
bemoeienis uit te noodigen.
Zoowel op bijeenkomsten over hygiënische onderwerpen als over de voedsel- en
landbouwsituatie waren Suriname en Curaçao vertegenwoordigd. Doch alhoewel
deze beleefdheid op prijs werd gesteld, het recht van medespreken werd niet erkend.
En dit recht bestaat onbetwistbaar. Hier is weer een tendenz bemerkbaar van de
hegemonie der groote en machtige broeders in zaken die ook voor de kleine broeders
van groot belang zijn. Van levensbelang.
Wat Dr. da Costa Gomez zeide was dan dan ook, zooals ik hierboven opmerkte, een
vertolking van het algemeene Curaçaosche standpunt, van welk standpunt in de
naaste toekomst ongewijfeld meer zal blijken. Curaçao wordt er zich van bewust dat
het zich niet alleen in commercieelen en economischen zin, doch ook op politieke
wijze zal moeten doen gelden in het gebied waarin het zijn niet onbelangrijke plaats
inneemt. Onze Overheid - zoowel de Rijksregeering als het Gouvernement en de
Staten van Curaçao - zal daaraan aandacht en tijd moeten besteden. Daarvoor zal
wat het Gouvernement en de Staten betreft, binnen niet al te langen tijd meer
gelegenheid bestaan dan thans het geval is. Immers de gouvernementeele commissie,
door Gouverneur Kasteel ingesteld en door Prof. Dr. A.S. Oppenheim voorgezeten,
die plannen kreeg te ontwerpen om te komen tot een meer gedecentraliseerd bestuur
van ons Rijksdeel, is met haar arbeid gereed gekomen. Was onder het bestuur van
Gouverneur Wouters veeleer van centralisatie van het bestuur sprake, Gouverneur
Kasteel is voorstander van decentralisatie en het is zeker dat de bevolking het in deze
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ten volle met den Gouverneur eens is. Want zowel de Gouverneur als de Staten zijn
op het oogenblik al te zeer belast met details en wissewasjes van-bestuur, die beter
door, laten wij zeggen, een burgemeester en een gemeenteraad onder het oog gezien
zouden kunnen wor-
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den. Bovendien zijn de verschillende eilanden - Aruba, Bonaire en de Bovenwinden
- nauwelijks baas in eigen huishouding en moeten allerlei typisch-plaatselijke belangen
in Curaçao worden behartigd. Wij mogen verwachten dat, volgens de door de
bovengenoemde staatkundige Commissie in haar rapport aangegeven richtlijnen, de
beoogde en gewenschte decentralisatie zoo spoedig mogelijk tot stand zal komen en
dat dan zoowel de Gouverneur als de Staten de handen vrij zullen krijgen voor arbeid
van grooter formaat. Waartoe ook de Caraïbische werkzaamheid behoort. Waartoe
deze zelfs op de éérste plaats behoort.
Wie deze Caraïbische werkzaamheid (en waakzaamheid) als elementair onderdeel
van Curaçao's belangensfeer der naaste toekomst erkent, zal eveneens tot de erkenning
moeten komen dat deze ‘politiek’, althans in haar hoofdlijnen, door Willemstad en
niet door Den Haag zal kunnen worden gevoerd. Want hoe goed Den Haag ook zou
worden ingelicht, wie niet ter plaatse is, kan de situatie niet overzien. Uiteraard zal
diepgaand overleg noodzakelijk zijn, uiteraard zullen de richtlijnen in Den Haag gehoord de Rijksconferentie, waarin Curaçao vertegenwoordigd zal zijn - worden
aangegeven. Doch niettemin brengen de na-oorlogsche decentralisatie des Rijks en
de vergroote zelfbesturende bevoegdheid der Rijksdeelen (zooals deze in het
vooruitzicht zijn gesteld) ook grooter Curaçaosche zelfwerkzaamheid ten aanzien
zijner ‘buitenlandsche politiek’ mede.
Met het oog op deze, zoowel in den natuurlijken ontwikkelingsgang liggende als
gewenschte ontplooiing zullen op ‘Den Haag’ en op ‘Willemstad’ dure plichten
komen te liggen.
Op Den Haag; om de beste ambtelijke krachten naar Curaçao te zenden, eerste
klas Nederlanders.
Op Willemstad; om zich bewust van zijn verantwoordelijkheid te zijn en
dientengevolge zijn beste krachten voor deze uiterst belangrijke zaken te interesseeren.
In zijn rede zeide Dr. da Costa Gomez ook: ‘Curaçao moet steeds in nauwe
verbinding blijven met het democratische Moederland; Curaçao en Nederland moeten
steeds één zijn in vriendschap en wederzijdsche waardeering’. Dit zijn belangrijke
woorden.
Want aan deze wederzijdsche waardeering ontbreekt - wederzijds - nog wel wat.
Nederland moet in Curaçao en Curaçao moet in Nederland naar deze waardeering
streven. Oprecht en onbeperkt.
Dan zal een nieuw en schoon en goed tijdperk voor Curaçao beginnen.
Ik heb dikwijls berouw gehad iets te hebben gezegd, maar nooit heb ik spijt gevoeld
iets te hebben gezwegen.
H. Arsenius.
Niet één is er onder ons, die niet de kiem van een heilige, maar ook van een
boosdoener in zich draagt.
Lacordaire.
Het schaamtegevoel moet beschouwd worden als een heilig, dierbaar overblijfsel
van onze vroegere, betere natuur.
P.A. Weiss
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Het Katholiek lager onderwijs in Nederland door Fr. v. Tilburg
In 1917 was de schoolstrijd in Nederland uitgestreden en in 1920 werd de
mogelijkheid, door de grondwet geschapen, tot een feit: de onderwijswet van Minister
de Visser gaf Nederland zijn gelijkgerechtigde vrije school. Voortaan kon ieder
persoon of lichaam met rechtspersoonlijkheid, mits aan bepaalde voorwaarden werd
voldaan, scholen oprichten, waarvan het leerplan naar eigen beginselen kon worden
ingericht, behoudens het recht van toezicht door de Staat. Waar door particuliere
instellingen of personen niet voor voldoende onderwijs wordt gezorgd, richt de Staat
scholen op. Deze door de Staat gestichte scholen zijn de openbare scholen die
neutraal moeten zijn. De door particulieren gestichte scholen zijn de bijzondere
scholen; deze kunnen neutraal zijn, maar zijn voor de overgrote meerderheid van
een bepaalde godsdienstige richting, b.v. katholiek of christelijk (d.i. protestants).
Katholiek Nederland heeft van het verkregen recht een goed gebruik gemaakt.
Bijna elke parochie heeft zijn eigen katholieke jongens- en meisjesschool, slechts in
enkele kleinere plaatsen komt coïnstructie voor, en in het jaar vóór de bezetting
bezocht 40% der Nederlandsche jeugd katholieke scholen.
Aan de hand van een brochure van fr. S. Rombouts, verschenen in 1939 onder de
titel: ‘De paedagogische situatie van het ogenblik in Nederland,’ zal hier een schets
gegeven worden van de katholieke lagere school op het ogenblik dat de bezetter ons
land overweldigde.
De uiterlijke bouw van deze school als geheel genomen vertoonde een glanzend
aspect. Als onderwijscentrale fungeerde het R.K. Centraal bureau voor onderwijs en
opvoeding te 's Gravenhage, onder leiding van Mgr. Verhoeven, opgericht door het
Nederlands Episcopaat, waar de belangen van dit onderwijs op uitstekende wijze
werden behartigd, ook tegenover regeringsinstanties en waar elk schoolbestuur om
advies kon aankloppen. Aan de R.K. Leergangen te Tilburg, een stichting van den
groten Dr. Moller, werd een Psychologisch en paedagogisch instituut verbonden, dat
naast de universiteiten, de leeraars leverde voor het vak opvoedkunde aan de R.K.
Kweekscholen en de schrijvers over opvoeding en onderwijs ter voorlichting van
het gros der onderwijzers. Een protestants hoogleeraar noemde het een soort
opvoedkundige hogeschool. Het Katholiek Onderwijzers Verbond verenigde alle
katholieke leerkrachten en vormde de grootste federatie van dit soort in Nederland
naast de ‘Christelijken’ en de ‘Neutralen’. Dit Verbond stond op de bres voor de
stoffelijke belangen van de aangeslotenen, maar niet minder voor de geestelijke en
voor het waarachtig welzijn van school en jeugd. Daarnaast ging er van de
verschillende vrouwelijke en mannelijke congregaties van onderwijs-gevende
religieuzen een machtige stuwkracht uit.
Deze uiterlijke organisatie bood als eerste vrucht een uitstekende voorlichting aan
het korps. Dr. Moller is ook op dit gebied baanbreker: hij richtte op het periodiek
‘Opvoeding en Onderwijs'’ dat na een be-
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staan van acht jaar zijn taak overgaf aan ‘Ons Eigen Blad’, hét orgaan voor alle
onderwijsgevenden, theoretisch en practisch georiënteerd, onder leiding van fr. S.
Rombouts. Dit blad maakte in 1939 zijn zeven en twintigste jaargang vol en de
banden vormen een blijvend bezit. Na de gelijkstelling ontstonden er steeds meer
vakbladen, zodat elke tak van onderwijs zijn eigen orgaan kreeg. Voor de meer
wetenschappelijk gevormden gaven de docenten van R.K. Leergangen uit: ‘Het
Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer.’
Wie omstreeks 1920 naar katholieke boeken over opvoedkunde zocht, vond bitter
weinig. Wanneer er in die tijd geklaagd werd, dat in neutrale boeken zo weinig of
in 't geheel niets te vinden was over katholieke paedagogen, dan lag de schuld daarvan
niet op de laatste plaats bij de katholieken zelf. Maar deze achterstand is ingehaald.
Malmberg's Paedagogische Bibliotheek, de Paedagogische uitgaven van het R.K.
Jongensweeshuis te Tilburg, die van 't Vlaams opvoedkundig tijdschrift, vormen in
oorspronkelijk werk en vertalingen een respectabele rij en zijn voor den zoeker op
elk gebied een veilige gids. Afzonderlijk mag wel even gewezen worden op ‘De
opvoedkundige brochurenreeks’ onder leiding van fr. S. Rombouts. De
doorsneeonderwijzer is niet de man van het zware, dikke boek; zo dikwijls ontbreekt
hem de tijd daarvoor. In de meer dan honderd nummers van deze reeks worden
actuele kwesties door deskundigen behandeld en meer dan één brochure werd
leidinggevend, waar nieuwe wegen werden opgegaan.
