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[Lux 1945, nummer 1]
Bij de derde jaargang
De wereldoorlog, waardoor invoer van Nederlandse en Nederl--Indische tijdschriften
onmogelijk werd, was een der oorzaken van het verschijnen van LUX.
En toch nu Nederland bevrijd is, gaat LUX toch door met verschijnen: zelfs zal
in deze jaargang de eerste stap gezet worden naar een maandelijks verschijnen.
Dit eerste nummer is n.l. een extranummer en geheel gewijd aan het thans zo
brandende vraagstuk: ‘Wat is Democratie?’
Het tweede nummer zal in Juli verschijnen, dus de volgende maand, als een gewoon
LUX-nummer, met van alles wat. Doch in de loop van het jaar hopen wij nog enkele
extra-nummers te kunnen geven o.a. een nummer over de Curaçaosche Cactussen,
rijk geillustreerd.
Hoewel de klacht over medewerking, bij de opening van de tweede jaargang. (wij
bedoelden daar een bepaalde medewerking) zou kunnen herhaald worden, moeten
we toch dankbaar zijn, zeer dankbaar, voor ‘andere’ medewerking. En behalve naar
deze schrijvers, gaat onze oprechte dank uit naar de drukkers, adverteerders, lezers,
en last not least naar een bijzondere donateur, wiens naam we hier niet mogen noemen,
maar wiens voorbeeld in deze navolging verdient en naar we hopen navolging vinden
zal ook.
Onze wens van het vorige jaar, dat het licht des vredes komen mocht, is ten dele
vervuld - maar de beëindiging van de vijandelijkheden in Europa heeft bij lange na
nog niet het licht gebracht, waarop we het vorige jaar onze hoop gevestigd hadden.
Zal in de nieuwe jaargang dit licht in volle helderheid verschijnen?
De Redactie.
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Democratie
p. fr. Michael Möhlmann o.p.
De juiste weg is noodzakelijker dan groote stappen.
‘Dat is het, waarvoor wij vechten: de democratie.’
Een kort en bondig antwoord, zonder twijfel. Maar even vaag als kort. En gezien
de verkeerde begrippen over gemeenschap en gezag, die algemeen heerschen, even
misleidend als bondig. Want sinds deze bestuursvorm door de liberalistische
levensbeschouwing als haar politieke uitdrukking werd geadopteerd, is zij in theorie
en praktijk aangetast door alle feilen, die het liberalisme aankleefden. Om nog te
zwijgen van de verbastering, die ontstond, doordat dit woord tot strijdkreet voor deze
turbulente en gedachten-arme oorlog werd gekozen.
Nu staat dit woord in ieder vaan, en zelfs dictatoren hebben zich tot pioniers der
democratie opgeworpen. Nu gaat dit woord van mond tot mond, en in iedere mond
heeft het een verschillende zin en waarschijnlijk in geen enkele mond de eenig juiste.
Want als die monden ergens in overeenkomen, dan is het hierin, dat zij, volgens het
woord van Ralph Barton Perry, de democratie tot ‘an exponent of vulgarity, rather
than of eminence’ maken. En de praktijk is niets beter dan de theorieën.
Het mag dus zijn nut hebben, het woord ‘democratie’ aan een critische analyse te
onderwerpen. De juiste aard van gemeenschap en gezag, waarvan de democratie een
bijzondere politieke gedaante is, te bepalen. Het aandeel van onderdaan en overheid
in de gemeenschap vast te stellen, en uit dit alles eenige eischen af te leiden, waaraan
elke democratische gemeenschap moet voldoen, wil zij terecht op de naam ‘gezond’
aanspraak maken.
Misschien dat dit woord, dat nu, en ook na deze oorlog zoo veelvuldig gebruikt
zal worden, misschien dat het doel, waarvoor wij vechten, er aan duidelijkheid en
aan waarde door winnen zal. Dit zou een verworvenheid zijn, waarvan men zeggen
kan: beter laat dan nooit.
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Dwalingen
Een grondwet en een leuze.
De Fransche revolutie schreef met bloed en tranen een grondwet en een leus. De leus
luidde: ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’.
Van de grondwet, de ‘Déclaration des droits de l'homme et du citoyen’, mogen
hier de meest karakteristieke bepalingen volgen:
Art. 1.

De menschen worden vrij geboren en
blijven vrij en gelijk in rechten.

Art. 2.

Het doel van elke staatkundige
samenleving is het behoud der natuurlijke
en onbetwistbare rechten van den mensch.

Art. 4.

De vrijheid bestaat in het mogen doen
van alles, wat anderen niet schaadt.

Art. 5.

De wet heeft slechts het recht daden te
verbieden, welke schadelijk zijn voor de
maatschappij.

Art. 6.

De wet is de uitdrukking van den
algemeenen wil. Alle burgers hebben het
recht persoonlijk, of door hun
vertegenwoordigers, mede te werken aan
hare tot stand koming.

Art. 10.

Niemand mag verontrust worden wegens
zijn meeningen, zelfs op godsdienstig
gebied, op voorwaarde, dat hare
openbaarmaking de door de wet
vastgestelde orde niet verstoort.

Art. 11.

De vrije gedachtewisseling en
meeningkruising is een der kostelijkste
rechten van den mensch; elke burger mag
dus vrijelijk spreken, schrijven en
drukken, behoudens zijne
verantwoordelijkheid voor het misbruik
dezer vrijheid in gevallen door de wet
bepaald.

Art. 12.

De waarborgen van de rechten van den
mensch en van den burger maakt een
openbare macht noodig.

Art. 13.

De maatschappij heeft het recht elken
openbaren ambtenaar rekenschap te
vragen van zijn bestuur.
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Art. 16.

Elke maatschappij, waarin de waarborg
der rechten niet verzekerd is, noch de
scheiding der machten vastgesteld, mist
een constitutie.

Uit deze grondwet is de atomistische democratie van het liberalisme voortgekomen
en, mirabile dictu, want als reactie op het liberalisme, ook het communisme. Wat de
leus betreft, heeft het liberalisme, gelijk zijn naam reeds aanduidt, vooral de nadruk
gelegd op de vrijheid, terwijl het communisme, eveneens overeenkomstig zijn naam,
meer de gelijkheid beklemtoonde.

De liberale democratie.
Het liberalisme, dat, als geestesstrooming reeds aanwezig, een der oorzaken van de
Fransche revolutie was, en de boven gecompileerde Déclaration inspireerde, werd
de eerste om zijn levensbeschouwing op politieke, sociaal en economisch terrein in
praktijk te brengen. Als reactie op de tyrannie, waartoe de absolute monarchie in het
voorafgaande tijdperk ontaard was, werd het een systeem, waarin de individueele
vrijheid de hoofdtoon voerde.
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Het zou ons te ver voeren, het liberalisme te volgen naar de bron der individualistische
geestesstroom, die de Rénaissance is, of het te ontleden tot de mechanistische
natuuropvatting, het ethisch individualisme en het individualistisch vrijheidbegrip,
die allen een actieven invloed op zijn vorming hebben uitgeoefend. Wij kunnen
volstaan met aan te duiden, hoe dit individualisme de meest karakteristieke eigenschap
is, welke het politiek en economisch systeem van het liberalisme heeft bezeten.
Want aan al zijn idealen, zooals vrijhandel, vrije onderneming, vrije concurentie,
vrijheid van meeningsuiting, kortom: vrijheid om te doen wat anderen niet schaadt,
ligt één dogma van het liberalisme als levensbeschouwing ten grondslag: het
individuaisme.
De mensch is op de eerste en voornaamste plaats individu, zelfstandig, afzonderlijk.
Zijn persoonlijke vervolmaking op stoffelijk en geestelijk gebied wordt het best
bereikt, door aan zijn individueele strevingen de de vrije loop te laten, en zoo daar
een grens aan gesteld moet worden, dan slechts een negatieve, n.l. deze, dat zijn
activiteit de belangen van zijn buurman niet schaadt.
Als het individu echter, om de goederen te verwerven, welke hij alleen niet krijgen
kan, zich met anderen in gemeenschap, in een maatschappij samenvoegt, dan blijft
ook in deze gemeenschap het individu de hoofdzaak. Dan is deze gemeenschap meer
een gezelschap, een vereeniging tot persoonlijk nut, niet berustend op de natuur van
den mensch, die immers exclusief individueel is, maar op de toestemming van zijn
vrije wil, welk wilsbesluit ieder oogenblik kan worden teruggetrokken, zooals men
het lidmaatschap van een voetbalvereeniging opzegt.
De vrijheid, door het liberalisme opgeeischt, heeft de onhoudbaarheid van het
individualisme, - deze ketterij tegen de menschelijke natuur - in feite bewezen: ze
leidde tot de schreeuwendste ongelijkheid, en daardoor tot een slavernij, die de
vrijheid zelve vernietigde.
De geschiedenis leert ons, hoe vrije onderneming en vrije concurrentie heeft geleid
tot kapitaal- concentratie en tot een trust- en kartelvorming, die niet slechts de geheele
middenstand tot de bezitlooze klasse terugwierp, maar die zulk een leeuwenaandeel
in de nationale economie bemachtigde, dat het algemeen welzijn van geheele naties
op economisch en daardoor op politiek gebied ondergeschikt gemaakt werd aan het
eigenbelang der groot-kapitalisten.
De eenige vrijheid, die den loonslaven als een zegen van de liberale democratie
geboden werd, was het vrije kiesrecht, dat aan steeds breeder kringen werd verleend,
ook aan hen die tot geen enkel politiek oordeel in staat waren, zoodat hun vrijheid
te grabbel lag voor den man met de grootste mond. En niet hierom alleen was deze
vrijheid een wassen neus, maar ook omdat geheel het Staatsbestuur,
volksvertegenwoordiging, ministers en departementen incluis, met handen en voeten
gebonden waren aan de politiek der trusten, die immers het nationale welzijn konden
laten rollen in de palm van hun hand, om niet te spreken van de illegale en geheime
machinaties, waartoe deze lichamen achter de schermen in staat waren.
Het is dus niet te verwonderen, dat, terwijl het proletariaat met het kiesrecht groeide,
en de vrijheid in naam der vrijheid vermoord werd door den beul der ongelijkheid,
het Communisme ontstond, dat èn als levensbeschouwing èn als maatschappelijk
systeem, de nadruk legde op de Gelijkheid, die immers evenzeer door de Fransche
revolutie was geproclameerd.
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Communistische dictatuur
Daar de vrijheid geen weg bleek, om tot gelijkheid te komen, lag het voor de hand,
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dat men trachtte door gelijkheid de vrijheid te bereiken. Een noodzakelijke voorwaarde
daartoe was de klassestrijd, een nieuwe ‘Fransche revolutie’, om een einde te maken
aan de ongelijkheid, aan het despotisme, nu niet van den absoluten monarch, maar
van het kapitaal. Het klassen-onderscheid moet worden weggevaagd door de
afschaffing van alle privaat bezit, dus door de nationaliseering van den eigendom.
Gedurende de periode van organisatie en opbouw, die daarna volgen zou, het
overgangstijdperk dus, was een dictatoriaal gezag noodzakelijk, om alle
maatschappelijke princiepen van het systeem in praktijk te brengen en zoo de
paradijselijke toestand te scheppen, die bij algemeene gelijkheid verzekerd werd
geacht.
Was dit stadium eenmaal bereikt, dan kon de dictatuur verdwijnen. Het gezag zou
zijn staatkundig karakter verliezen, bij gebrek aan maatschappelijke tegenstellingen.
Allen zouden gelijk zijn met gelijke kans op vrije ontwikkeling voor een ieder.
Meer nog dan het liberalisme is het communisme een reactie- verschijnsel, en het
draagt daarom de stigmata der onevenwichtigheid, der extremiteit, die het
onmiskenbare brandmerk der dwaling zijn. De feiten hebben dit ten overvloede
bevestigd.
Het communisme heeft èn als levensbeschouwing, èn als maatschappelijk systeem
zijn goede kans in Rusland gehad, maar wat na 25 jaren verdwenen was, is niet de
dictatuur, maar het communisme. De muren, voor zoover uit de fundamenten verrezen,
bleven onafgebouwd staan: Staatssocialisme, dat wellicht voor altijd een dictator
noodig heeft, om zich te kunnen handhaven, en dat noodgedwongen een compromis
sloot met privaat bezit, met Godsdienst en vele andere uiterst burgelijke
verschijnselen.
In feite is het Communisme hiermee den historischen weg naar Canossa gegaan.
Het heeft zich neergelegd bij de ongelijkheid der menschen, die noch de Déclaration
der Fransche revolutie, noch de communistische klassenstrijd heeft kunnen wegvagen.
De natuur is sterker dan de leer, en slechts die leer is sterk, welke de natuur als
bondgenoot heeft, om haar te steunen.
De betrekkelijke gelijkheid onder de communistische dictatuur geschapen, werd
verworven niet slechts ten koste van de vrijheid, maar ook van de menschelijke
waardigheid. Was de mensch voor het liberalisme slechts een individu met uitsluiting
van zijn sociaal karakter, dat niettemin evenzeer inhaerent is aan zijn natuur, voor
de totalitaire staat van het communisme is de gemeenschap alles, en het individu niet
meer dan een onderdeel van de gemeenschap, een rad in de machine van staat.
Maar gelijk het fataal bleek, de gemeenschap volkomen te onderwerpen aan het
individu, zoo is het omgekeerde even tegennatuurlijk en onhoudbaar in zijn gevolgen.
Dit is geen gemeenschap, maar een kudde, al laat de herder haar ook grazen in de
hoogste kultuur-goederen. En het gezag van hem, die een kudde drijft, is despotischer
dan ooit een absoluut monarch heeft bezeten.