Ook de opleiding van onderwijskrachten liet in 1920 nog veel te wensen. Behalve
het uitstekende werk ‘Opvoeding en Onderwijs’ van Vincent en Verbeten, dat nog
alleen de stof gaf voor de hulpakte, bestond er niets. Het is vooral fr. S. Rombouts
geweest die hierin een algehele verandering bracht. Hij bezorgde in Elementaire
Zielkunde, Zielkundige Begrippen, Nieuwe banen in de Psychologie. Historische
Paedagogiek (4 delen), Leerboek der Historische Paedagogiek, Katholieke
Paedagogiek (handboek in drie delen) een aaneengesloten leergang van de eerste
cursus van de Kweekschool tot en met de hoofdakte. Zijn Historische Paedagogiek
is een unicum in Nederland en wat zijn ‘Nieuwe Banen in de Psychologie’ betreft,
mag ik hier wel twee sprekende recensies weergeven. Prof. Kohnstamm schreef
hiervan: ‘Een overzicht over de huidige psychologische richtingen in hun soms
verbijsterende veelvuldigheid, gelijk hier wordt aangeboden, is mij zomin uit de
buitenlandse als onze eigen literatuur bekend.’ en P.A. Diels gaf in 1925 aldus zijn
oordeel: ‘Ik heb grote bewondering voor de kennis en ijver van den schrijver, die
daarmede aan de katholieke collega's een onschatbare dienst heeft bewezen. In
afwachting van wat, naar ik hoop, van onze kant zal verschijnen zouden ook de
openbare onderwijzers dit boek met vrucht kunnen raadplegen. Voor velen kan het
een openbaring zijn. Er heerst bij ons te veel zekerheid, dat wij nog steeds vooraan
staan. Geloof me, wij van links zullen het hard te verantwoorden hebben. Het werk
van den heer Rombouts moge ons een ernstige waarschuwing zijn.’
Naast de geschreven voorlichting stond de voorlichting door het woord. Het
Psychologisch en Peadagogisch instituut van de R.K. Leergangen organiseerde om
de twee jaren een ‘Paedagogische week’, waarop, naast vooraanstaande Nederlanders,
bekende buitenlanders het woord voerden. Het Katholiek Onderwijzersverbond
organiseerde zijn kringvergaderingen en onderwijsdagen, waar actuele kwesties
werden ingeleid en bediscussieerd.
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In Tilburg werd enkele jaren geleden opgericht de ‘Katholieke Paedagogische
Vereniging’, die een viertal afdelingen telt op verschillende punten van het land en
hoofdzakelijk bestaat uit leden die aan de R.K. Leergangen één of beide diploma's
voor pae-
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dagogiek behaalden. Van de daar in studie genomen onderwerpen als: het
godsdienstonderwijs als kern van de godsdienstig zedelijke opvoeding, de
reorganisatie van de onderwijzersopleiding, het onderwijs in de moderne talen,
verscheen het behandelde in boek of brochure, waarvan ‘Waarheen met ons
vreemde-talenonderwijs’ van fr. S. Rombouts in alle opzichten insloeg en bezig is
de Nederlandse methodiek der vreemde talen te hervormen.
Wanneer men het gehele lager onderwijs overziet, dan mag geconstateerd worden,
dat er warme belangstelling voor bestaat, niet alleen bij de onderwijzers, misschien
meer nog bij hen, die van bovenaf de volksontwikkeling overschouwen en bij hen,
die na het kind er het meest belang bij hebben, de ouders. En deze belangstelling uit
zich in critiek op de bestaande en in het zoeken naar een nieuwere, betere school.
Tevreden is men over de school nooit geweest, iedere paedagoog wordt immers
voorgesteld als een schoolhervormer, maar nimmer heeft zich die ontevredenheid
sterker geuit dan de laatste halve eeuw, vooral ook omdat men, speciaal na de eerste
wereldoorlog, zoveel van de school verwachtte. Schoolhervorming is urgent, naar
de ‘nieuwe school’ is de leuze. Hoe die ‘nieuwe school’ zal zijn, en waar de ideale
school reeds te vinden is, vormt een studie op zich. Velen richten hun blikken naar
de Verenigde Staten van Noord Amerika, alsof van daar het heil komen zal en het
lijkt, dat er nergens meer geëxperimenteerd wordt dan daar, dat geen land méér voor
het nieuwe open staat dan deze nog vrij jonge Staat.
Nederland neemt in de nieuwe-school-beweging een eigen plaats in. De
Nederlander heet nuchter te zijn, loopt niet zo direct warm, maar wikt en weegt,
zonder direct conservatief te zijn, Hij weet, dat aan zijn onderwijs veel mankeert,
dat het anders en beter moet, maar hij weet ook, dat het, ondanks al die gebreken,
een vergelijking met elk ander land schitterend kan doorstaan. Hij weet dat
schoolhervorming nimmer revolutie, maar steeds evolutie zal moeten zijn. Het nieuwe
is hem niet goed, omdat het nieuw is, want juist op onderwijsgebied zag hij veel
nieuwigheden even snel verdwijnen als ze gekomen waren. Edward Peters, een
Belgisch schoolman, noemde Nederland een smeltkroes op paedagogisch gebied,
zowel voor de oude als voor de nieuwe wereld. Mannen als de professoren Hoogveld,
Kohnstamm en Waterrink met nog vele anderen, die werkten aan de opbouw van de
nieuwe school, zagen ver over de grenzen heen en wisten, profijt trekkend uit wat
daar gebeurde, de Nederlandse school in de goede richting te sturen. De drang naar
vernieuwing was er dan ook algemeen, en het onderwijzerskorps toonde een warme
belangstelling en medewerking. Dat deze medewerking niet altijd even vlot verliep,
vond zijn oorzaak in het feit dat een nieuwe geest een opleiding eist, die de oudere
leerkrachten zich slechts uit boek of tijdschrift kunnen eigen maken.
Wanneer we ons hier verder bepalen tot het katholiek bijzonder onderwijs, is dit
uitsluitend omdat de beperking van het artikel dit vraagt, zonder hierdoor de
verdiensten van anderen te willen kleineren of miskennen.
Als eerste eis werd aan de vernieuwing gesteld differentiatie, waardoor het
buitengewoon lager onderwijs ontstond. Dit omvat onderwijs aan blinden,
doofstommen en zwakzinnigen. Daardoor werden aan de lagere school de debielen
of achterlijke kinderen (de eerste graad van zwakzinnigheid) onttrokken, wat voordeel
gaf naar twee kanten, n.l. normale kinderen werden verlost van een rem, de
achterlijken kregen een onderwijs, dat hun paste en konden nog gevormd worden tot
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Van Voorthuizen, jaren lang inspecteur van dit onderwijs, wordt

Lux. Jaargang 1

253
het aantal achterlijke kinderen in geheel Nederland op 20.000 geschat. Hiervan
bezoeken er 11.000 B.L.O. scholen, terwijl de overige 9. 000 ofwel thuis blijven,
ofwel een blok aan het been vormen bij de gewone lagere school. De katholieke
scholen voor buitengewoon lager onderwijs marcheren in Nederland nu juist aan de
spits van de practische vernieuwing. Behalve de doofstommen-instituten te St.
Michielsgestel en die voor blinden te Grave bezit katholiek Nederland vooral twee
inrichtingen van betrekkelijk jonge datum, die zich tot ver over de grenzen van
Nederland vermaardheid verwierven, beide onder de leiding van de Zusters van de
Choorstraat te 's Hertogenbosch, een congregatie, die speciaal voor het misdeelde
kind werd gesticht. De eerste inrichting is het paedologisch instituut te Nijmegen
voor geestelijk abnormale kinderen. Het is een schitterend gelegen observatie-instituut
waar psychologie, psychiatrie en paedologie samenwerken om met de modernste
hulpmiddelen ‘moeilijke’ kinderen van allerlei aard een tijdlang te observeren en te
bestuderen en vervolgens gemotiveerd advies uit te brengen aan de betrokken ouders:
óf voor de gewenste huiselijke opvoeding, óf voor de keuze van een bepaalde
opvoedingsgelegenheid. Aan dit instituut is nog verbonden een Orthopaedische
inriching waar lichamelijk misdeelde kinderen, naast een uitstekende verzorging,
een hun passend schoolonderricht ontvangen.
De tweede inrichting is Huize St. Vincentius te Udenhout bij Tilburg, waar met
abnormale, maar opvoedbare meisjes pracht-resultaten bereikt worden door
aanwending van de ‘gekerstende’ Decroly-methode, met Montessori- en andere
middelen, door deskundige, steeds zoekende en studerende krachten naar individuele
behoeften pasklaar gemaakt. Reeds dikwijls is de Zusters gevraagd, hun methode te
boek te stellen, maar tot nog toe was steeds hun antwoord: ‘Wij zijn er nog niet, maar
als U belang stelt in ons werk, komt dan kijken; U stoort ons niet.’ En van deze
uitnodiging werd druk gebruik gemaakt. Beide inrichtingen profiteren van de beste
vindingen in binnen- en buitenland, zonder echter dit of dat systeem slaafs te volgen.
Hetzelfde kan gezegd worden van tal van andere B.L.O. scholen, zoals er steeds
meer worden opgericht, niet alleen in de steden, maar ook op het platteland voor een
hele streek.
Een tweede tak die de laatste 25 jaar een zeer gunstige ontwikkeling doormaakte
is het bewaarschoolonderwijs. Aan deze, niet door het rijk gesubsidieerde tak van
onderwijs is door de verschillende Zusters-Congregaties duizenden besteed; opleiding
en examen werden tot een model en herschiepen deze inrichtingen tot ware milieus
van onderwijs en opvoeding.
Komende tot de gewone lagere school, het me, om niet verkeerd verstaan te worden,
nodig, even in het kort aan te geven, wat volgens de katholiek het doel is van de
opvoeding en van de school.
Volgens de Openbaring is de mens geschapen voor het eeuwig bezit van God. Het
bovennatuurlijk doel der opvoeding kan dus, eenvoudig gezegd, omschreven worden
als: de mens in staat te stellen zijn aardse leven zo te leiden, dat hij in de hemel komt.
Daarnaast onderscheiden we een aards of natuurlijk doel, wat omschreven kan worden
als: de mens in staat te stellen, datgene goed te doen, wat voor zijn eigen tijdelijk
bestaan en geluk en voor dat van anderen, noodzakelijk of nuttig is. Het tijdelijke,
natuurlijke doel moet steeds aan het eeuwige ondergeschikt zijn, want wanneer de
mens zijn laatste doel niet bereikt, is zijn leven mislukt. Wie echter meent, dat de
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beklemtoning van het bovennatuurlijk doel de mens minder geschikt maakt voor de
bereiking van het andere doel, heeft ongelijk. In de Encycliek over de Christelijke
opvoeding van Paus Pius XI z.g. lezen we
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daaromtrent: ‘Het katholiek opvoedingsideaal, de ware Christen omsluit het menselijk
leven in zijn hele omvang; het zinnelijke en het geestelijke, het verstandelijke en het
zedelijke, het persoonlijke en het sociale, in zijn betrekking tot gezin en staat; niet
om het ook maar eniger mate te verkleinen, maar om het te verheffen, te regelen en
te vervolmaken volgens de voorbeelden en de leer van Christus.’
Nu is het een zeer verblijdend teken, te kunnen constateren, dat het bovennatuurlijk
doel der opvoeding de belangstelling had, niet alleen van priesters en religieuzen,
maar ook van duizenden leken-onderwijzers, hetgeen blijkt uit het werk van de
‘Reorganisatie Commissie’, in het leven geroepen door het Katholiek
Onderwijzers-Verbond, welke commissie was samengesteld uit leden van alle groepen
bij het katholiek onderwijs betrokken.
In drie omvangrijke brochures: ‘Naar een betere school’ bracht frater S. Rombouts
het door deze commissie behandelde samen. Duidelijk wordt hierin aangetoond, dat
het voor de katholiek niet het voornaamste is, dat de school enigermate, of zelfs
grondig, wordt opgekalefaterd, maar dat het op de eerste plaats in orde moet zijn met
de school als godsdienstig zedelijk opvoedingsinstituut.
Daarnaast had het tijdelijke, natuurlijke doel van school en opvoeding de volle
belangstelling, wat weer blijkt uit het werk van de Katholieke Paedagogische
Vereniging en niet het minst uit de artikelen van Ons Eigen Blad en de verschenen
opvoedkundige brochures.
Als een der voornaamste middelen voor de vorming van de mens beschikt de school
over het onderwijs. Het doel van het onderwijs op zich beschouwd is tweeërlei: ten
eerste: geoefendheid, functievaardigheid der kenvermogens, dus de ontwikkeling
van verbeelding, geheugen, verstand enz.; ten tweede: het aanbrengen van een zekere
hoeveelheid zaak- en taalkennis. Nu is het eerste, het formele doel, verre de meerdere
van het tweede, het materiële doel, want materiële kennis vervliegt, bij niet doorlopend
gebruik, zeer spoedig, terwijl ontwikkelde vermogens de krachten zijn, waarmee de
mens nieuwe veroveringen maakt. De leuze is dan ook: Het algemeen vormend
karakter van de lagere school blijve (of worde opnieuw) gehandhaafd.
De volksschool is er niet om beroepsonderricht te geven, is er ook niet om in de
behoefte van het ganse volgende leven te voorzien. Wat de school aan weten heeft
aan te brengen, moet voldoende zijn voor het ogenblik, maar tevens zó, dat de jonge
mens, al naar hij ouder wordt, op de verworven kennis kan voortbouwen.
Om dit doel te bereiken vraagt de school een leerplan, dat door snoeiing en selectie
ontstaan zal en dat slechts overhoudt wat door de gemiddelde volksschool rustig en
grondig d.i. denkend en assimilerend kan verwerkt worden. Bij de samenstelling
moet de omgeving, waarin het kind leeft, een krachtig woord meespreken: de school
moet staan in het leven van het kind, het mag niet een geheel andere wereld zijn.
Voor de verwerking van dit leerplan vraagt de school onderwijzers die op de hoogte
zijn van de vaststaande gegevens van psychologie, paedologie en paedagogiek, die
hen moeten leiden bij de vraag hoe het doel van opvoeding en school bereikt kan
worden. De bestaande onderwijzersopleiding eist daarom herziening. De vernieuwde
kweekschool zal moeten zijn een vakschool, waar meer dan vroeger de paedagogische
vakken onderwezen zullen worden. Niet de ‘geleerde’, maar de geheel voor zijn taak
berekende onderwijzer zal de volksschool maken tot wat ze zijn moet. En naast de
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ontwikkeling.
En wat voor hen die reeds jaren bij het onderwijs zijn?
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Zij zullen uit boek en blad moeten leren, wat mogelijk aan die opleiding ontbrak. En
de overvloedige voorlichting, waarover reeds geschreven werd, maakt dit mogelijk.
Onderwijsvernieuwing is nimmer revolutie, steeds evolutie.
Reeds jaren klinkt de roep om vernieuwing en veel werd reeds vernieuwd of in
de juiste richting gestuurd. De brochures: ‘Leesmethodiek en moderne psychologie’
en ‘Rekenmethodiek en moderne psychologie’ beide van Govert Grazer (S. Rombouts)
vestigden de aandacht op twee hoofdvakken van de volksschool, wees op de gebreken
van bestaande en gaf richtlijnen voor nieuwe methodes. ‘Waarheen met ons
vreemdetalenonderwijs’, ook van S. Rombouts, was bezig de methodiek voor de
vreemde talen grondig te wijzigen. Voor het onderwijs in de moedertaal verschenen
nieuwe methodes, o.a. die van J.W.F. Boschgrave, waarin wetenschap en practische
ervaring samenwerkten om de school te bezorgen wat ze nodig had. Het
tekenonderwijs, misschien meer nog het zangonderwijs, maakten een grote sprong
in de juiste richting. In het kort kan gezegd worden dat op methodisch gebied het
onderwijs sterk werd vooruit gebracht. De socialistische paedagoog G. Van Veen
getuigde dan ook van de katholieke school dat ze meer open stond voor
wetenschappelijke beïnvloeding van zijn beste mannen dan enige andere.
Al wat hier geschreven werd over de geest van vernieuwing, die er waait door de
katholieke volksschool, kan ook gezegd worden van andere richtingen. Wat den lezer
zal opvallen is, dat alles nog te veel theorie is. Inderdaad, de bezetting is over
Nederland gevallen, toen de actie wel in volle werking, maar voor een groot deel
nog niet tot tastbare resultaten gekomen was. Doch de geesten waren gewekt en we
mogen met grond verwachten, dat onze mannen klaar staan om na de bevrijding de
volksschool te organiseren, zoals ze die reeds zo lang zich hebben gedacht.
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Het Pausdom in de Geschiedenis door George Goyau.
Het Pausdom en de invallen der Barbaren.
In 330 had Constantijn zijn hoofdstad overgebracht naar Byzantium; een
gemeenteraad, welke de glorieuze titel behield van Senaat, enkele rechters en
belastingambtenaren en tenslotte de bisschop, welke in het Lateranen woonde, waren
in het vervolg de machthebbers in Rome.
De keizer zorgde wel dat hij niet vergeten werd, want zijn schatkist had de
Romeinse belastingen nodig; maar men ondervond spoedig, dat Rome wel door den
keizer vergeten werd. De Egyptische vloot, welke tot dan toe het koren had
aangevoerd te Puzuoli, zette voortaan koers naar Constantinopel. Ook voor de armen
van Rome hielden langzamerhand de voorzieningen van de verweg-wonende keizers
op.
De grote bouwheer in het Rome van de 4e eeuw was Paus Damasus. De archeologie
was voor hem een vorm van godsvrucht; de oude onderaardse gangen van de
Catacomben werden door hem aan het licht en tot verering gebracht; en op deze
eerbiedwaardige plaatsen bracht hij zijn prachtige opschriften aan in verzen, waarvan
de Romeinen, een volk van epigrafisten, echt konden smullen. Hij kleedde de
onderaardse stad aan; en de trots en devotie van de Romeinen waren er hem dankbaar
voor.
De Pausen van dien tijd waren over het algemeen zeer populair. Toen Paus Liberius
werd veroordeeld, omdat hij een andere theologische opinie er op na hield als keizer
Constans, en uit Rome werd verbannen, kozen de keizerlijke agenten de nacht om
dit proces-verbaal uit te voeren, daar anders de Romeinen in opstand zouden zijn
gekomen.
In de 5e eeuw kwam een stroom van Barbaren het Rijk binnenvallen; langen tijd had
men deze stroom weten te kanaliseren en hetzij als colonisten, hetzij als soldaten in
kleine groepen onder te brengen. Maar deze maatregelen konden niet worden
toegepast, toen hele volkeren voor de poorten stonden en ze met enkele sprongen in
Rome zaten.
Onder roof en rouw invadeerde Alaric Rome. Tempels, paleizen en particuliere
woningen werden tot ruïnes; gedurende tien dagen werd alles een prooi der barbaren
en der vlammen.
Eén oase bleef echter in deze woestenij over; het was de heilige plaats, waar de
lichamen rustten der Apostelen Petrus en Paulus.
‘Ik ben gekomen om oorlog te voeren tegen de mensen en niet tegen de Apostelen’
zeide het West-Gothische opperhoofd.
Maar de Apostelen namen ook de mensen in bescherming.
Toen een soldaat een oude vrouw wilde beroven, zeide deze; ‘ik ben de bewaakster
van de schatten der Apostelen; ik heb niet de kracht om ze te verdedigen maar ook
niet het recht om ze aan u te geven.’