Critiek op de Déclaration.
Wat de verdiensten van de Déclaration als reactie op het Staats-absolutisme ook
mogen zijn, zeker is, dat én om de geestesstrooming, die haar voortbracht, én om de
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filosofische onjuistheden van haar formuleering, ze de oorzaak is geworden van
theoretische en praktische dwalingen, welke het welzijn der democratische volken,
die haar als een evangelie aanvaardden, ernstig heeft geschaad.
Om dit aan te toonen, moge hier een cri-
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tische analyse van enkele der aangehaalde artikelen volgen.

Art. 1. ‘De menschen worden vrij geboren en blijven vrij en gelijk in
rechten.’
Zooals de meesten dezer artikelen, kan men ook op dit antwoorden: ja, en neen. De
opstellers dezer Verklaring waren blijkbaar reeds te ver boven de scholastieke filosofie
verheven om haar adagium te herrinneren ‘Qui bene distinguit, bene docet.’
Men kan zich op de eerste plaats afvragen, wat er met deze vrijheid bedoeld wordt.
Wanneer ze beteekent, dat men alles mag doen, wat anderen niet schaadt (art. 4),
dan bevatten de eerste woorden van deze liberale bergrede reeds een ernstige ketterij.
Om de menschelijke vrijheid precies te bepalen, moet men onderscheid maken
tusschen physieke en moreele vrijheid.
Physieke vrijheid is: kunnen doen wat men wil. Moreele vrijheid is: mogen doen
wat men wil.
Physieke vrijheid, gebaseerd op de geestelijke vermogens van verstand en wil, is
dus breeder dan moreele vrijheid. Ze wordt beperkt door de plicht, ook in deze liberale
declaratie, ofschoon hierin van de plicht slechts de negatieve zijde overblijft: niets
te doen, wat anderen schaadt (art. 4).
Dit is echter botzinnig inconsequent.
Toegevende, dat de physieke vrijheid door zekere plichten beperkt wordt, erkent
men principieel de wet. Maar tegelijkertijd wordt de mensch vrij verklaard van alle
andere plichten, door de zelfde wet opgelegd, alleen om het feit, dat hun
verwaarloozing geen schade voor anderen beteekent.
Het individualisme eenmaal als primum principium aanvaard, leidt tot de stelling,
dat de mensch het recht heeft, de zedewet te negeren tot aan de grens, waar zijn
activiteit met die van anderen in botsing komt. Het breekt de schepping op in
egocentrische cirkels en treft vervolgens noodmaatregelen, om te voorkomen, dat
zijn theorie een complete chaos zou veroorzaken.
En dit opportunistisch lapwerk is eeuwenlang de levenswijsheid van millioenen
verlichten geweest!
Laat ons de grenzen der vrijheid echter volgens principieeler normen vaststellen.
Vrijheid, zoowel physieke als moreele, veronderstelt gebondenheid. Dit klinkt
paradoxaal, doch slechts het paradoxale heeft kans de waarheid te benaderen, omdat
de harmonie der tegenstellingen, die ‘natuur’ genoemd wordt, in wezen één groote
paradox is.
Vrijheid is immers keuze: men kan, of mag, dit òf dat doen. Maar keuze is
onmogelijk zonder norm, in vergelijking waarmee de keuze bepaald, de vrijheid
uitgeoefend wordt. Deze norm moet vast zijn: zonder vastheid kan ze geen pool
vormen voor de bewegelijkheid der keuze, der vrijheid. Men kan geen knoopen
kiezen, als de norm, het kleed waarvoor ze bestemd zijn, niet vaststaat.
De norm, de pool waaromheen de physieke vrijheid zich beweegt, is het goede.
Daaraan is de wil gebonden, daar staat hij niet vrij tegenover: het goede wil men
noodzakelijk. Zelfs wanneer de mensch het kwaad wil, is dit, omdat hem dit door
een tragische verblinding op dat oogenblik als goed voorkomt. De physieke noodzaak,
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het goede in het algemeen te willen, maakt de physieke vrijheid mogelijk, te kiezen
tusschen dit of dat bepaalde goed.
De norm der moreele vrijheid is niet het goede in het algemeen, maar een bepaald
goed, nl. onze persoonlijke vervolmaking, waaraan wij moreel gebonden, waartoe
wij verplicht zijn. En omdat wij gebonden zijn aan het doel, zijn wij ook gebonden
aan de middelen, die er in onvervreemdbaar verband mee staan, d.w.z. dat men
verplicht is die dingen te doen, die leiden tot het doel, en die dingen te laten, die het
scha-
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den. Deze gebondenheid aan de middelen ligt gedicteerd in de zedewet.
Hieruit ziet men dus, dat de physieke vrijheid beperkt wordt door de moreele
gebondenheid, niet alleen omdat het doel, tot het bepaalde goed der persoonlijke
vervolmaking, maar ook omdat dit bepaalde goed bepaalde middelen noodzakelijk
maakt.
De norm der moreele vrijheid is de persoonlijke vervolmaking. Dus heel iets anders
dan het doelloos en negatief princiep: De vrijheid bestaat in het mogen doen van
alles, wat anderen niet schaadt (art. 4.). De gebondenheid aan dit doel maakt niet
slechts de moreele vrijheid mogelijk, maar bepaalt er ook de grenzen van: men heeft
de moreele vrijheid te kiezen tusschen al die mogelijkheden, die bevorderlijk zijn
voor het zedelijk doel en dus niet in botsing komen met de noodzakelijke middelen,
uitgedrukt in de wet. De vrijbrief, die door de opstellers van de Déclaration in art. 1
aan het menschdom gegeven werd: ‘Alle menschen worden vrij geboren en blijven
vrij...’, wordt dus door den Auteur van een andere declaratie, die geschreven werd
in de menschelijke natuur, geloochenstraft.
Wij zijn op de analyse van dit begrip zoo diep ingegaan, omdat de
onverantwoordelijke vindicatie der menschelijke vrijheid, in dit document vervat,
niet alleen tot het bankroet van het zedelijk bewustzijn der menschen geleid heeft,
maar ook tot een verbastering van de opvattingen over gemeenschap en gezag, welke
de burgers der huidige democratieën van vele kostbare vruchten berooven, die uit
dit overigens gezonde politieke systeem voor hen zouden kunnen voortkomen.
Hoe gegrond is dan ook de klacht, die eens uit zulk een vrijgevochten maatschappij
ten hemel opsteeg: ‘O Vrijheid, wat een misdaden zijn er in uw naam gepleegd!’
Dit eerste artikel verklaart bovendien, dat alle menschen gelijk in rechten zijn
en blijven. Wanneer men iedere bewering van dit manifest met het noodzakelijke
korreltje zout zou willen nemen, dan had men vaten noodig.
Recht en plicht, vrijheid en gebondenheid, zijn zedelijke eigenschappen, die allen
de zelfde bron, het zelfde doel, d.i. de zelfde norm hebben n.l. de vervolmaking van
de menschelijke persoon. Die vervolmaking is het onvervreemdbaar recht van iederen
mensch en is zijn duurste plicht tevens. Hier in zijn allen menschen inderdaad gelijk.
En zij hebben niet alleen recht op het doel, maar ook op alles wat daartoe leidt, op
al die dingen, die hun vervolmaking bewerken.
Nu is die vervolmaking een uiterst individueele aangelegenheid, onderhevig aan
zulke persoonlijke omstandigheden als temperament, begaafdheid, omgeving,
erfelijkheid, opvoeding, enz. Ze zal dan ook in ieder individueel geval niet met de
zelfde middelen tot stand gebracht kunnen worden, ja zelfs kan voor den een een
middel zijn, wat den ander schaadt. Het gaat dus niet aan te zeggen, dat alle menschen
gelijke rechten hebben in de beteekenis, die daaraan gewoonlijk wordt gegeven. Het
gaat niet aan een zoo groot mogelijke hoeveelheid levensgemakken en luxe-artikelen
in de schoot van Jan en alleman te werpen op titel van gelijk rechten voor allen. Dat
is een verderfelijk simplisme. Dat berooft velen van hun hoogste recht: dat van een
harmonische kultiveering hunner persoonlijkheid. Want omdat ze de slaaf hunner
gemakken worden, in plaats van ze te gebruiken tot ontwikkeling hunner persoon,
zijn deze gelijke rechten een valstrik geworden, waardoor de waarachtige vooruitgang
jammerlijk is gestremd.
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Gelijke rechten zijn een fata morgana, opgewekt door redelooze appetijt. Het leven
is niet zoo categorisch. Het laat zich niet vangen in de roode lijnen van onveranderlijke
zekerheid voor alle tijden en
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plaatsen en menschen. Het is elastisch en voor niemand gelijk, ook niet wat de rechten
betreft.
Welk een enorme schade dit liberale dogma van ‘gelijk in rechten’ aan de massa
heeft veroorzaakt, kan een ieder, die om zich heen ziet, konstateeren. Het heeft het
streven naar vooruitgang uit het evenwicht geslagen, en daarmee een ontevredenheid
onder de volken verwekt, die zelfs door de vooruitgang niet meer genezen kan worden:
een ontevredenheid, die het levensgeluk vernietigde, dat het grootste goed der
menschheid en het ware doel van alle vooruitgang is.
De verlichte leiders, die de massa hun simplistische wijsheden aanpraatten, hadden
niet in het duister mogen tasten omtrent het feit, dat de massa het begrip van de massa
heeft, en dat waar zij in staat is zelfs heele waarheden te misvormen, halve waarheden
zeker als heele dwalingen zouden worden misbruikt.
Nu is het gelijkheidsbewustzijn in de allergebrekkigste interpretatie eindelijk goed
doorgedrongen in het weerbarstig brein der massa en heeft tot een nivelleering geleid,
die de samenleving zoo goed als onbewoonbaar maakt. Men denkt aan rechten en
niet aan plichten. Men denkt aan gelijke rechten, waardoor Jan van de straat in staat
is den eersten minister uit zijn auto te werpen en er zelf in te gaan zitten; waardoor
de werkman het recht heeft om niets te doen; en de dienstmeid om gekleed te gaan
als haar ‘mevrouw.’
Zijn wij dan tegen vooruitgang? Ach neen, maar het is reeds zoo dikwijls gezegd:
laat de uiterlijke vooruitgang de innerlijke volgen op de voet, en hoe sneller het gaat,
hoe hooger men komt, des te beter het is. Maar als de paedagogiek van de massa de
orde der dingen miskent, dan moet het resultaat wel wanorde zijn: uiterlijke
vooruitgang zonder innerlijke is in werkelijkheid, achteruitgang. Met zijn eerste
artikel alleen reeds heeft dit document der vooruitgang de menschheid meer
achterstand bezorgd, dan met een auto, waar het allen gelijkelijk recht op gegeven
heeft, kan worden ingehaald.

Art. 2. ‘Het doel van elke staatkundige samenleving is het behoud der
natuurlijke en onbetwistbare rechten van den mensch.’
Deze bepaling is onmiskenbaar geschreven door de hand van het indiviualisme.
Omdat de mensch uitsluitend individu is, wordt zijn welzijn ook door uitsluitend
individueele activiteit bewerkt. Als voor het behalen van sommige - vooral stoffelijke
- voordeelen samenwerking met anderen noodig is, dan is dat een noodzakelijk
kwaad, en de gevormde gemeenschap, het gezag in die gemeenschap, en de wetten
door dat gezag uitgevaardigd, moeten daar het merkteeken van dragen. Hun doel is
uitsluitend bescherming van het individu, het behoud van zijn rechten, het veilig
stellen van zijn individueele activiteit. De gemeenschappelijke activiteit is geen
onmisbare aanvulling van de individueele. Ze is geen wezenlijk onderdeel van het
totale complex der oorzaken, die het algemeen welzijn, d.i. het welzijn van allen, tot
stand brengen. Die oorzaken zijn louter individueel. De taak van het
gemeenschapsgezag is slechts te zorgen, dat de individueele oorzaken door
uitwendige, schadelijke invloeden niet van hun nuttig effect worden beroofd. Vandaar
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de bepaling: ‘De waarborgen van de rechten van den mensch en van den burger
maakt een openbare macht noodig’ (art. 12).
Er is niets in het wezen van den mensch, dat een gemeenschap, en dus een openbaar
gezag eischt, slechts de bescherming van zijn zelfgenoegzaamheid is noodzakelijk,
en het is aan deze ongelukkige omstandigheid te wijten, dat de individuen uit on-
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derling overleg en vrije wil hun isolement verlaten hebben, en zooveel van hun
indivieele vrijheid hebben afgestaan, als noodig is, om een gemeenschap en een
gezag mogelijk te maken, en daardoor de protectie te verwerven, die zij behoeven.
Dit is wat Jean Jacques Rousseau genoemd heeft, het ‘Contrat social’. In de liberale
gedachtengang is de vrijheid de oorzaak van de gebondenheid en niet omgekeerd.
Ook gaat de wil tot gehoorzamen aan het gezag vooraf, zoodat het gezag slechts bij
gratie van de gehoorzaamheid bestaat, hetgeen volgens elk gezond verstand
tegennatuurlijk is, en dus een uiterst gevaarlijke situatie schept. Was het niet om het
zwaard, dat de overheid voert, de onderdanen zouden reeds zoo vaak hun sociaal
contract hebben opgezegd, dat de gemeenschap er sinds lang aan ten gronde gegaan
zou zijn bij gebrek aan interne reden van bestaan.
De beteekenis van de liberale wetgeving is consequent slechts negatief: ‘De wet
heeft slechts het recht, daden te verbieden, welke schadelijk zijn voor de
maatschappij’ (art. 5). Verbieden is haar taak, daden verbieden die schadelijk zijn.
Laat voor de rest het individu maar betijen, op economisch, cultureel en religieus
gebied. De resultaten zullen verbluffend zijn. En inderdaad: de ervaring geeft ons
reden te over, om verbluft, ja zelfs verbijsterd te zijn.
Welk een verminking van een instituut, dat door zijn eeuwig, onafgebroken bestaan
onder de menschen alleen reeds bewijst, dat het even vitaal is als hun hoofd of hun
voeten. Maar de wet heeft slechts het recht, daden te verbieden, welke schadelijk
zijn voor de maatschappij, d.i. voor de anderen, want de maatschappij is ‘de anderen’.
En omdat de schade, die het meest gevreesd wordt, die in den eigendom is, is de
Justitia de oogappel van de liberale wetgeving, waaraan zij ongeproportioneerde
aandacht wijdt.
Er is scheiding van recht en moraal, van economie en moraal, van Kerk en Staat:
Maar de rechtvaardigheid, en wel bijzonder de ruil-rechtvaardigheid, is met
scrupuleuze zorg omschreven en neemt het leeuwendeel van de politioneele activiteit
in beslag.
Dat er nog andere moreele deugden zijn, wier onderhouding evenzeer noodzakelijk
is voor de maatschappij en voor de individuen, die haar vormen; wier verwaarloozing
wellicht nog rampzaliger gevolgen voor de gemeenschap heeft, dat ontgaat de
individualistische aandacht volkomen. De schade aan derden is in die gevallen minder
evident, en wat de schade aan den verbreker zelf betreft, wel, dat is privaatzaak. Dat
deze schade evenzeer haar reflex op het op het algemeen welzijn heeft, is van geen
overwegend belang, omdat het individu aan de gemeenschap voorafgaat, en omdat
de eenige beperking van het ééne individu, het andere is.
Dit leidt er toe, dat wij met leede oogen en verbijsterend défaitisme een geheele
menschen-gemeenschap achteruit kunnen zien sukkelen: de leden de gemeenschap
bedervend en de gemeenschap de leden, terwijl wij hardnekkig verklaren, dat
maatregelen ongewenscht zijn, omdat het hier privaatzaak betreft.
Evenals de gemeenschap, is ook de wet ‘de uitdrukking van den algemeenen wil’
(art. 6). Aan deze uitdrukking van de volkswil wordt door hen, die er een geloof in
God als privaatzaak op na houden, religieuze wijding gegeven door de leus: ‘Vox
populi, vox Dei’. Waarschijnlijk vindt het gebruik van deze leus in dit verband zijn
oorsprong in een onbehaaglijk geweten, dat den mensch van onrechtvaardige usurpatie
beschuldigt.
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doet absoluut niet ter zake, of de wet de uitdrukking van den algemeenen wil is, of
niet: een wet kan zeer behoorlijk en zelfs heilzaam zijn, terwijl de volkswil zich
desondanks er tegen verzet.
De wet moet de uitdrukking zijn van een maatregel, die tot het algemeen welzijn
leidt en daartoe de zedewet eerbiedigt. Als de volkswil op deze doeleinden gericht
is, zooveel te beter, maar mocht dit niet zoo zijn, dan werd de wet onzedelijk, juist
door het feit, dat ze de uitdrukking van den volkswil zou zijn.
Individualisme en liberalisme hebben blijkbaar een naief vertrouwen in de
natuurlijke goedheid van den mensch en zijn streven. Maar zelfs afgezien van deze
overschatting, is het in zich verkeerd, een psychologische factor als de volkswil tot
norm te nemen van maatregelen, die op het terrein van sociologie, economie en
moraal thuis hooren. De norm moet van dezelfde orde zijn als datgene, wat er naar
afgemeten wordt. Het doel van de wet moet de norm zijn van de wet, en niet de wil
van het volk, die aan zooveel toevallige invloeden onderhevig is, dat zijn
doelgerichtheid even stabiel is als een dubbeltje op zijn kant.
De wet is immers bij definitie een middel tot een doel, en evenals elk middel, moet
ook de wet overeenkomstig het doel worden bepaald. Het doel van de wet is het
algemeen welzijn, en daardoor de vervolmaking van de onder de wet levende
personen. Van de gerichtheid op dit doel moet de wet de uitdrukking zijn. Kan dit
geschieden met acclamatie van den volkswil, dan pleit dit voor het volk, maar
noodzakelijk is het allerminst.
Dat deze wijsgeerige analysen geen noodelooze spitsvondigheden zijn, maar dat
de philosofische dwalingen van het verleden, de praktische gebreken van het heden
zijn, zal wel niemand ontkennen.
Het naturalistisch liberalisme meende God niet noodig te hebben, om het ideaal
der vooruitgang te bereiken: God werd tot een privaatzaak gereduceerd. Maar de
individuen, die in Hem geloofden, wenschten hun individualisme in overeenstemming
te brengen met hun religie, die o.a. leert, dat alle gezag van God komt. Daarom zeiden
zij: ‘Vox populi, vox Dei’. En de leus werd een leugen in hun mond.
Wanneer er iets in den mensch is, dat de Vox Dei genoemd kan worden, dan is
het de taal, die zijn door God geschapen natuur spreekt, niet de schreeuw van de
massa, die om brood en spelen vraagt. De eisch van de natuur is zelf-vervolmaking
door op die vervolmaking gerichte activiteit, dus door het onderhouden van wetten,
die op dit doel gericht zijn.
Voor zoover de stem van de massa conform is aan de stem der menschelijke natuur,
mag ze de stem van God genoemd worden, en wellicht was er ooit een tijd, dat de
vox populi in den regel conform pleegde te zijn aan recht en rede, doch dan is dit
heden, mede onder invloed van de liberale princiepen, toch wel onherroepelijk
verleden.
Men moet niet denken, dat een leus een axioma is of een primum principium: het
is een halve waarheid en is dus slechts veilig in de mond van hem, die de gave des
onderscheids heeft.
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‘Alle burgers hebben het recht persoonlijk, of door hun
vertegenwoordigers, mede te werken aan de tot standkoming der wet.’
(art. 6.)
Daar zijn burgers, die absoluut niet het recht hebben, mede te werken aan de tot stand
koming der wetten. Dat zijn zij, die er de capaciteit niet voor hebben. Dat is de de
groote massa.
Zulke bepalingen, en de tweedehandsch wijsheid, die er nu al eeuwenlang uit geput
is, zijn niet slechts schuldig aan een
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groote hoeveelheid onpraktische wetten, maar hebben de massa ook ‘massa-bewust’
gemaakt, waardoor de grootste gevaren voor een ordelijke en goed-geleide
samenleving vlak achter de deur staan.
De massa is het lichaam van de gemeenschap, en als de gemeenschap een
stoffelijk-geestelijk organisme is, dan heeft de massa het meest met de stof van doen.
Wat wij in naam van vrijheid en gelijkheid in beweging gezet hebben, vertoont dan
ook een vreeswekkende overeenkomst met een lawine, en aan de gevolgen van een
aardverschuiving behoeft wel niet herinnerd te worden.
Maar mocht ooit datgene, wat 'n Spaansch filosoof ‘de opstand der horde’ genoemd
heeft, losbarsten, dan zijn zij, die aan de massa leerden, dat allen zonder onderscheid
gerechtigd zijn, de wet te stellen, de laatsten, die het recht hebben zich te beklagen:
zij hebben wind gezaaid en moeten dus ook storm oogsten.