Toen Alaric hierover gewaarschuwd werd, beval hij dat deze voorwerpen met
grote praal naar de basiliek zouden worden gebracht, waarvan zij het eigendom waren
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meinen zongen gezamenlijk hun liederen. Zij die zich bij deze processie aansloten
konden ongestoord hun kostbare kleinodiën meenemen; de Gothen kwamen er niet
aan. En naarmate vanaf het huis van de oude vrouw, deze processie van geheiligde
rijkdommen meer en meer de Basiliek van het Vaticaan naderde, werd de processie
al groter: en ook de heidenen kwamen zich aansluiten, met handen vol, bezorgd om
ook hun bezit onder de schutse van den Apostel te stellen.
Door de wil van Alaric hadden deze schatten van Petrus als het ware een asylrecht
en voor de Christenmenigte, die beleed er de bewaker van te zijn, had Alaric groter
ontzag, dan de Galliërs indertijd voor de senatoren, die in hun ivoren stoelen gemeend
hadden den invaller te kunnen imponeren; deze nl. werden vermoord, maar de
Romeinse christenen droegen bij tot het heil van Rome, dank zij de invloed van de
beide Apostelen.
Stel U eens voor de situatie onder het oude heidendom. Iedere stad had een
heiligdom voorstellende de plaatselijke God; dit werd beschouwd als het onderpand
des heils en als de voornaamste verdediging voor de inwoners. Maar wanneer een
vijand kwam, zocht deze dit mysterieuse voorwerp te vernietigen als een hinderpaal
voor zijn overwinning.
De invasie van Alaric echter, toonde dat het palladium van Rome was verplaatst; het
was niet meer op het Kapitool of in de tempel van Vesta, maar op het graf van de
apostelen; en zo groot was het prestige, dat de vijand eerbiedig voor dit palladium
staan bleef in plaats van het te veroveren of het te beroven.
Rome was, als men het zo zeggen mag, van wezen veranderd; of liever in de
eeuwige stad waren er twee Rome's; het ene, verdwijnende, waarvan Alaric de ruïne
voltooide; het andere, opkomende, waarvoor hij het terrein effende.
Een opvolger van Petrus, de H. Leo de Grote, hield met enkele woorden de opmars
van Attila tegen, evenals Petrus en Paulus, zonder uit hun graven op te staan, eenmaal
de verwoesting van Alaric hadden gestopt.
Hij ging hem tot aan de Po-vlakte tegemoet en zijn woorden maakten Attila bang;
achter de H. Leo zag de barbaar Petrus en Paulus, en voor deze drievoudige
verschijning week hij terug. De ondergang van Italië was bezworen.
In dit tijdperk gaf de kerk haar hulp in alle moeilijkheden welke de samenleving trof.
Zij herstelde de desorganisatie van het keizerrijk en bracht orde waar anarchie heerste.
Getuige de schone historie van St. Severinus, de apostel van Norica, die ofschoon
asceet, 25 jaren lang gouverneur was. Temidden van een bevolking, die geheel aan
haar lot was overgelaten, oefende hij een soort tijdelijke en geestelijke dictatuur uit
en was steeds rechter tussen Romeinen en Barbaren.
Doordat de Kerk zich op de innigste wijze aan het bestaan der volkeren verbond,
wist zij ze te veroveren. Men zag in haar niet alleen een troosteres op lange termijn,
die hun ellende verlichtte of hun zucht naar genot kalmeerde met een zalig sterven;
maar zij ging met hen de wereld door, was inderdaad een meesteres voor hun leven
en verdeelde en regelde hun dagelijkse beslommeringen.
‘Het is waar, zo schreef Cassiodorus aan Paus Joannes II, gij voedt de kudde welke
U is toevertrouwd met geestelijke spijzen; maar toch verwaarloost gij niet datgene,
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wat het lichaam nodig heeft, want de mens bestaat uit een dubbel element en het is
de plicht van een goed vader om voor beiden te zorgen.’
Niet door in de sacristie te blijven of in het voorportaal van de basiliek leidde de
geestelijkheid de beschaving in deze crisis; en dank zij deze toewijding, waarmede
zij
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voorzag in de materiële behoeften der volken, kon zij ze opvoeden tot het aanvoelen
van hun morele behoeften.
Op een wonderbare wijze begreep de kerk, dat zij alvorens de mensen te doen
begrijpen, dat zij niet van brood alleen leven, het voor het welslagen van deze leer
van belang was, er voor te zorgen, dat de mensen brood hadden.
In het tijdvak, dat ons thans bezig houdt, verkondigde Rome reeds deze traditie,
welke Leo XIII later leerde, toen hij deze vruchtbare volksgroepen wilde winnen,
welke men ‘moderne heidenen’ noemt; nl. men moet de aarde voor de armen beter
maken, opdat de hemel voor hen gelukkiger moge schijnen.

De Paus en het Romeinse Volk. St. Gregorus de grondeigenaar.
De Roomse Kerk was verschillende eeuwen lang, het grote voedselvoorzieningsbureau
van Rome. Onder de Aventijn, langs de Tiber, lagen de grote graankelders en bij
gebreke van het keizerlijke koren, werd het volk gevoed met pauselijk koren. Op 't
Lateraan was een rijk-voorzien kledingmagazijn, dank zij de kostbaarheden welke
aan Petrus' Stoel werden nagelaten door keizers, consuls en patriciërs. In geval van
nood werden deze bezittingen eigendom van het gemenebest.
Paus Gelasius gelastte, dat de kerkelijke inkomsten in vieren zouden worden
verdeeld; een deel voor de bisschop, een deel voor de geestelijkheid, een deel voor
de armen en een deel voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ook beval hij de
bisschoppen van Sicilië om het gehele armendeel te besteden tot onderhoud van de
hongerlijders, welke als zodanig in de registers waren ingeschreven en van het
bisschoppelijk deel af te nemen de sommen, welke nodig waren voor de pelgrims
en de gevangenen.
Men erkende, dat de armen een formeel en onvervreemdbaar eigendomsrecht
hadden op een bepaald gedeelte der aalmoezen, dat nl. wat nodig was voor hun
levensonderhoud. Wat dus de Bisschoppen van Sicilië betrof en het patrimonium
van St. Pieter, was het genot der bezittingen beperkt door de behoeften van hun
omgeving.
Wanneer deze behoeften zeer urgent werden, dan moest de kas van de bisschoppen
worden aangesproken; zelfs werden de heilige vaten verkocht tot vrijkoop van
gevangenen.
Bij de voornaamste kerken van Rome, vonden de verschillende menselijke ellenden
een toevlucht; er waren armenhuizen (habitacula pauperum) ziekenhuizen (nosocomia)
en weeshuizen (Phtochia). S. Gregorius de Grote beschouwde de liefdadigheid als
een van zijn voornaamste plichten; hij had zijn registers, nog langen tijd na hem
bewaard, welke de namen bevatten van allen die geregeld ondersteund werden, met
aanwijzing van leeftijd en sociale toestand. Het paleis van Lateranen was het centrum
van een uitgebreide armenzorg.
Dank zij wilsbeschikkingen en giften en vooral de inkomsten der kerkelijke goederen,
kon de kerk van Rome over grote uitgaven beschikken. Lees de correspondentie van
Gregorius met de beheerders der kerkelijke goederen; zij gaat tot in de kleinste
bizonderheden, evenals de instructie welke de oude Cato gaf aan de beheerders van
zijn graanschuren. Hij waakt over de kleinste details, zoals b.v. de samenstelling der
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kudden. Gregorius is een Romein van de oude stijl en de oude Romeinen kenden
boekhouding. Cato zorgde voor zijn rechten als eigenaar, maar Gregorius denkt meer
aan zijn plichten. Voor hem had de eigendom een sociale functie. Hij citeert ergens
het woord van Cicero; ‘Wij moeten zorgen, dat onze goedheid een werkelijke zegen
is voor hen die we helpen; dat ze niet groter is dan onze middelen, dat ze niet geschiedt
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ten koste van anderen, dat ze voortkomt uit het hart en niet uit zucht tot pralen; dat
ze meer ontspruit uit dankbaarheid en rechtvaardigheidsgevoel dan uit medelijden
en dat men goed op het karakter en de behoeften van de ontvanger let.’
Gregorius is streng voor wanbeheerders, niet omdat ze hem bedriegen, maar omdat
ze aan de armen schade doen; hij wil dat de kerkelijke goederen zoveel mogelijk
opbrengen, opdat hun vruchtgebruik een geneesmiddel zal zijn voor de behoeften.
In de ogen van Gregorius is het toezicht der diakens, beheerders en opzichters en de
arbeid der pachters ten profijte van allen; men verzamelt de oogst slechts om ze weer
uit te delen; opkopen en speculeren is verboden; Als een beheerder is Gregorius
belast met de exploitatie van deze grote en vruchtbare bezittingen; de vruchten ervan
moet hij geven aan de armen, maar de afrekening aan God.
Die bewonderenswaardige economische politiek, welke het oude Romeinse ras
kenmerkte stelde hij in dienst van een nieuwe opvatting van den eigendom; en iedere
verrijking van de kerk werd een overwinning van de gemeenschap over het
pauperisme.
Bezorgd om deze bestemming van de kerkelijke goederen te handhaven, gaven
de opvolgers van Gregorius al hun aandacht aan het beheer, wat hij had ingevoerd.
Allereerst maakten zij gebruik van verhuren; het systeem was winstgevend en in de
praktijk gemakkelijk. Maar langzamerhand kwam ook de erfpacht in gebruik.
(emphyteose) Deze kwam vooral ten goede aan de grote gezinnen, een groep, welke
in de stukken van dien tijd wordt genoemd; ‘het Romeinse leger’. Hoewel heel
langzaam, maakte echter ook confiscatie van kerkelijk goed door leken, vooruitgang.
Doch in de achtste eeuw werd door een krachtige maatregel dit laatste sterk geremd.
De Pausen gingen nl. de kleine landbouw krachtig helpen, door het oprichten van de
zg. domus cultae; een ieder kreeg zijn handvest, waarin bepaald was, welke
bestemming aan de winst moest gegeven worden; soms was het voor onderhoud van
ongelukkigen, soms voor uitgaven van de eredienst enz.
‘Dat alle dagen honderd van onze arme broeders in Christus, of een nog groter
aantal, indien mogelijk, bijeenkome in het patriarchium van het Lateranen, om daar
gevoed te worden, en dat men niet voor een ander gebruik de winsten van genoemde
onderneming zal besteden.