‘.... elke burger mag dus vrijelijk spreken, schrijven en drukken,
behoudens zijne verantwoordelijkheid voor het misbruik dezer vrijheid
in gevallen door de wet bepaald’ (art. 11).
Tot welk een gevaarlijke laksheid het klakkeloos aanvaarden van dit liberale evangelie
heeft geleid, kan men uit de vaderlandsche geschiedenis der dertiger jaren leeren. In
naam der vrijheid duldde de democratie de kiemen des doods in haar eigen lichaam.
Aan de individueele verantwoordelijkheid wordt overgelaten grenzen te stellen
aan deze vrijheid: een verantwoordelijkheid, die privaatzaak is, waarin de wet zich
niet te mengen heeft, behoudens die gevallen, welke de mazen zijn, waar tusschen
door de geëerbiedigde kwade wil van het individu zijn weg zal moeten en weten te
vinden.
En dan moeten wij nog bedenken, dat het algemeen welzijn veel grooter risico's
loopt dan de democratie door zulke bepalingen. De democratie is immers op zijn
best maar een deel van het algemeen welzijn. Dit laatste en alles omvattende doel
van de staat alleen, is de toetssteen van wat moreel verantwoord, dus vrij gesproken,
geschreven, of gedrukt mag worden. Uitgaande van dit zelfde doel hebben de wet
en de openbare macht de banen der moreele verantwoordelijkheid van de onderdanen
te bepalen en de individueele vrijheid, ook van spreken en schrijven, binnen die
banen te beperken. Niet slechts wat evident in strijd is met de democratische
bestuursvorm in het bijzonder, heeft de openbare macht te onderdrukken, maar veel
meer nog wat in strijd is met het welzijn van de staat in het algemeen.
Het beleid in onze gemeenschap, en gevolgelijk ook de resultaten, die het afwerpt,
zouden minder negatief, doch meer opbouwend en van grooter opvoedende waarde
zijn, wanneer het gemeenschappelijk goed met erkenning van zijn volle omvang,
niet slechts van zijn stoffelijke, maar ook zijn geestelijke, niet slechts van zijn
intellectueele, maar ook zijn moreele factoren, principieel tot doel en norm van beleid
werden genomen, en alle individueele vrijheden, voo zoover hiermee in strijd, als
sociaal kwaad werden beknot.
De tuinman zal de individueele vrijheid van den boom niet sparen ten koste van
het bosch. Zijn wij dan boomen? Neen, wij zijn veel individueeler dan boomen. Maar
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wij zijn ook veel socialer dan boomen. Daarom is de liberale democratie niet eens
zoo verstandig geweest als een tuinman, die om het bosch de boom niet spaart.
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Gemeenschap
De Gemeenschap is een organisme.
Dat de mensch evenzeer een sociaal als individueel wezen is, vloeit voort uit het feit,
dat er in den mensch mogelijkheden zijn, die door het individu zelf niet verwerkelijkt
kunnen worden. Weliswaar hebben de sociale eigenschappen van het menschelijk
wezen tenslotte weer de vervolmaking, dus de verhooging, der individualiteit ten
doel, doch dit doet niets af aan het feit, dat de mensch een sociaal wezen is.
Integendeel, juist door de dienende ondergeschiktheid van de eene contradictorische
opponent aan de ander, kunnen beiden in één wezen vereenigd zijn.
Het is dan ook niet voor niets, dat de mensch zoo rijk van communicatiemiddelen
voorzien werd. Zij die meer door physische, dan door wijsgeerige argumenten worden
aangesproken, mogen bedenken, wat 't verschil tusschen een mensch en een boom
in deze suggereert. Of voor hen, die van vergelijkingen het meeste leeren: het
onderscheid tusschen een bosch, een kudde en een maatschappij, om zoo te
vermoeden, hoe dom het is de maatschappij tot een bosch, of tot een kudde te willen
degradeeren, met in acht name van zekere maatregelen, die noodig zijn, om de
onvermijdelijke conflicten, door zulk een blunder veroorzaakt, te ondervangen.
Het moet wel een onaangename verrassing zijn voor den liberaal democraat, te
ontdekken, hoe weinig zijn maatschappij verschilt van de zoo gehate totalitaire
ditatuur. De kwestie is, dat hij meer nadruk legt op de kudde en de ander meer op
den herder. De resultaten zijn het bewijs dat beide theorieën principieele dwalingen
zijn.
De mensch is een sociaal wezen, en daarom is de gemeenschap even goed een
wezenlijke totaliteit, als het individu. De maatschappij is derhalve geen gezelschap,
zelfs geen vereeniging tot algemeen nut, die door een overeenkomst van den vrijen
wil der leden tot stand komt. Dit zou slechts een bijkomstig geheel zijn. De inzet zou
slechts een interesse zijn en niet de persoon.
De basis van de gemeenschap is geen ‘contract social’. Zij ligt dieper, n.l. in de
natuur van den mensch, die aan den vrijen wil voorafgaat, en daarom buiten het
terrein van zijn beschikking ligt.
De principieele dwaling van het liberalisme over de oorsprong van de maatschappij
heeft verstrekkende gevolgen; zij doordeesemt en bederft geheel het politiek, sociaal
en economisch systeem, dat op die dwaling gebouwd is. Wij hebben deze fatale
gevolgen ampel besproken en er op gewezen, dat men alleen reeds aan de wrange
vruchten de wilde aard van den boom kan kennen. Rest ons nog de gemeenschap te
beschrijven, zooals zij zich in het licht der juiste princiepen vertoont.
De gemeenschap is een organisme. In zijn meest voor de hand liggende beteekenis
beduidt dit woord een stoffelijk levend wezen, d.i. een wezenlijke, materieele totaliteit,
welker onderdeelen organen zijn. Dit is het z.g. physieke organisme.
Maar ook het woord ‘orgaan’ wordt ter aanduiding van verschillende begrippen
gebezigd. Naar de primaire beteekenis is 'n orgaan zulk een onderdeel van een
stoffelijk levend wezen, dat geen eigen zelfstandigheid bezit, maar dat opgenomen
in de zelf-
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standigheid en de bezieling van het geheel, wel een specifieke werking heeft, welke
in verband met de specifieke werking van andere deelen, het bestaan en de
vervolmaking van het organisme bewerken.
Behalve in deze eerste beteekenis, worden de woorden organisme en orgaan ook
gebruikt voor gevallen, waarin een min of meer frappante overeenkomst met de
primaire beteekenis bestaat. Berust die gelijkheid op overeenkomst van de wezenlijke
karaktertrekken, dan worden deze woorden in beide gevallen volgens één en de zelfde
zin gebruikt: ze zijn éénzinnig of univoque. Berust de gelijkenis echter op
bijkomstigheden dan zijn de begrippen, die met hetzelfde woord worden aangeduid,
wezenlijk verschillend en is het gebruik van het woord in minstens één der beide
gevallen overdrachtelijk. In deze beteekenis wordt b.v. een tijdschrift, het orgaan
eener vereeniging genoemd.
Nu zijn er behalve het physiek organisme ook andere wezenlijke totaliteiten, die
een werkelijk organisme zijn. Wij doelen hiermee bepaaldelijk op de maatschappij.
Deze is immers een wezenlijke totaliteit, d.w.z. een geheel, dat berust op postulaten,
die in het wezen, de natuur van den mensch liggen, en dat zelf een nieuw ‘wezen’
is, dus meer dan de som der samenstellende deelen. Daarom is de menschelijke inzet
ter vorming van de gemeenschap niet slechts een of andere interesse, of een
bijkomstige bijdrage, maar zijn geheele persoon, geheel het menschelijk wezen.
Bovendien is dit wezenlijk geheel samengesteld uit onderdeelen, die ieder door
hun eigen functioneele werkzaamheid het bestaan en het welzijn van het geheel
mogelijk maken. De maatschappij heeft dus alle wezenseigenschappen van een
organisme, en daarom wordt zij niet overdrachtelijk, maar volgens de eigenlijke
beteekenis van dat woord zoo genoemd.
Dat de leden van de maatschappij door hun respectievelijke werkzaamheid het
bestaan van het geheel mogelijk maken en zijn welzijn bewerken is evident. Dat dit
geheel gebaseerd is op postulaten in de menschelijke natuur en niet op bijkomstige
wilsbesluiten, is boven bewezen. De werkzaamheid der leden is dus een functioneele.
Daarom zijn zij in de eigenlijke zin van dat woord organen en vormen zij samen het
werkelijk organisme der gemeenschap.
Toch is dit organisme van bijzondere aard. Dit wordt veroorzaakt door het feit,
dat de onderdeelen, de organen, in onderscheid met die van het physiek organisme,
niet enkel deel, maar ook geheel, want zelfstandige individuen zijn. Dit onderscheid
is echter slechts bijkomstig aan het begrip orgaan: het wezenlijke is, dat zij in sociaal
opzicht slechts functioneele onderdeelen zijn, en daaraan staat de zelfstandigheid in
individueel opzicht, niet in den weg.
Maar er is nog een ander verschil. In het physiek organisme, de mensch b.v. is de
materieele oorzaak stoffelijk, n.l. het lichaam, waaraan deze oorzaak dan ook haar
naam ‘materieel’ ontleent. Deze oorzaak wordt bezield, geactiveerd, geleid, - kortom
‘gevormd’ - door de ziel, die geestelijk is, en die om deze vormende taak de ‘formeele’
oorzaak van het menschelijk organisme wordt genoemd.
De materieele oorzaak van het sociaal organisme der maatschappij is echter niet
exclusief stoffelijk, maar stoffelijk-geestelijk, omdat ze uit een aantal menschen
bestaat, die aan de vereeniging van beide oorzaken in hun persoon, hun zelfstandigheid
ontleenen. En het bezielend princiep, de formeele oorzaak van dit organisme is al
evenmin exclusief geestelijk, maar geestelijk-stoffelijk, n.l. de overheid, die ook een
combinatie is van geest en stof, omdat de gezagsdragers menschen zijn.
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zelfstandigheid’ bijkomstig is aan het begrip ‘maatschappelijk orgaan’, zoo is ook
de aanwezigheid van zoowel stof als geest, èn in de materieele, èn in de formeele
oorzaak, bijkomstig aan het begrip ‘organisme’. Essentieel hiertoe is, dat het een
wezenlijk geheel is, op de natuur van den mensch gebaseerd en dat de deelen door
hun verschillende, elkaar aanvullende activiteiten het bestaan en de groei van het
geheel bewerken.
Wij hebben breed uitgeweid over de vraag, of de maatschappij inderdaad een
organisme is, niet in de overdrachtelijke, maar in de werkelijke beteekenis van dat
woord. Het antwoord op die vraag is immers van verstrekkende beteekenis. Want
luidt het bevestigend, en wij meenen dit ondubbelzinnig bewezen te hebben, dan
beteekent dit een omwenteling, niet slechts in de hedendaagsche theorieën over de
maatschappij, maar ook in de praktijk: een omwenteling in het gezagsbegrip en een
omwenteling in het gehoorzamen.
De heerschende theorieën beschouwen de maatschappij immers niet als een
organisme, en de vigeerende praktijk is daar evenmin de uitdrukking van. Het
zwaartepunt van de gemeenschap moet niet, gelijk tot nu toe onweersproken het
geval was, bij de materieele oorzaak, d.i. bij de onderdanen, liggen, doch bij de
formeele oorzaak d.i. het gezag, dat zijn bestaansrede, zijn omvang zoowel als zijn
beperking ontleent, niet aan de materieele oorzaak, niet aan den wil der onderdanen,
doch aan het doel van geheel het organisme: het algemeen welzijn.
Men moet hieruit niet besluiten, dat de begrippen democratie en organische
gemeenschap dus blijkbaar onvereenigbaar zijn. Later zullen wij aantoonen, dat een
organische democratie zeer goed mogelijk is, wanneer wij de rol van de materieele
oorzaak in het organisme der maatschappij beschrijven. Wat boven gezegd werd,
bedoelde alleen de tegenwoordige democratie als atomistisch, en dus als onnatuurlijk
te brandmerken.

De functioneele beteekenis van den arbeid.
Voordat wij echter het politiek systeem der democratie met het begrip organisme in
contact brengen, moeten wij eerst spreken over de functioneele beteekenis van den
arbeid.
Dat het begrip hiervan zoo geheel uit de menschen-gemeenschap in het algemeen
en uit onze Curaçaosche gemeenschap in het bijzonder verdwenen is, is een bewijs
te meer, dat er met ons begrip van de beteekenis der maatschappij iets niet in orde
is.
Waarom werk jij? Om geld te verdienen, antwoordt de een. Om te leven, zegt de
ander, meer doelbewust. Maar buiten de kring van het individueele komt men niet.
Niet in theorie, en dat is minder. Maar ook niet in de praktijk, en dat is fataal.
Want de gevolgen blijven niet uit. Als men geld verdiend heeft, als men genoeg
heeft, om te leven, houdt men met werken op. Men gaat in zijn schommelstoel zitten,
al schreeuwt de heele gemeenschap om zijn prestaties. Dat kapotte deuren een sociaal
kwaad zijn, interesseert den timmerman niet. Of in de behoefte aan visch van de
gemeenschap voorzien is, interesseert den visscher niet. Zij werken, om geld te
verdienen en hun doel is bereikt. Bovendien: hoe minder visch, des te hooger de
prijs.
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Dat sommige arbeidsprestaties, zooals onderwijs en ziekenverzorging, nog vitaler
zijn voor de gemeenschap, maakt evenmin een onderwerp van overweging uit. Men
kan elders makkelijker hetzelfde geld verdienen, en dat geeft de doorslag.
De sociale deugden van den arbeid zijn dan ook niet meer in tel. Men verkoopt
zijn arbeid in zulk een hoeveelheid als het per-

Lux. Jaargang 3

15
soonlijk voordeel vraagt: niets meer dan dat. Toewijding, hart voor de zaak, trouw,
eerlijkheid en vlijt, hebben afgedaan als ouderwetsche kleedingstukken. Ze zijn niet
inbegrepen bij wat voor ‘arbeids’- loon geleverd wordt.
De fout ligt in het individualisme, dat een zonde is tegen de natuur. En de wraak
van de natuur blijft niet uit: de maatschappij is als een deur, die uit zijn scharnieren
hangt. Veel gaat stroef en geforceerd en de rest gaat in het geheel niet. Men heeft de
organische beteekenis van den arbeid uit het oog verloren, en daarom is het van
belang, het stukje gezonde sociologie te overwegen, dat de H. Paulus ons voorhoudt:
‘Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit meerdere leden. Al zei de
voet: omdat ik geen hand ben, behoor ik niet tot het lichaam; toch behoort hij tot het
lichaam. En al zei het oor: omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam;
toch behoort het tot het lichaam. Zoo het lichaam één en al oog was, waar bleef het
gehoor; was het één en al gehoor, waar bleef dan de reuk? Maar in werkelijkheid
heeft God de leden, elk in het bijzonder, een plaats in het lichaam gegeven, zooals
het Hem heeft behaagd. En van den anderen kant, zoo allen nu eens één lid vormden,
waar bleef dan het lichaam? Maar in werkelijkheid zijn er veel leden, doch slechts
één lichaam. Het oog kan niet tot de hand zeggen: Ik heb u niet noodig; het hoofd
niet tot de voeten: Ik heb u niet noodig. Integendeel: juist de schijnbaar zwakkere
leden van het lichaam zijn het meest noodzakelijk; wat ons in het lichaam minder
edel toeschijnt, bekleeden we met meer luister; en juist onze oneerbare ledematen
ontvangen grooter eerbaarheid; onze eerbare ledematen hebben dat niet noodig. Ja,
God heeft het lichaam zoo samengesteld, dat Hij grooter eer gaf aan wat misdeeld
is, opdat er in het lichaam geen tweedracht zou heerschen, maar de leden gelijke zorg
voor elkaar zouden dragen; en wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee; komt één
lid in aanzien, alle leden deelen in zijn vreugde.’ 1 Cor. XII, 14-26.
Het lichamelijk organisme leert ons, welk een geest er in het maatschappelijk
organisme heerschen moet. En het is een beschamende les.
Zoo de hand slechts op eigen welzijn bedacht was: wat zou er gebeuren, wanneer
ons een steen naar de oogen geworpen werd? Zou de hand de schrammen willen
riskeeren, om het gezicht voor het lichaam te behouden? Maar als de bakker alleen
op eigenbelang bedacht is, zijn de gevolgen voor de gemeenschap niet minder
rampzalig. De arbeid van den bakker dient niet slechts voor het leven van den bakker,
maar veel meer voor het leven van de gemeenschap. Want als die arbeid in eigen
levensonderhoud zijn eerste en voornaamste doel vond, dan bereikte die arbeid dat
doel niet. Het levensonderhoud van den mensch is immers van veel meer voorwaarden
afhankelijk, dan van zijn eigen productie alleen. De bakker zou verkommeren bij
gebrek aan vele andere levensnoodzakelijkheden, waarin voor hem niet voorzien
wordt, daar ieder zijner medeburgers, evenals hij, slechts zich zelf tot norm van zijn
arbeid neemt.
Nu weten wij wel, dat de individualistische gedachtengang dit struikelblok voor
haar redeneering niet stompzinnig over het hoofd gezien heeft. Integendeel: zij heeft
het uit den weg willen ruimen, door het sociaal effect van den arbeid op de zelfde
natuur-noodwendige wijze uit het egoistisch streven van het individu te laten
voortkomen, als het lichamelijk welzijn uit de, natuur-noodzakelijk-organische,
activiteit der lichaamsdeelen.
Men redeneerde aldus: Laat de afzonderlijke personen hun gang gaan, en uit de
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botsing der individueele activiteiten ontstaat van zelf een gezonde sociale orde. De
eene bakker beperkt, of stimuleert den ander al naar gelang de nooden van de
gemeenschap. De vraag regelt het aanbod.
Men kwam tot deze theorie om wille van de vrijheid, omdat men het individu in
zijn zelfzuchtig streven niet beperken wilde. Maar het is een hopeloos sophisme.
Er is n.l. een verschil tusschen de hand en den bakker, dat elke poging tot
gelijkschakeling moet doen mislukken. Want de bakker is een zelfstandige, moreele
persoon, die niet natuur-noodzakelijk het welzijn van het geheel behartigt. Hij heeft
'n verstand en 'n vrijen wil, waardoor hij in staat is, vast te houden aan zijn
eigenbelang, ook daar, waar het evident met het algemeen welzijn in botsing komt.
De hand heeft echter geen individueele activiteit bij gebrek aan individueele
persoonlijkheid, zoodat er hier van tweevoudigheid geen sprake is en dus ook de
botsing van beiden tot de onmogelijkheden behoort.
In den mensch is wel een tweevoudige activiteit, en zijn natuur, dus zijn welzijn,
eischt een harmonische combinatie van beiden, door onderordening van de een aan
de ander.
Wijsgeerig beschouwd, ligt de fout in het feit, dat men 't algemeen welzijn tot 'n
toevallig, bijkomstig resultaat van de individueele activiteit reduceert, Het wordt dus
slechts toevalliger wijze, als iets bijkomstigs bereikt. Maar omdat het sociaal karakter
evenzeer een wezenstrek is van den mensch als het individueele, moet het menschelijk
streven èn het sociale èn het individueele welzijn tot bewust doel hebben. Dit kan
slechts geschieden, wanneer beide doelen onderling als oorzaak en gevolg verbonden
worden, daar zonder dit verband geen harmonie van beiden mogelijk is.
Nu is het algemeen welzijn een natuur-noodzakelijk middel tot het laatste doel:
de zoo hoog mogelijke vervolmaking van het individu. Daarom moet de activiteit
van het individu op de eerste plaats het algemeen welzijn nastreven, en is het een
principieele fout de rollen om te keeren, door het eigenbelang als middel tot het
algemeen belang te gebruiken. Dit is een omkeering van de door de natuur gedicteerde
orde, en dus wanorde.
Een nog ernstiger dwaling is het, dit algemeen belang uit de horizon der
menschelijke doelbewustheid weg te halen, en het bereiken er van over te laten aan
het toevallig resultaat van de botsing der op eigenbelang gerichte activiteiten.
De beteekenis van den arbeid is vóór alles functioneel, organisch. Het is een dienen
van de gemeenschap. Wij werken, opdat de gemeenschap leve en bloeie, en in dat
leven en in die bloei alleen, zullen wij allen leven en voorspoedig zijn.
Van alle nadeelige gevolgen, die de liberale maatschappij-gedachte voor ons heeft
gehad, is deze corruptie van den arbeid niet de minst klaarblijkelijke en schadelijke
voor ons.