Deze regels zijn ontleend aan een constitutie van Paus Adrianus.
De Romeinse adel kon zich maar moeilijk met deze verandering verenigen en
onder Leo III op het einde der 8ste eeuw, zetten zij den brand in het patrimonium
van S. Petrus, om zich te wreken.
Zo waren van Constantijn tot Karel de Grote de liefdadigheid van de Pausen en hun
opvatting als grondeigenaars onafscheidelijk verbonden. De uitgebreide bezittingen
der kerk, waren geen voorwerpen van luxe of genot; zij waren de onderdelen van
een sociaal orgaan.
Wanneer een dezer bezittingen werd verwoest of geconfiskeerd, dan voelde
aanstonds een zeker aantal personen er de kwade gevolgen van. Er was een
economische band tussen deze gronden en de mensen en niet zoals tegenwoordig,
slechts een wettelijke band.
Het is voor ons niet zo gemakkelijk, een goede voorstelling te hebben van deze
organisatie van het eigendom en de sociale gevolgen ervan goed te onderscheiden.
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Maar wanneer men ze eenmaal goed begrepen heeft, dan is het zeer begrijpelijk, met
welk een zorgvolle ijver de Pausen hun goederen hebben verdedigd tegen iedere
agressie.
Wanneer in de 8ste eeuw de Longobarden de bezittingen in de Cottische Alpen
roofden, en die van de Romeinse Campagna; wanneer Leo de Isauriër die van
Beneden-Italië confiskeerde, dan protesteerden de
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Pausen en het hele Romeinse volk interesseerde zich voor het succes van deze
protesten.
Een nauwe belangengemeenschap, bevestigd en gepreciseerd door een ondervinding
van verschillende geslachten, verenigde de belangen van den H. Stoel en die van het
Romeinse volk.
Zij wilden het welzijn van de Paus, omdat zij dit als hun welzijn beschouwden
daar de goederen van den Paus tenslotte de hunne waren.
Gedurende 4 eeuwen werd Rome verdedigd tegen de Barbaren door den Persoon
van den Apostel. De Keizer woonde zo ver weg en scheen doof; de exarch, zijn
stadhouder, was dicht bij maar toonde zich onmachtig. Ook de Paus was er als de
waarachtige en krachtige verdediger van het algemeen belang. Want dit is toch juist
de definitie, welke het Christendom geeft van den vorst.
Vergeten we dit vruchtbaar samentreffen niet; het zal ons een verklaring geven
voor de verdere loop van de geschiedenis.

De Paus, de Angelsaksen en de Franken.
Het tijdvak, waarmee we ons nu gaan bezig houden is een tijdperk van voorbereiding.
Eenheid ontbreekt eraan. Gemeenschappen en verschillende rassen botsen tegen
mekaar, zonder zich te vermengen. Koningen der Barbaren bekleeden zich met het
ornaat der Romeinse beschaving en de keizers erkennen de souvereiniteit dezer
vorsten.
Onder de voortdurende dreiging van conflicten en als gevolg zelf van deze
bedreiging, onstaat er een samenvloeiïng van de wereld die verdwijnt en de wereld
die komt. Het is het werk van het geweld der feiten en de berusting van de mensen.
Hoe gedraagt zich het Pausdom op dit keerpunt van de geschiedenis?
Het wordt niet meegesleept, noch door de ene stroom, noch door de andere, maar
het leidt den vloed, beschermt de tegenstroom en schijnt te staan boven beiden
We hebben reeds gezien, hoe het Pausdom als ware erfgenaam van het oude
keizerrijk, Italië beschermt tegen de invasie en Rome voor de hongersnood; maar
terzefdertijd brengt het beschaving aan de Barbaren en weet het zich bemind te maken
en hun toewijding te verwerven.
Op sommige tijdstippen van de 5e en 6e eeuw, vertoonde Europa werkelijk een
toestand, welke de Pausen moest ontmoedigen; de Keizer, ketter door de fantasie
van zijn geest, Constantinopel, ketters uit gehoorzaamheid, maar ook de Barbaren,
die de Romeinse wereld binnendrongen, met ketterij besmet. Zo waren Bougondiërs,
West-Gothen, Vandalen en Oost-Gothen.
Het scheen dat in die tijd voor het Arianisme het privilege was weggelegd van de
Katholiciteit of algemeenheid. De Kerk van Rome echter waakte over haar titel van
Katholiek en wanhoopte er niet aan ze waar te maken.
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Een der Barbaarse volken was bekeerd tot het symbolum van Nicea; de Franken.
Door een speciale roeping nam Rome ze op en van Clovis tot Karel de Grote waren
zij een bijzonder instrument in de handen van het Pausdom.
Zij waren aanvankelijk Gallië komen binnenvallen ten kostte van de Bourgondiërs
en de West-Gothen; en het succes van de Frankische wapenen was een
onoverkomelijke nederlaag voor de ketterij van het Arianisme. Dat was de eerste
dienst welke ze aan het Pausdom bewezen.
In het Noorden van Gallie vormden zij een katholieke voorhoede en door hun
veroveringen in het Zuiden verbraken zij die ring van Ariaanse volken, welke lag
als een muur tussen de kerk van Rome en de heiden-
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se volken van Noord-Europa. Door de bres welke de Franken sloegen, konden de
Missionarissen van Gregorius de Grote op veroveringen uittrekken.
Deze Paus, afstammeling van patriciërs begon in werkelijkheid met de bekering
van de wereld door de Kerk van Rome.
Vóór hem had het geloof zich toevallig uitgezaaid, door de genade Gods. Maar
Gregorius begon met de propaganda fide, en organiseerde deze propaganda des
geloofs, gelijk Rome tot dan toe de uitbreiding geleid had.
Hij zond de monnik Augustinus met 40 gezellen naar Engeland. En de instructies
welke hij hen geeft zijn precies, en tot in de kleinste bijzonderheden zijn het inderdaad
bestuursmaatregelen. Hoe opportuun deze directe actie van het Pausdom was, blijkt
wel heel duidelijk, uit de opdrachten, de verdedigings- en de
verdraagzaamheids-maatregelen, welke hij meegaf.
De nieuwe Christenen van Groot Brittanië nl. hadden hun gewone verering behouden
voor de heiligdommen, waar zij tot dan toe hun heidense ceremonies hadden gevierd.
S. Gregorius vindt het goed, dat men deze heiligdommen respecteert. Immers wanneer
het volk de ware God heeft leren kennen, zal het Deze met des te meer graagte gaan
aanbidden, op de plaatsen welke het reeds kent; want, zonder twijfel, zo voegt hij er
aan toe, is het toch onmogelijk bij verharde zielen alles ineens uit te roeien
Eveneens verzacht hij ten gunste van de bekeerlingen de strenge wetten betreffende
het huwelijk.
En aldus openbaart zich hier weer een nieuw voordeel van de Pauselijk suprematie.
De missionarissen zijn het onder elkander niet eens; met de bijgelovigheden en
gewoonten der volkeren moet soms wat geschipperd worden; maar van de andere
kant is hun vasthouden aan de strenge tucht een beletsel. Doch het Pausdom grijpt
in en wijst de grens aan hoever men gaan kan, maar welke ook niet overschreden
mag worden. Een zekere variatie in de bestaansvoorwaarden der verschillende kerken
wil het tolereren en zelfs aanmoedigen; maar deze variatie is geen teken van
versnippering of onenigheid, omdat zij aanbevolen wordt door de macht, welke het
centrum der eenheid is.
Het was ten tijde van Gregorius de Grote dat het Pausdom deze rol op zich neemt;
Gregorius was in dit opzicht de initiatiefnemer.
De bekering van Groot-Brittanië was voor hem een onderneming, waaraan alle
Christelijke naties moesten meewerken; te Constantinopel en Alexandrië vroeg hij
om ervoor te bidden; Brunehilde en de koningen Theodebert en Theoderik werden
uitgenodigd om daadwerkelijke welwillendheid te tonen voor de missionarissen.
Gregorius voelde áán de eenheid van de Kerk, de gemeenschapszin welke de delen
samen houdt en de delen verbindt aan het geheel; en zijn Romeinse ziel was trots
over de geestelijke roeping, welke Rome aan het hoofd der wereld deed staan, als
beschermer van deze solidariteit.
Rome was het inderdaad, dat Groot-Brittanie beschaafde; het was Rome, dat daar
voor het eerst de verlossing preekte van alle mensen door J.C.
Reeds voor de aankomst van de missionarissen van Gregorius was in Engeland
het zaad van het Christendom uitgestrooid, maar de groei werd belemmerd door de
bisschoppen en geestelijkheid van het Bretonse ras; over de Angelsaksen nl. hun
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overwinnaars, wilden zij nog een laatste privilege behouden, nl. het monopolie van
de waarheid.
Maar de geschreven instructies van Gregorius en de mondelinge van Augustinus
veroordeelden dit exclusivisme en getuigden ronduit voor de Bretonse Christen
gemeenten, dat Chr. voor alle mensen gestorven
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was, ook voor de Angelsaksen.
De bekeering van Duitsland in de 8e eeuw is stuk voor stuk een herhaling van de
bekering van Engeland in de 6e. ‘Naar de provincie van Germanië werd gij gestuurd
door onze voorganger en heer Paus Gregorius II. Nadat gij daar de grondslagen van
uw werk gelegd hadt, keerdet gij naar Rome terug, werdt tot bisschop gewijd en
teruggezonden om het geloof te verkondigen tot aan deze dag toe; 25 jaren hebt gij
nu, met God voor ogen, aan deze prediking gewerkt. Maar ook in de provincie der
Franken hebt gij voor ons een concilie gehouden en volgens de canonieke wetten en
met de hulp van God hebben alle zich aan de gehoorzaamheid onderworpen.’
Dit schreef Paus Zacharias aan Bonifacius, de apostel der Duitsers. Bonifacius
was op zijn apostolische reizen inderdaad de man des Pausen. In 723 legde hij de
plechtige eed af: ‘Ik Bonifacius, door de genade Gods bisschop, in naam van onzen
Heer en God J.C. die ons heeft verlost, beloof aan U gelukzalige Petrus, prins der
Apostelen en aan uw plaatsbekleeder Z.H. Gregorius II, en eveneens aan zijne
opvolgers, mijn trouw en gehoorzaamheid in alle zaken; mijn hulp aan U en de
belangen van de H. Kerk, aan wie God de Heer de macht gegeven heeft om te binden
en te ontbinden en eveneens aan uw plaatsbekleeder en aan hen die deze zullen
opvolgen.’
Zo deed Bonifacius en door de metropoliaanzetel van Mainz, werd Duitsland direct
met Rome verbonden.
De verkondiging van het geloof volgde er dezelfde wegen als in Engeland. Wij
bezitten een brief van Gregorius II die aan Bonifacius de raad geeft, niet rechtstreeks
op te treden tegen de mythologie van de valse goden.
‘Gij zult er tegen optreden, zo schrijft hij hem, niet provocerend en op beledigende
wijze, maar met gematigdheid en zachtheid.’ De Pausen zelf zijn meer genegen, om
bepaalde dingen toe te laten, dan Bonifacius. Rome is het, in deze verovering van
Duitsland voor het geloof en de christelijk zeden, dat wanneer het nodig is, gaarne
de letter enigszins wil verwaarlozen, om den geest beter te laten doordringen.
De bekering van Engeland en een gedeelte van Duitsland, en de onmiddellijk
verbinding van deze provincies aan den Stoel van Rome gaven veel troost aan de
Pausen van de 6e-8e eeuw, in een tijd dat de Byzantijnse keizers zich bijzonder
vijandig toonden en de Griekse ketterijen grote gevaren meebrachten voor het geloof.
Bij deze twee bekeringswerken, alsmede in den strijd tegen het Arianisme, hadden
de Pausen veel steun van de Franken. ‘Dat de Angelsaksen het geluk hadden, om
naar de prediking van het Evangelie te luisteren, zo schreef Gregorius de Grote aan
Brunehilde, is na God vooral aan U te danken.’
Het apostolaat van Bonifacius onder de Friezen, werd gesteund door Karel Martel
en verder riepen Pepijn en Carloman drie concilies bijeen van de Franse kerk, welke
sinds 80 jaar niet meer vergaderd had. Zij deden echter hierbij een beroep op
Bonifacius om het voorzitterschap te aanvaarden en zijn invloed op de Stoel van
Rome aan te wenden, tot het invoeren van heilzame hervormingen van de Franse
geestelijkhed.
Het scheelde echter maar weinig of een andere godsdienst, kwam met één klap
vernietigen, wat Bonifacius was begonnen. De Islam, welke reeds zulke zware slagen
had toegebracht aan de kerk in het Oosten, bedreigde ook het Westen. In 732 vielen
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de Mohamedanen Gallië binnen; doch met een enkele slag besliste Karel Martel, dat
Gallië en Germanië nooit mohamedaans zouden worden.
Dit feit had grote betekenis voor de volgende eeuwen. Langzamerhand kregen de
de Franken grotere invloed, zowel door hun eigen overwinningen als door de
bemoeïngen van de Pausen.
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Hoe de 8e eeuw deze periode afsluit. De Paus souverein. Karel Keizer.
Om de beurt en enkele keren tegelijk, verschenen de Keizers van Byzantium en de
Lombardische veroveraars voor den Paus, als vijanden van den Apostel. De eersten
hadden het vooral gemunt op het dogma, de tweede op de bezittingen. Onder elkaar
konden ze het helemaal niet vinden en zo was de Paus, met kunstig balanceren, nu
eens voor de ene, dan voor de andere.
Doch toen op een zekeren dag Pelagius II de hulp van den keizer had ingeroepen
tegen de Longobarden, gaf de keizer hem de raad hulp te vragen aan de Franken. De
Paus volgde deze raad op en in 738 vroeg hij Karel Martel om naar Italie te komen;
later kwam Pepijn ook nog twee keren en tenslotte ook Karel de Grote. Zij dwongen
de Longobarden de Pauselijke bezittingen terug te geven en de Paus kreeg over het
gebied, waar deze bezittingen lagen een een soort souvereiniteit. Dit was een nieuwe
dienst door de Franken aan het Pausdom bewezen. Echter was de vernietiging van
de Muzelmannen, de overwinning op de Longobarden, de hulp verleend aan
Bonifacius niet het werk van de Merovingische koningen, maar van de Austrasische
familie der Pepijns.
De Paus verhief daarom Pepijn tot koning Karel de Grote tot keizer.
De zalving van Pepijn tot koning door Stephanus II, de schenking van tijdelijke
macht aan het Pausdom door Pepijn, de bevestiging hiervan door Karel de Grote en
de kroning van Karel tot keizer zijn feiten die met elkaar in verband staan. Het was
meer dan een gewone ruil, waarbij Pepijn en Karel hun degens en Stefanus en Leo
hun heilige olie gaven.
In de geschiedenis van de H. Gregorius de Grote hebben we gezien, dat de Pausen
inderdaad te Rome de functie van souverein uitoefenden, alvorens deze titel te dragen:
evenzo was het met Pepijn de erfgenaam der hofmeyers, toen deze aan Paus Zacharias
een beslissing vroeg betreffende de kroon van Frankrijk. ‘Het is billijk, antwoordde
de Paus, dat hij die het ambt van koning uitoefent ook de titel draagt.’
Toen tenslotte Leo III aan Karel de Grote met den titel van Keizer ook het
beschermheerschap gaf over de Kerk, beloonde hij hiermede de voortdurende zorg
van de Pepijns om de grenzen van de Christenheid te beschermen tegen de Islam en
deze uit te breiden ten koste van de heidense Saksen.
Deze gebeurtenissen waren een goede les voor de machtigen dezer aarde; die
hieruit konden leren dat de souvereine macht geen sinecure is en een louter privilege,
maar dat deze met de lusten ook lasten meebrengt.
De gedeelelijke ter-zijde-stelling van de Byzantijnse keizers en de volledige - van
de Merovingische vorsten, waren geen verassende staatsgrepen maar logische
gevolgen van de geschiedenis, welke eraan voorafgegaan was.
Vele eeuwen heeft men geloofd, dat de bezittingen van de Kerkelijke Staat, sommigen
zeggen zelfs van Italie, aan Paus Silvester waren overgedragen door een formele
schenking van Constantijn. Men citeerde zelfs de acte van overdracht en beschouwde
haar als het begin-charter van de tijdelijke macht. Thans echter wordt algemeen
aangenomen dat deze oorkonde vals is.
Heel de Middeleeuwen door is men dus bedrogen door een falsaris; doch de
Middeleeuwen hebben slechts half gedwaald. Want de grote historische leugens, die
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gedurende vele eeuwen de menselijke geest beheerst hebben, vertonen een typisch
karakter. Zij hebben niet het recht gemaakt, waarvan zij de bron schijnen te zijn; dit
recht bestond reeds. Maar zij hebben het verrijkt met onjuiste titels, steunend op
grondslagen van slecht allooi.
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In sommige opzichten zelfs zijn deze fabels een populaire vorm van de waarheid en
in de verste verte geen leugens; het zijn symbolen terzelfder tijd dat het verzinsels
zijn. Aristoteles heeft gezegd, dat de poezie meer waard dan de historie. Zou het niet
geoorloofd zijn te zeggen dat de befaamde donatio Constantini, zo vermetel
uitgevonden door de verbeelding van een anonymus, waar is in de zin van een
poëtische waarheid?
Laten we de echte geschiedenis eens raadplegen. Zij leert ons dat Constantijn, in
zijn voltooing van de reorganisatie van het Keizerrijk, welke de Keizers van de derde
eeuw waren begonnen, voor goed Rome verliet, om in Byzantium het centrum van
de wereld te plaatsen. De souverein was niet meer daar, maar Rome behield zijn
aspiraties en was zoekende naar een souverein. Rond de verlaten Palatijn bleven
hoge ambtenaren de rechten van het afwezige gouvernement uitoefenen; maar het
volk verloor in hen het vertrouwen; er waren te veel afpersers onder en te weinig
weldoeners. Dezelfde evolutie, welke naar Byzantium het centrum van de wereld
had overgebracht, bracht naar het Lateranen 't centrum van Rome. De bisschop van
Rome wonende in het Lateranen, had niet de titel van souverein, maar vervulde er
alle plichten van. In tijden van hongersnood of invallen der barbaren zocht men daar
toevlucht; en toen de eerste Carolingers aan de Paus het bezit van Rome schonken,
was dit geen revolutionaire daad, maar de bekroning van een recht.
In de beslissing van Constantijn, om het steunpunt van de wereld naar Byzantium
over te brengen, lag impliciet ingesloten de donatie van Rome. De geschiedenis
werkte er eeuwen lang aan, om deze kiem tot ontwikkeling te brengen, maar aan het
werk der geschiedenis was door Constantijn richting gegeven. Hij was werkelijk de
gever.
Door deze waarheid in een leugen te omkleden, was de onbekende falsaris zonder
twijfel, meer bewust van zijn leugen, dan van de waarheid welke hij weergaf. Hij
verdient geen verontschuldiging, maar het succes wat hij behaalde op de menschelijke
geest, vraagt een verklaring.
De uitvinding van dit document was een onhandigheid, omdat de mensheid
geenszins dit middel nodig had, om de Pausen als de wettige vorsten van Rome te
beschouwen; evenmin als zij de valse decretalen nodig had om de Pausen te
beschouwen als de geestelijke monarchen van de Christenheid.
De twee leugens hebben niet het geloof van de mensen opgebouwd, maar ze hebben
het samengevat in een romanesque vorm. Constantijn nam het initiatief in de
beweging, welke Rome aan het Pausdom gaf; het duurde 4 eeuwen om dit te
voltrekken; in de 8e eeuw was ze voltooid.
Hiermede behaalde ook door de Paus, het Westen een volledige overwinning op het
Oosten. Dit is de grote betekenis van de kroning van Karel in het begin van de 9e
eeuw. De oude beschaving vluchtte uit Byzantium weg en zocht het Christendom
op, wat door haar geinspireerd werd. Het Oosten had niet meer de kracht om deze
beschaving te propageren; kon ze zelfs niet meer verdedigen en het wantrouwde de
de Pausen evenzeer als het de Islam duchtte.