De gemeenschap is een moreel organisme
In het physiek organisme van den mensch is de ziel de formeele oorzaak. Deze is
het uitsluitend actieve princiep, dat niet slechts leven en dus activiteit aan de materie
schenkt, maar ook leiding geeft aan de werkzaamheid van het lichaam, welke op
zich blind en niet doel-bewust is.
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Alleen de ziel kent door haar geestelijk begrijpen het individueele doel, en met
die kennis als norm richt zij de zinnelijke streefvermogens op goederen, die de
persoonlijke vervolmaking bevorderen, terwijl zij strevingen, welke daarmee in strijd
zijn, verbiedt.
De materieele oorzaak, die in het physiek organisme uitsluitend stoffelijk is, staat
dus
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volkomen passief t.o. de formeele oorzaak. Ze wordt slechts actief door de activiteit,
door het leven van het geheel, en dit wordt door de ziel geschonken.
In het maatschappelijk organisme is de verhouding anders. Hier heeft de materieele
oorzaak -het volk- wèl een op zich zelf staande activiteit, afgezien dus van die, welke
het als deel van het maatschappelijk organisme aan de formeele oorzaak ontleent.
Deze onafhankelijke activiteit is echter zuiver individueel. Ze wordt slechts
maatschappelijk door dezelfde oorzaak, die de som der individuen tot een
maatschappij vereenigt, en die door haar leiding de individueele activiteit op het
gemeenschappelijk welzijn richt, d.i. door de formeele oorzaak, het gezag.
Het feit, dat het maatschappelijk organisme niet is samengesteld uit een
blind-passief princiep eenerzijds en een actief-leidend princiep anderzijds, heeft
belangrijke consequenties voor het karakter van dit organisme en voor de omvang
van de maatschappelijke activiteit, die aan de materieele oorzaak rechtens toekomt,
terwijl het tevens van belang is, om te bepalen, welke politiek systeem voor de
gemeenschap het meest geschikt is.
Ofschoon, zooals in ieder organisme, het zwaartepunt van de maatschappij in de
formeele oorzaak, dus in het gezag gelegen is; ofschoon het eveneens zeker is, dat
die formeele oorzaak, zooals ieder princiep van activiteit, haar bestaansreden en de
grenzen van haar uitgebreidheid ontleent aan het doel van het organisme en niet aan
de materieele oorzaak, toch staat ook deze laatste, omdat ze niet blind en louter
passief is, in actieve, bewuste verhouding tot het maatschappelijk doel: het algemeen
welzijn, en kan daarom niet zoo blindelings onderworpen zijn aan het gezag, als de
stof aan den geest, en is ook niet zoo onvoorwaardelijk van het gezag afhankelijk ter
activeering en leiding.
De vereeniging van de materieele en formeele oorzaak tot het maatschappelijk
organisme is geen physieke, maar een moreele, d.w.z. ze berust op de natuur, is echter
geen natuur-noodzakelijke vereeniging, maar komt tot stand door onderwerping van
de physieke vrijheid aan de wetten der natuur, d.i. door het aanvaarden van de moreele
gebondenheid der plicht.
Omdat de maatschappij een moreel organisme is, heeft ook de onderworpenheid
van den onderdaan aan het gezag een moreel karakter. Moraliteit sluit echter het
begrip ‘redelijkheid’ in, niet alleen voor de overheid, maar ook voor den onderdaan.
Dit beteekent, dat het recht om te bevelen en de plicht om te gehoorzamen, beiden
afhankelijk zijn van het beantwoorden aan de eischen der redelijkheid. Deze
redelijkheid, gevoegd bij de onafhankelijke activiteit van de materieele oorzaak der
maatschappij, geeft den onderdaan van nature het recht, er mede zorg voor te dragen,
dat de formeele oorzaak, waaraan hij moreel onderworpen zal zijn, moreel goed is
en moreel goed handelt, m.a.w. dat haar macht in overeenstemming is met het
maatschappelijk doel en alleen tot dat doel wordt uitgeoefend.
In deze gevolgtrekking ligt de natuurrechtelijke approbatie van het politiek systeem
der democratie. Maar er ligt ook de veroordeeling in van tallooze opvattingen over
vrijheden en rechten, die als eenig bewijs voor hun deugdelijkheid het adjectief
‘democratisch’ voeren, een qualificatie, die zij zich intusschen geheel ten onrechte
hebben aangematigd. Het gaat hier n.l. over vrijheden, die noch uit het karakter der
materieele oorzaak, noch uit de natuur der gemeenschap zijn af te leiden, die
integendeel niet zelden met de natuur in strijd en dus schadelijk en verwerpelijk zijn.
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heeft. Het is niet de wil van het volk, die in laatste instantie het gezag schept, en naar
goedvinden uitbreidt of inkrimpt. Niet de wensch van de massa is de beslissende
norm voor het uitvaardigen, of herroepen van wetten, maar het gemeenschappelijk
doel, waarnaar geheel het maatschappelijk organisme, dus zoowel materieele als
formeele oorzaak zich te richten hebben.
Maar ofschoon de materieele oorzaak door eigen doelbewustheid en een zekere
onafhankelijke activiteit in onmiddellijke verhouding staat tot het gemeenschappelijk
doel, en daardoor het recht heeft contrôle uit te oefenen op de samenstelling en de
activiteit van de formeele oorzaak, toch blijft waar, dat zij de meer passieve
component van het organisme is. Zij bestaat uit onderdanen, die, naar de naam
aanduidt, in gehoorzaamheid handelen overeenkomstig de bevelen van het gezag.
Zij bevat bovendien het logge, passieve lichaam, dat ‘de massa’ heet.
De massa staat t.o. de élite. Het begrip massa heeft een innige verwantschap met
het begrip stof. In zijn meest voor de hand liggende beteekenis beduidt het woord
massa immers stof, en dit in een zeer groote hoeveelheid. Daarom hangt het begrip
massa samen met zwaarte, logheid, passiviteit.
De massa in de maatschappij zijn die lagen der bevolking, wier zelfvervolmaking
niet zoozeer door een inwendige impuls, als wel door uitwendige invloeden wordt
veroorzaakt. De man uit de masa is in hooge mate een product van de
levensomstandigheden, die hem omringen: de aard van zijn werkzaamheden, voorof tegenspoed, de toestand in zijn gezin, het karakter van zijn kameraden, de sfeer
van de maatschappij, waarin hij leeft: dat alles heeft zeer groote invloed op de
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Zijn de omstandigheden gunstig, dan wordt
hij gevormd, zijn ze ongunstig, dan wordt hij misvormd.
Naar de ervaring ons leert, beteekent dit gunstig niet hetzelfde als gemakkelijk.
Integendeel: een arbeidzaam leven, een forsche strijd om het bestaan, met sobere
vreugden ter ontspanning, zijn paedagogisch de gunstigste levensomstandigheden
ter harmonische vorming van den man uit de massa. Hij is als een ruwe plank. Als
het leven een schaaf voor hem is, zal hij glad worden en waardevol. Maar is zijn
leven week en van alle gemakken voorzien, dan laat het de vrije loop aan zijn
natuurlijke tendenz naar ontbinding, en zijn ruwheid zal toenemen in plaats van
verdwijnen.
De eerzame handarbeid is daarom niet alleen een onmisbare maatschappelijke
functie, maar ook een onontbeerlijk vormings-postulaat voor den man uit de massa.
Van de andere kant en om dezelfde reden, is het dwaas beweren, dat hij
onvoorwaardelijk ‘recht’ heeft op alle mogelijke levenscomfort. Wel verre van hem
te vervolmaken, brengt dit immers het gevaar met zich mee, dat hij er de slaaf van
wordt, dat het hem bederft. En wie heeft recht op zijn corruptie?
Hun ontvankelijkheid voor invloeden van buiten hangt samen met de ontwikkelings
phase, waarin de menschen, die de massa vormen, verkeeren. Zij worden ‘de massa’
genoemd, niet alleen omdat zij het quantitatief belangrijkste deel van de maatschappij
zijn, maar ook omdat de geestelijke zijde van hun persoonlijkheid, hun moreel en
intellectueel leven, zich nog niet in die mate heeft ontworsteld aan de banden van de
stof, dat de wetten, die den geest beheerschen, hun levensregel geworden zijn.
Het is eigen aan den geest, zich van binnen uit te bewegen en te streven naar
zelfvervolmaking. De geest is levend en dus actief. De stof is dood en dus passief.
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geschiedt dit onder activeering van den geest.

Lux. Jaargang 3

19
De handelingen van den mensch, in wien het geestelijke de overhand gekregen heeft,
zullen dus de karakter-eigenschappen van den geest dragen: ze zijn van binnen uit
op het doel gericht, zijn niet onderworpen aan uitwendige invloeden, maar
onderwerpen die juist aan het doel, door ze er als middelen toe te doen bijdragen.
Daar tegenover vertoont het leven van hen, die nog niet ‘vergeestelijkt’ zijn, de
eigenschappen van de stof. De zelf-werkzaamheid t.o.v. het volmaaktheidsdoel is
gering. Ze zijn passief, ten prooi aan uitwendige invloeden, goede of kwade. Zij
ordenen de levensomstandigheden niet op het doel, maar worden er, wanneer ze
tenminste gunstig zijn, door geordend en op hun doel gericht.
Een van die uitwendige invloeden is het maatschappelijk gezag, waaronder zij
leven. Want als zij hun persoonlijk welzijn niet zonder de invloed van tallooze,
uitwendige oorzaken kunnen bewerken, dan nog veel minder het algemeen welzijn,
dat verder buiten hun persoonlijke gezichtskring en interesse-sfeer ligt. Zij zijn dus
de meer passieve component van het maatschappelijk organisme, en hebben de
activeering van een gezagvolle, wijze leiding noodig, om het algemeen welzijn en
daarmee hun persoonlijk welzijn na te streven.
Tegenover de massa staat de élite. Elite zijn zij, die zich boven de massa verheffen.
Dit geschiedt niet door een bijkomstig, maar door een wezenlijk onderscheid. Wanneer
de massa overwegend stoffelijk en dus passief is, behooren slechts zij tot de élite,
die overwegend geestelijk zijn. Het zijn die personen, in wie de geest zulk een
dominante plaats bekleedt, dat de impuls tot zelfvervolmaking uit hen zelf voortkomt.
Bijkomstigheden doen hier niet ter zake. Geld, mooie kleeren en levenscomfort
maken nog geen élite. Zelfs niet geleerdheid. Zij, die dit alles bezitten, kunnen zeer
goed tot de massa behooren en proleten zijn. Er zijn vele rijken en ontwikkelden, die
even afhankelijk zijn van de gunstige of ongunstige omstandigheden des levens, als
de eerste de beste werkman. Zij zijn geen élite.
Dat het denkend deel der menschheid dit zoo lang en zoo kortzichtig heeft vergeten,
en, wat erger is, dat zij hun dwaling zoo hardnekkig aan de massa hebben ingepompt,
is oorzaak geworden van de mentaliteit, die nu zoo diep wortel heeft geschoten in
den geest van het gewone volk: dat de kleeren den man maken, en een inderhaast bij
elkaar geschraapte dosis kennis, de élite. Met als onvermijdelijk gevolg, een wilde
ambitie, die vooruitgang in schijnwaarden zoekt, en de menschen, uit het evenwicht
geslagen, tot beunhazen doet ontaarden.
De élite-mensch vervolmaakt zich zelf, gebruik makende van de uitwendige
goederen, die daartoe dienen. De norm van zijn keuze is niet het zinnelijk begeeren,
maar het geestelijk doel. Hij weet zich dus te beperken in wat hij neemt en in de
maat, waarin hij het gebruikt. Dit is de moreele grond, waarom hij recht heeft op
meer stoffelijke goederen dan de man uit de massa: dat hij ze gebruiken kan, zonder
dat ze een gevaar voor de evenwichtige uitgroei van zijn persoonlijkheid vormen, in
tegendeel, die ontwikkeling zelfs bevorderen.
De élite vertegenwoordigt het geestelijk deel van de materieele oorzaak der
maatschappij, en omdat de formeele oorzaak van dit organisme overwegend geestelijk
moet zijn als de bron van activiteit en van leiding, komen voor het bestuur slechts
die personen in aanmerking, welke als geestelijke menschen het princiep der
doelbewuste activiteit in zich zelf bezitten. Dit is de élite.
Slechts zij hebben het recht anderen te leiden, die in staat zijn zich zelf te leiden.
En leiding geven aan het streven naar het maatschappelijk doel kunnen alleen diege-
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nen, die de impuls tot het persoonlijk doel der volmaaktheid in zich zelf bezitten.
Ook vanuit dit gezichtspunt is het duidelijk, dat het passief stemrecht onmogelijk
algemeen kan en mag zijn, wanneer men het algemeen welzijn niet ernstig in gevaar
wil brengen.