Lang had het Pausdom geduld gehad en het prestige in acht genomen, waarmede
de de oude Constantijn zijn opvolgers had beschermd. Maar toen de ene helft van
het Oosten een strijdperk werd van de Islam en de andere helft een haard voor
ketterijen, toen ging Rome, vol vertrouwen op het Westen, zich afvragen of de balans
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nu altijd maar geregeld moest worden ten voordele van het Oosten. In het Europa
van toen, was het Oosten ‘de oude man’; en mocht deze wel voorzitter zijn van de
nieuwe beschaving? Want deze beschaving was rijp en de barbaren van vroeger
stonden klaar om het bestuur van morgen over te nemen. Aan de voeten van St. Petrus
bezegelde in het jaar 800 Paus Leo III de nieuwe situatie,
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omdat het hem toescheen, dat de echte kracht van het Christendom niet meer in het
Oosten lag, waar men maar speculeerde in naam van onzekere theologie, doch in
werkelijkheid het geloof op sterven lag.
De twee helften van Europa hadden een heel verschillende kijk op het begrip
geloof. De ene helft zag er een prachtig middel in voor speculaties van een
intellectueel dilletantisme, een spel voor een geraffineerde oligarchie, een complex
vraagstukken, te interessanter naarmate ze minder waren op te lossen. De andere
helft had een veel eenvoudiger kijk, veel rijper en populairder, zij zagen nl. in het
geloof een instelling voor een braaf leven, een leer voor goede zeden en een prikkel
tot actie.
De overbrenging van het keizerschap naar het Westen, betekende de overwinning
van de tweede opvatting. Dit feit van politieke betekenis had een religieuse grond
en een religieus karakter. Het was door het Pausdom en voor het Pausdom dat de
organisatie van Europa werd omgeworpen.
Had Leo III met de kroning van Karel de Grote de bedoeling om aan het Pausdom
van de toekomst, de uitreiking van kronen in handen te geven?
Voor deze vergezochte vraag hebben latere polemisten hun inkt en soldaten hun
bloed gegeven.
Het is echter zeer onwaarschijnlijk, dat onder zulk een vorm Leo III dit probleem
heeft voorzien.
De verhalen over de keizerskroning zijn in de Middeleeuwen uitgeplozen, als een
evangelietekst, door theologen en juristen. Men wilde er een argument in vinden
voor of tegen, Barbarossa, Frederik II of Lodewijk van Beieren.
Het werd een rijk-woekerende speculatie, waaruit de theorie van het Heilige Rijk
opgroeide.
Ter zijner plaatse zullen we deze verre consequentie van de keizerskroning in
studie nemen.
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Nederlandse missionarissen in Colombia
Van Curaçao gaat men thans veel op vacantie naar Colombia. Men schreef er over
en er wordt nog over geschreven.
De Spaanse cultuur is voor vele Nederlanders een openbaring, en misschien wel
het meest voor hen, die met Noord-Amerika, waar cultuur schaars is, hebben kennis
gemaakt.
Er zijn er echter ook, voor wie deze Spaans-Roomse cultuur totaal onbegrijpelijk is;
het zijn vooral zij, voor wie de Nederlandse geschiedenis niet eerder begint dan met
de opstand tegen Spanje.
Verschillende onzer touristen hebben in Colombia een ontmoeting gehad met de
Nederlandse Paters Montfortanen; ze hebben van hun arbeid gehoord, van hun
populariteit en ook wat van hun werk gezien; maar van het pionierswerk, wat door
deze Nederlandse priesters wordt verricht, in het voor touristen ongenaakbare
Apostolisch Vicariaat van San Martin, zijn de meesten niet op de hoogte.
Door welwillende tussenkomst van Hr. Ms. Zaakgelastigde den Heer G.M. Bijvanck
te Bogotá, en met hooggewaardeerde bemiddeling van Z. Ex. Gouverneur Dr. P.
Kasteel, mochten wij van genoemde Missie een verslag ontvangen, opgesteld door
de Nederlandse missionaris P.J. Peerboom, wat wel de belangstelling waard is.
‘Vele Nederlandse missionarissen,’ aldus schrijft de Heer G.M. Bijvanck, ‘zijn aan
deze missie verbonden, wier opvoedend en beschavend werk in het bijkans
ontoegankelijke en nog geheel woeste deel van Columbia ten Oosten van de Andes,
moeilijk genoegzaam gewaardeerd kan worden.
Lange tijd was dit Vicariaat onder leiding van een Franse geestelijke; thans wordt
het missie-werk geleid door de Nederlandse Bisschop Bruls te Villavicencio, de
enige niet-Columbiaanse bisschop h.t.l.
Onlangs heeft ook de Amerikaanse Rubber Reserve de bemiddeling der
Nederlandse missionarissen moeten inroepen voor de aankoop van bos-rubber.’
Tot zover Mr. Bijvanck.
We laten nu het verslag volgen.
Het Apostolisch Vicariaat van San Martin in Colombia werd opgericht in 1903 door
Z.H. Paus Leo XIII. Nadat verschillende vruchteloze pogingen waren aangewend
om dit Missie-veld een meer presteerende Congregatie toe te vertrouwen, werd
tenslotte het kleine Gezelschap der Paters Montfortanen aangewezen om deze zware
taak op hare schouders te nemen.
Het was immer de vurige wensch geweest van onzen Gelukzaligen Stichter het
geloof te brengen naar de Indianen-stammen van Amerika, die naar de binnenlandsche
wouden waren uitgeweken. Wat de Gelukz. Montfort niet mocht voltrekken, wordt
thans door zijn geestelijke zonen ten uitvoer gebracht.
De missioneering nam een aanvang in 1904 met een Apostolisch Prefect en drie
missionarissen. De missie bestaat dus 40 jaar. Dit klein verslag heeft alleen tot doel
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de hoofdfeiten aan te stippen en te laten zien wat eenige cijfers van drooge statistiek
ons leeren kunnen.
De missie omvat twee delen:
I: Het beschaafde gedeelte of Boven-missie (Intendencia del Meta);
II: De Indianen-missie of Beneden-missie Comisaría del Vichada en Vaupés).
Hieruit volgt dat ons Apost. Vicariaat zich over een vijfde gedeelte van Colombia
uitstrekt tot aan de grenzen van Venezuela en Brazilië met een omvang van ruim
350.000 KM. Overigens bestaan nog in Colombia twaalf andere missies, maar onder
deze is het Vicariaat van San Martín misschien de moeilijkste, deels omdat ons
missie-gebied in het binnenste van Colombia ligt, deels omdat het steeds een groote
moeilijkheid, zegge bijna onmogelijkheid blijven zal om zelfs maar ook onze moreele
tegenwoordigheid te doen gevoelen in de geëvangelizeerde Centra. De onderlinge
verbinding bv. met de hoofdstatie in de Beneden-missie heen en weer benam onlangs
nog zes maanden. Daarbij komt nog dat in evenredigheid met de afstanden alle
manufacturen tot het dubbele van hun prijs rijzen en, ergerlijk genoeg, dikwijls
afdingend boven alle prijsbepaling staan.
Groote rivieren, omzoomd met verwarde wouden, slingeren zich door deze
grootvlakten in West-Oostelijke richting. En terwijl zij eenerzijds de meest
verwijderde missieposten naar ons toehalen, zijn zij meerendeels onoverwinnelijke
hinderpalen, die de verbindingen met de zelfs naburigste parochie uit elkaar doen
vallen. Niemand evenwel kan zich een denkbeeld van onze missie vormen, zonder
zich op ieder half uur gaans een rivier voor te stellen met rollende steenen en met op
hun wijde oevers een wanordelijk depot van aangespoelde boomstammen, die het
graf zijn geworden van zoo menigen Llanero en van reeds drie paters. De laatste
meest volledige landkaart opgemaakt door een onzer Paters wijst 299 rivieren aan,
buiten het Vaupésgebied.
De bewoners der Groot-vlakten worden in de landstaal ‘llaneros’ geheeten. De
llanero is slank van gestalte met een klein hoofd van licht-gele kleur, zonder
opvallende gelaatstrekken. Steeds in aanraking met de grootsche natuuruitstallingen,
is zijn taal ook vol leven, met vonkende gezegden en plaatseigene beeldspraak. Zeer
handig in het paardrijden en de zwemkunst slijt hij zijn leven in het zadel achter zijn
talrijke veekudden.
Veertig Europeesche Montfortanen hebben gewerkt in het Apost. Vicariaat. Acht
zijn gevallen, offer van hun ijver en van het moordend klimaat, onder dewelken zes
jeugdige Hollanders. Negen andere moesten de missie verlaten, physiek geschaad
of verschrompeld.
De meisjes-scholen zijn in handen van de Dochteren der Wijsheid, die vanaf 1904
hier onverpoosd werkzaam zijn. Zij vormen heden ten dage een Provincie met veertig
leden en twintig Colombiaansche Zusters, met een hospitaal en een
doofstommen-instituut.
In 1921 kwamen de Eerw. Broeders der Christelijke Scholen den bloei van het
Katholiek onderwijs bevorderen.
In 1927 sloot onze Bisschop een ander contract met een Inlandsche
Zuster-congregatie om de missionarissen in den Vaupés behulpzaam te zijn, alwaar
zij een waren missie-ijver aan den dag leggen en met den besten uitslag aan de
beschaving der Indianen werken.
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Alzoo heeft het Christendom hier in deze ettelijke jaren een vasten voet gekregen,
hetgeen derhalve het eenig streven is van den missionaris, zonder evenwel te beweren
dat wij een volkomen overwinning behaald hebben. Integendeel, juist daarom staan
wij tegenover vele opkomende moeilijkheden, nog vergroot door de vlammende
leugenprotesten tegen het missiewerk, die onlangs dagelijks in een liberale courant
gesmeed werden.
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I: De Boven-missie (Intendencia del Meta.)
Toen de Paters Montfortanen hier aankwamen, bestonden slechts drie parochies.
Vandaag zijn er twaalf met veertien bijstaties. In den beginne telde men jaarlijks
slechts 1.000 communiën, in 1910: 10.000 en nu is dit getal gestegen tot 400.000 op
30.000 inwoners.
In noodzaak hadden de Paters overal kleine kerkjes gebouwd, arme, onaanzienlijke
missie-kapellen, even arm en onoverwinnelijk sterk als de rots van Bethlehem. De
tegenwoordigheid van den priester en zijn wijze leiding hebben veel bijgedragen om
den kolonisten een vaste woonplaats aan te wijzen en hun opkomende dorpen tot
beschaafde en bloeiende centrums te maken.
De pro-kathedraal van onzen hoofdpost en bisschopszetel was in 1904 niets meer
dan een groote hangar. Dank zij de ingenieuze bouwzintuigen van een onzer Paters
maakte men ervan een degelijke parochiekerk met een pleisterwerk, dat getuigt dat
hier een artist aan het werk heeft gestaan. Totdat in 1917 een felle aardbeving het
linker-zijschip tegen de grond haalde en zes personen er den dood in vonden. In 1923
op Sint-Paulusdag schoot de ronde koormuur uit de voegen en vermorzelde het altaar
en de heilige beelden. ‘A tout malheur quelque chose est bon.’ Men verlengde het
koor met uit steenen en beitel gehakte grondslagen om een nieuwe doorzijging te
voorkomen. Tot in 1940 kon de missie geen sterke hand meer leenen om van het
Godshuis een haar titel waardige kathedraal te maken. En zij wier tienden van hun
rijke veestapel of veldgewassen een superavit aan de kerk zouden opbrengen, konden
nog maar kniesoorig meer verdragen dat wij hun gerechtelijke aanzegging hiervan
gaven.
Intusschen sparen de missionarissen het beste uit hun mond om brood en
huisvesting en studiegerief te bekostigen voor onze inlandsche seminaries. Reeds
van den beginne af stelde onze Bisschop alles in het werk om den inlandschen clerus
te vormen, en schrikte er zelfs niet voor terug om acht postulanten te dien einde den
oceaan over te sturen. Maar het Europeesch klimaat vergde wederkeerig het
levensoffer van menigen candidaat. De eenige, die reeds tot het diakonaat bevorderd
was, stierf in Rome in 1922.
Toen werd de Noodkist uitgesteld en het uur der Voorzienigheid afgesmeekt. Wij
willen de geschiedenis van zulk een groot Apostolaat niet vooruitloopen, noch
gewagen van de vele verhuizingen, gebrek aan onderwijzend personeel, die zulk een
arbeid meebrengt. Maar in het jubeljaar 1934 ontvingen wij den eersten priesterzegen
van onze zes eerste inlandsche neomisten. Thans tellen wij 25 Colombiaansche
Montfortanen. Dank zij God en Maria, deze is de rijkste bekroning van een kwart
eeuw offerwerken in de Boven-missie.

II: De Beneden-missie (Comisaría del Vichada en Vaupés)
Wanneer wij spreken van de Benedenmissie, dan moeten wij eerst melding maken
van de Apostolische commissie-reizen, die de missionarissen noodzakelijkerwijze
te doen hadden op gevaar af van hun leven, alvorens de uiterlijke uitbreiding der
kerk te bevorderen. Hoe groot ook het missieveld wezen moge van den missionaris,
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steeds strekt zich zijn gloeiende zielenijver tot over de grenzen van zijn eigenlijken
werkkring uit en beangstigt hem het zielenlot van wie naast hem nog in afgodsdienst
wonen.
In 1908 ging de eerste commissie onder zeil naar Vichada. Volgens besluit van
de Kerkelijke Overheid zouden de Paters er een vaste verblijfplaats moeten uitkiezen.
De missie vesigde zich in San José de Acune, in het vaste vertrouwen dat de beloften
en de ingewonnen informaties van de stamhoofden eerlijk en oprecht waren. Maar
wegens de schandelijke handelsbetrekkingen die de blanken met de Indianen
onderhielden, kon-
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den de Paters zich niet in relatie stellen met de inboorlingen zonder desgelijks afbreuk
te doen aan hun eigen nochthans zoo verheven inzichten. Toch konden zij eenige
doopsels toedienen aan kinderen van blanken en Indianen. Na een jaar uitzien en
droevig afwachten in dezen ongunstigen toestand besloten de Paters zich los te rukken
aan wat hen nog overbleef aan samenleving, gooiden hun kookpotten in de kano en
roeiden naar San Amparo te midden der inboorlingen. Maar na zes maanden tijds
zagen zij zich ook hier afgezonderd van de Indianen, die wederom vluchten moesten
van de verdrukkingen van baatzuchtige fortuinzoekers, en ook omdat de Indianen
nu eenmaal het nomadenleven in het bloed hebben. De missionarissen hadden zich
intusschentijd rekenschap gegeven dat deze uitgestrekte en verzengde streken alleen
geëvangelizeerd konden worden middels voortdurende heen- en weerreizen over de
rivieren. Om deze en dergelijke redenen, en nood doet nog meer dan goede reden,
moesten de Paters naar Villavicencio terugroeien.
In 1917 en 1918 slaagde Monseigneur erin een andere commissie op voet te zetten.
Deze nieuwe baanbrekers doorkruisten de gansche Vichada en konden een volledige
volkstelling aanteekenen. Zich toevertrouwen aan deze rivieren in lange uitgeholde
boomstammen, waarin men in onbeweeglijke houding beurtelings zon- en regenbaden
ontvangt, is zooveel als afzien van de wereld en het leven. Terecht moet ik hier
aanhalen wat ik onlangs in een maandschrift las: ‘als U op Uw gemak in auto of trein
zit, denk dan eens aan de arme missionarissen’. dat heeft zeker een missionaris
geschreven. Beide Paters inderdaad keerden terug meer dood dan levend, met
opgezwollen voeten en uitgeteerd door de koortsen. Noch gaan, noch paardrijden
was hun meer mogelijk, en in plaats van een triomfantelijken intocht leek het eerder
een lijkstoet te zijn. Zoo eindigde de tweede expeditie.
In 1922 en 1923 roeiden nogmaals herhaaldelijk twee Paters tot aan de uitmonding
van de Meta in de Orinoco. Zij doopten diegenen die zich in de gelukkige
omstandigheid bevonden katholiek opgevoed te worden. Dat is alles wat wij tot stand
konden brengen in deze onmetelijke Vichada, driemaal zoo groot als Nederland.
Men moet ook zeggen dat de commissie in den beginne den moeilijksten weg insloeg
die voor haar open lag. Als wij oordeelen naar de maat van aardschen uitslag, dan
hebben wij voorzeker beuzelwerk verricht in de Vichada. Maar zoo kortzichtig denkt
de missionaris niet, al moet hij evenals de andere menschen den wrevel ondervinden
van verloren succes.
Niettegenstaande dit alles richtte de Bisschop zijn krachten en bezorgdheden naar
andere zijde. Wie den ploeg vastneemt, kijke niet om. De missieakker is zoo groot.
Verder naar het Zuiden grenzend aan de Amazonas ligt nog een grooter braakland:
de VAUPES. Men wilde, koste wat het koste, een missie organizeeren bij de Indianen.
In 1909 stuurde men een Pater naar den Vaupés via Brazilië en twee jaar later een
anderen Pater overland in eenzelfde richting. 't Is gauw gezegd, maar gij kent nu de
afstanden, en er liepen maanden voorbij alvorens levend teeken te zien van deze
heldhaftige pioniers. Volgens ingebrachte verslagen besloot de Overheid de Paters
terug te sturen naar den Vaupés in 1914, en zoo begon wederom de reeks van nieuwe
ontberingen, van maandenlang over water schuiven en de boot slepen langs de serie
watervallen: van de Amazonas in de Río Negro, van de Rio Negro in de Vaupés, van
de Vaupés in de Papuri. Hier stichtten zij Montfort-Papuri. Dit had de ondervinding
der Paters doen afzien van allen invloed der blanken, en desnoods zouden zij deze
bekampen en tegenweren voor het welzijn der Indianen, omdat zij maar steeds

Lux. Jaargang 1

aanleiding geeft tot koortsachtige jacht naar winst: en dan is er geen tegenwicht meer
mogelijk. De Indianen-missie bestaat nu dertig jaar. Drie
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Hollandsche Paters zijn er gestorven. Een van de dappere stichters, Pater Kok uit
Amsterdam, tevens stichter van dezer moeilijke talen en spraakkunst woordenboek,
is nu ook door ouderdom en zware bezorgdheden overwonnen. Tegenwoordig
verblijven er zes Paters en een broeder in zes residenties. Na dertig jaar offeren en
een eenzaam leven zien ze eindelijk hun offervaardigheid bekroond. Knappe
Hollanders hebben daar gestaan als grensbewakers van Colombia, hebben
vliegterreinen aangelegd die de goedkeuring wegdroegen van Amerikaansche piloten,
hebben dorpen gesticht, kerken gebouwd, enz. Beter bewijs van ernstig
evangelizatiewerk kunnen wij niet aanbrengen dan den lezers onze Indianen
leekenbroeders voor te stellen. In 1914 hadden zij nog nooit van God of priester
gehoord en thans zijn zij een voorbeeld van kloosterdeugden voor hun twaalf overige
Colombiaansche medebroeders. Al zullen deze stille resultaten zelfs niet in
aanmerking komen bij ons gouvernement, dat liever toonbaarder bewijsstukken zou
willen zien, niettemin is dit het mooiste succes dat een missionaris boeken kan, het
eenige dat waarde heeft voor God en de zielen.
Bogotá, Colombia, December 1943.
Párroco de Belén, calle 6, Bogotá
w.g. Pater José Peerboom

Pinksteren
28 Mei
Dit is het hoge feest
Van God den Heilgen Geest
Den milden Paracleet
Den Trooster van het leed.
De Goddelijke Duif
Ontwiekt Zijn vlucht en wuift
Zijn Wezen tegemoet
Aan elk verdord gemoed.
De Geest der zeven gaven
Noodt aan Zijn bron te laven
Wie nimmermeer wil dorsten,
Of 't knechten zijn of vorsten.
Gij, Taal en Tong van vuur
Leer ons weer in dit uur
De spraak die elk verstaat,
Die naar het hart toegaat.
O, Derde Klaverblad,
Dat elk te zeer vergat,
Maak levend op dit feest
In ons Uw liefdegeest.
MARTIN BRUYNS
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