Het familie-karakter der gemeenschap.
Het geestelijk onvolgroeid karakter van de massa is oorzaak, dat de maatschappij
een frappante overeenkomst vertoont met het gezin, en deze overeenkomst leert ons
veel over de ware aard van het maatschappelijk gezag.
Het gezin is een kleine gemeenschap. Het is een organische cel in het organisme
van de maatschappij. Vandaar dat alle wezenstrekken van het moreel organisme er
in terug gevonden worden.
Het bestaat uit een materieele en formeele oorzaak, uit onderdanen en gezag. Het
is gebaseerd op de menschelijke natuur en het geheel is een nieuwe totaliteit, wezenlijk
onderscheiden van, en wezenlijk meer dan de som der samenstellende deelen. Het
is echter geen natuur-noodzakelijke eenheid maar een moreele. Dit wordt steeds
duidelijker, naar mate het moreele leven van de materieele oorzaak, de kinderen,
meer ontwaakt door de ontwikkeling van het verstand. De eenheid van het gezin,
hoe sterk de natuur ook de nadruk legt op de noodzakelijkheid er van, kan slechts
tot stand komen en gehandhaafd blijven, door het vrijwillig vervullen van de ouderen kinderplicht.
Het gezin is echter een ‘kleine’ gemeenschap. Niet alleen om zijn klein aantal
leden, maar vooral omdat het niet zelfgenoegzaam is. Het heeft een eigen doel: het
persoonlijk welzijn van kinderen en ouders. Voor de kinderen beteekent dit een
‘goede opvoeding.’ Daar komt echter meer voor kijken, dan de middelen, waarover
het gezin beschikt, kunnen bewerken. Het is dus een kleine of beter gezegd, een
onvolmaakte gemeenschap.
Het vaderlijk gezag is absoluut. Het vindt zijn oorsprong niet in den wil der
kinderen en het valt niet onder hun contrôle. Zij hebben zich er aan te onderwerpen,
zonder meer. De reden hier van is, dat kinderen onvolgroeide, en dus onvolmaakte
personen zijn. Niet alleen naar het lichaam, maar ook, en wat het gezag betreft is dit
het belangrijkste, naar de ziel. Hun geestelijke vermogens ontwikkelen zich langzamer
en moeilijker dan het lichaam, zoodat het in normale gevallen tot het 21 ste jaar duurt,
voordat zij geheel volwassen en volwaardige menschen genoemd kunnen worden.
Toch zijn deze geestelijke vermogens noodig, om het persoonlijk doel, de
volmaaktheid naar lichaam en ziel te onderkennen, en de middelen te vinden, die
voor dit doel bevorderlijk zijn. Dit is de wortel van het vaderlijk gezag en van zijn
absoluut karakter tevens: het ontbreken van doelbewustheid in het kind en het
ontbreken van doelmatige zelfwerkzaamheid.
Naar mate het kind, grooter wordend, zich verstandelijk meer ontwikkelt en
daardoor een eigen kijk op doel en middelen krijgt, neemt de absoluutheid van het
vaderlijk gezag consequent af, om plaats te maken voor beredeneerde bevelen, voor
onderling overleg, totdat de bevelen tenslotte veranderen in goeden raad, of in de
uitdrukking van een enkele wensch.
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De massa heeft vele eigenschappen met het kind gemeen. Evenals het kind is zij
naar aard en aspiraties overwegend stoffelijk en daarom komt haar machteloosheid
t.o.v. het maatschappelijk doel overeen met het onvermogen van het kind, zich zelf
op te voeden.
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De vader, -een volwassen mensch in het volle bezit van zijn geestelijke vermogenskent
het doel wèl. Hij ziet, èn om zijn onderscheidings vermogen, èn omdat hij bij de
behartiging der belangen van het kind niet gehinderd en misleid wordt door de lusten
en verlangens van de zinnelijke natuur, het doel zuiver voor zich en heeft een juist
oordeel over de middelen, die noodzakelijk zijn. Het huisgezin is dan ook zoo evident
een natuur-verschijnsel, en de redenen, die gezag en gehoorzaamheid in het gezin
noodzakelijk maken, zijn zoo onmiskenbaar, dat wel niemand de wil der kinderen
de bron van het vaderlijk gezag zal noemen. Hoogstens zal hun groeiende intelligentie
en rechtgeaardheid hen bewegen, het vaderlijk gezag vrijwillig te aanvaarden en
gereedelijk te gehoorzamen. Doch ook wanneer dit niet geschiedt, blijft het gezag
onverminderd bestaan, omdat het geworteld is in de noodzaak een doel te bereiken,
dat door de kinderen niet, of slechts onvolledig gekend wordt.
In de maatschappij kan het gezag slechts uitgeoefend worden door personen, die
op den huisvader lijken, d.i. door hen, die het maatschappelijk doel en de middelen
kennen. Ook dit gezag vloeit voort uit het doel, dat tevens de omvang of de beperking
er van bepaalt. En het recht om het te bekleeden is afhankelijk van de doelmatige
activiteit, die iemand in staat is te ontwikkelen. De wil van de massa is hier in geen
beslissende factor, omdat haar machteloosheid t.o.v. het doel haar onbevoegd maakt
te beoordelen, of en wanneer het gezag aan zijn doel beantwoordt.
De aard van gezag en onderdanigheid is dan ook principieel dezelfde voor gezin
en maatschappij, ofschoon er zekere gradueele verschillen zijn, die wij later zullen
bespreken. Het maatschappelijk gezag moet een vaderlijk karakter hebben, omdat
de taak van dit gezag een veel grooter overeenkomst vertoont met de taak van den
huisvader, dan men oppervlakkig zou meenen. De doeleinden, die door den een en
den ander worden nagestreefd: de opvoeding van het kind en het algemeen welzijn
van allen, oogenschijnlijk zoo vreemd aan elkaar, hangen immers ten nauwste samen.
Het algemeen welzijn is een vervolmaking, die uiteindelijk aan elk individu
afzonderlijk ten goede komt, hoewel het die zonder maatschappelijke samenleving
niet zou kunnen verwerven. Hiermede vereenzelvigen wij ons niet met de
pragmatische maatschappij-leer van het liberalisme, die de samenleving uit
nuttigheids-overwegingen van het individu doet voortkomen, en dus de gemeenschap
op zijn vrije wilsbesluit, op een contract baseert.
De mensch is van nature zoowel sociaal als individueel. Wel is de individualiteit
de voornaamste en diepste karaktertrek van zijn persoon. Daarom is de individueele
vervolmaking het laatste doel van iedere menschelijke activiteit, ook van de sociale,
welke noodzakelijk is, omdat de mensch niet alleen uit geest, maar ook uit stof bestaat.
De stof is in alle dingen de bron der gemeenschappelijkheid en dus ook in den
mensch. Om deze reden alleen al is hij een sociaal wezen. Maar hij is dit te meer,
omdat het doel van zijn natuur, de volmaakte heerschappij van den geest over de
stof, zoo verheven is, dat zijn individueele middelen, om de stoffelijke beperktheid
waar hij aan onderhevig is, onvoldoende zijn, om dit te bereiken. De gemeenschap
en de gemeenschappelijke arbeid zijn dus onvoorwaardelijk noodzakelijk voor de
ontwikkeling van zijn individualiteit.
Maar ze zijn ook wezenlijk noodzakelijk. De mensch is van nature sociaal, want
het stoffelijk lichaam behoort evenzeer tot zijn wezen als de geestelijke ziel, en
daarom is de samenleving, die aan de stoffelijkheid ontspruit, niet het product van
een positieve
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wilsdaad, maar een door de natuur gedicteerd middel tot een door de natuur gesteld
doel.
De taak van het gezinshoofd komt veel overeen met die van het hoofd der
maatschappij. Beiden werken aan de vervolmaking van hen, die onder hun gezag
gesteld zijn. Het onderscheid is, dat de zorg van den vader meer onmiddellijk op het
persoonlijk welzijn der kinderen gericht is, terwijl het gemeenschapsbeleid het
persoonlijk welzijn der onderdanen door middel van het algemeen welzijn bewerkt.
Praktisch is dit verschil echter niet zoo groot. Ook de ontwikkeling van het kind
is voor een belangrijk deel resultaat van het gemeenschapsleven der familie. De
moreele persoonlijkheid b.v. wordt vrijwel geheel gevormd door de dagelijksche
oefening, die de samenleving met ouders, broers en zusters onwillekeurig met zich
mee brengt.
Van de andere kant kan men het besturen van een gemeenschap het opvoeden van
de massa noemen, zoodat de maatschappij op haar beurt een eigenschap met het
gezin gemeen heeft. De zorg van de ouders voor de kinderen wordt opvoeden
genoemd, omdat het lichaam door voeding tot volwassenheid, tot volmaaktheid
groeit. Het is dus een woord met een sterk materieele inslag, maar omdat het geestelijk
leven een soortgelijke ontwikkeling doormaakt, wordt de activiteit der ouders, die
de vervolmaking der kinderen, zoowel op stoffelijk als op geestelijk gebied ten doel
heeft, opvoeding genoemd.
Ook het bestuur van de gemeenschap moet er op gericht zijn, de onderdanen, en
heel in het bijzonder de massa, boven zich zelf, naar een hooger levenspeil te
verheffen, zoodat deze arbeid een uitgesproken paedagogisch karakter draagt.
Maar niemand kan geven, wat hij niet heeft. Daarom is de opvoeding door de
natuur gelegd in de handen van volwassenen, dus van hen, die het peil, waartoe zij
de kinderen moeten brengen, zelf reeds hebben bereikt. Behalve de ontwikkeling
van zijn stoffelijke en geestelijke capaciteiten heeft de opvoerder echter nog specifiek
vaderlijke deugden noodig. Hij moet bezield zijn van een groote liefde voor zijn
kinderen, welke liefde het bijzonder karakter van erbarmen, van mededoogen heeft,
om de onvolmaaktheid, de hulpbehoevendheid van hen die hij bemint. Uit deze
erbarmende liefde komen alle andere vaderlijke deugden voort: offervaardigheid,
geduld, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, allen zoo onmisbaar voor de opvoeding,
dat ze door de natuur zelf in den vader worden wakker geroepen.
Waar het maatschappelijk gezag in karakter en taak zulk een groote overeenkomst
heeft met het gezag van den vader, kan ook dit slechts bekleed worden door menschen,
die op moreel en intellectueel gebied reeds die hoogte bereikt hebben, waartoe de
massa moet worden gebracht. Bovendien moeten zij de deugden van den vader
bezitten, omdat, wanneer die ontbreken, de gezaghebbers, hoe knap en begaafd zij
persoonlijk ook mogen zijn, hun opvoedende taak niet naar behooren kunnen
vervullen.
Het is dus duidelijk, dat aan het gezag in onze democratische landen veel meer
eischen gesteld moeten worden, dan gemeenlijk geschiedt, wil dit gezag ‘natuurlijk’
en dus waarlijk heilzaam worden voor de gemeenschap.
Naast de overeenkomsten zijn er echter ook verschillen tusschen gezin en
maatschappij. Het verschil in beider onmiddellijke doelstelling is boven reeds
besproken. Maar ook de leden van beide gemeenschappen zijn, ondanks hun
overeenkomsten, zeer van elkander onderscheiden. Volwassen onderdanen zijn
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heid, die overeenkomt met hun staat en stand. Ze hebben dus veel meer kennis van
het doel, zelfs van het gemeenschappelijke, dan kinderen van het persoonlijke, en
hebben meer capaciteit, om de aangewende middelen te beoordeelen.
Het is dan ook natuurlijk, dat zij dit actief vermogen binnen de juiste grenzen tot
gelding brengen: dat zij medezeggingsschap hebben. Ze zijn mondig. Voor het
gemeenschapsgezag beteekent dit, dat het minder absoluut behoort te zijn dan b.v.
het gezag in een gezin van onmondige kinderen: het is veel meer een leiding, die
plaats laat voor vragen naar reden, voor gezonde critiek en een zekere mate van
contrôle.
Maar de grond van de rechten der onderdanen is ook de grond van hun plicht. Zij
moeten het maatschappelijk doel redelijk dienen, door doelbewust en bereidwillig
te gehoorzamen aan het redelijke, dus rechtmatige gezag.
Dat de geestelijke capaciteiten der onderdanen ten volle benut worden voor de
betere leiding van het gemeenebest en voor een betere behartiging van het algemeen
belang, is niet meer dan billijk. Het is juist, omdat de democratie voor deze
medewerking ruimte laat, dat haar waarde als politiek systeem zoo onovertrefbaar
is. Maar het is even zeker, dat de rol, die in de liberale democratieën aan de massa
wordt toegewezen, haar geestelijke capaciteit verre te boven gaat, zoodot hun
constituties in meer of mindere mate het algemeen welzijn schaden. Dit verklaart de
maar al te vaak gerechtvaardigde critiek van de vijanden der democratie. Wij zijn
daar zelf de oorzaak van geweest: uit overdreven democratische gezindheid zijn wij
demagogisch, d.i. ondemocratisch geworden. De gevaarlijkste vijanden van de
democratie zijn die, welke bij haar aan tafel zitten.
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Organische democratie
De algemeene gedachtengang van wat wij tot nu toe bespraken, is deze:
De eischen, die de menschelijke natuur aan de menschen-gemeenschap stelt,
worden onvoldoende vervuld, of zelfs met voeten getreden in de liberale democratie
en het totalitair communisme. Om te kunnen bepalen, aan welke eischen de gezonde
democratie moet voldoen, hebben wij het begrip gemeenschap, en wel bepaaldelijk,
dat van de maatschappij ontleed in haar samenstellende factoren, het ware karakter
beschrijvend, zoowel van het geheel, als van de afzonderlijke deelen.
Dit zijn de bouwstoffen, die noodzakelijk zijn, om de ideale, de organische
democratie te construeeren. Deze bestaat uit drie elementen, die dan ook voor een
afzonderlijke bespreking in aanmerking komen:
Het doel: het algemeen welzijn.
De formeele oorzaak: het gezag.
De materieele oorzaak: de onderdanen.

Het algemeen welzijn.
De ernstigste dwaling van de individualische maatschappijleer is die betreffende het
algemeen welzijn, dat zij als volkomen amoreel voorstelt: de zedelijke volmaaktheid
is er geen onderdeel van. Hoogstens wordt nog een negatieve moraliteit erkend, dat
het n.l. niet geoorloofd is, handelingen te stellen, die anderen schaden. Dit is een
amputatie, die de voornaamste factor van de menschelijke samenleving, het doel, op
een dergelijke wijze verminkt, dat misschien nog wel iets algemeens overblijft, maar
zeker niet iets, dat de naam welzijn waardig is.
Omdat de maatschappij naar individualistische opvatting begint met een positief
wilsbesluit, met een contrakt, valt de moraal, die immers iets natuurwettelijks is,
buiten het leven der liberale gemeenschap. In deze dwaling werd men gestijfd door
het feit, dat de zedelijkheid van alle menschelijke perfecties wel het meest individueele
effect heeft. Zij geeft immers de hoogste vervolmaking aan het geestelijk deel der
menschelijke persoonlijkheid, en in dat deel ligt, gelijk wij vroeger zagen, de kern
der individualiteit.
Door zulke principieele dwalingen en misvattingen geleid, heeft het individualisme
de moraal uit het publieke leven gebannen en tot privaat-zaak verklaard. En wanneer
de publieke zedelijkheid nog een voorwerp van overheidszorg uitmaakt, dan betreft
dit openbare oneerbaarheid, omdat ten toon gespreide obsceniteit het zedelijk gevoel
kwetst van individuen, die er als privaat-zaak nog zedelijkheid op na houden. Het
betreft vergrijpen tegen het ongeboren leven, niet omdat deze immoreel zijn, maar
omdat zij de maatschappij in materieel opzicht met ondergang bedreigen, sexueele
handelingen met minderjarigen, enz.
Deze bemoeiingen bewijzen echter geenzins, dat de zedelijkheid deel uitmaakt
van het beeld, dat de liberale democratie zich van het algemeen welzijn vormt, en
dus ook niet, dat er in haar maatschappelijk millieu zoo iets als sociale moraal zou
bestaan. Wat immers onder ons met de naam openbare zedelijkheid wordt aangeduid,
is zedelijkheid beperkt tot het gebod der kuischheid, en dan nog onder een zeer
bepaald aspect. Maar moraliteit is veel bree-
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der. Breeder zelfs dan de bovengenoemde punten, die onder de overheids-bemoei
ingen vallen: ze omvat de onderhouding van alle natuurwetten, die op het sociale
leven betrekking hebben.
Bovendien, wil het vervullen der geboden waarachtig moreel zijn, dan moet de
bedoeling, waarmee ze onderhouden worden, moreel zijn, d.w.z. gericht op het doel,
door de natuur met die wetten beoogd. Dit doel is de vervolmaking van den
handelenden persoon zelf, en waar het sociale handelingen betreft, het geestelijk en
stoffelijk welzijn van de maatschappij, waarin hij leeft, welk welzijn voor eigen
volmaaktheid onontbeerlijk is.
Het doel, dat voorzit bij de liberale wetsbepalingen over publieke zedelijkheid, is
echter een geheel ander, gelijk wij boven zagen. Het is niet het persoonlijk welzijn
van den onderdaan, die de wet onderhoudt, het is niet het algemeen welzijn. Het is
slechts het voorkomen van overlast aan den buurman, of van materieele schade aan
de gemeenschap. Dit is een intentie, die elke maatregel, hoe goed ook materieel
genomen, formeel niet op het zedelijk doel richt en hem dus amoreel maakt.
Wanneer een algemeen welzijn zonder zedelijkheid ten doel gesteld wordt, volgt
noodzakelijk, dat politiek en moraal in de gemeenschap gescheiden zijn. Zij heeft
haar doel immers verbasterd tot een algemeen ‘voordeel’, van welke aard dan ook,
dat met alle middelen, moreel of immoreel, moet worden verworven. Ook haar
economie is gescheiden van de moraal. Het doel is immers een zoo groot mogelijke
welstand voor allen. En die kan ook door onzedelijke middelen, door de laatsten
dikwijls nog beter worden bereikt. Er is scheiding van sociale maatregelen en moraal.
De splitsing van kapitaal en arbeid is oorzaak, dat beiden hun groepsbelang nastreven
met veronachtzaming van het algemeen welzijn. De werknemers gebruiken de macht,
die zij door hun organisaties verwierven, om zooveel mogelijk winst met zoo weinig
mogelijk prestaties te behalen, terwijl de sociale zorg van de werkgevers vaak niets
anders is, dan het voorkomen van grooter moeilijkheden door het doen van concessies.
Tenslotte is er scheiding van recht en moraal, niet slechts in de wetgeving maar ook
in de rechtspraak, die eenerzijds op amoreele wetten is gebaseerd, en anderzijds ten
doel heeft, het individu te laten doen wat het wil, wanneer de tralies van de wet maar
zoo verbogen kunnen worden, dat zij ruimte laten voor de handeling, zelfs wanneer
deze evident onzedelijk is.
Tegenover dit verminkte, amoreele algemeen welzijn van het liberalisme stellen
wij er een, dat de zedelijkheid als een integreerend deel insluit. Wij bewezen, dat het
algemeen welzijn een middel tot persoonlijk welzijn is, en wij voegen er aan toe, dat
het een totaal middel is d.w.z. dat het in zijn geheel, het geheele welzijn van het
individu bevordert.
Dit wordt duidelijk, wanneer wij bedenken, dat de geheele mensch èn individu èn
sociaal wezen is, zoodat het individueele als doel geheel door het sociale als middel
wordt gedekt.
Nu is de zedelijke volmaaktheid een deel van het persoonlijk welzijn, en het
algemeen welzijn kan dus alleen een middel tot het individueel welzijn wezen,
wanneer het zelf moreel is.
De zedelijkheid is dus een integreerend deel van het maatschappelijk doel.
Maar als het doel moreel is, moeten ook alle maatschappelijke handelingen, willen
ze doelmatig zijn, beantwoorden aan de zedewetten. De verhouding van de sociale
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stituut zonder zedelijkheid niet bestaan kan, en dus evenmin het algemeen welzijn,
in welke vorm ook, kan bewerken. Zedelijkheid omvat immers meer dan het vermijden
van daden, die anderen schaden, hoewel dit laatste zoo evident noodig is, dat zelfs
het liberalisme het moest eischen, de algemeene vrijheid van ‘gewetensdwang’, die
het declareerde, ten spijt. Zedelijkheid omvat alle deugden, in dit geval speciaal
maatschappelijke deugden, zooals eerlijkheid, trouw, tucht, arbeidzaamheid,
verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef. Wanneer zulke deugden tot een private
luxe gedegradeerd worden, die het een ieder vrij staat, er al of niet op na te houden,
dan paralyseert men functies, die vitaal zijn voor het organisch leven van de
gemeenschap.
Want omdat de maatschappij een moreel organisme is, zijn haar functies moreele.
En omdat de mensch naar geheel zijn wezen sociaal is, is hij als geheel een orgaan
van de maatschappij. Daarom zijn al zijn goede eigenschappen, alle moreele deugden,
noodzakelijk voor het goed functioneeren van dit organisme. Dus niet alleen die,
welker verwaarloozing onmiddellijke schade aan den naaste toebrengt, maar ook
die, welke wij boven opsomden, omdat hun verwaarloozing in ieder geval
onmiddellijke schade voor de gemeenschap beteekent. En wanneer de maatschappij
bij gebrek aan vereischte bestaansvoorwaarden kwijnt, faalt zij t.o.v. het algemeen
welzijn, waardoor niet enkele, maar alle individuen worden benadeeld.
Bovendien is de handhaving van de sociale moraal, en in het bijzonder van de
publieke zedelijkheid, van onmiddellijke invloed op de bevordering der individueele
moraliteit. De invloed van het slechte voorbeeld, geschraagd door het onbetwistbaar
gezag der publiciteit, is zoo enorm, dat vrijwel niemand ‘persoonlijkheid’ genoeg
bezit, om op den duur de ontbindende invloed van een bedorven millieu op zijn
persoonlijk leven te ontgaan. Daarentegen zal de openbare zedelijkheid, waar ze op
een hoog peil staat, niet nalaten, het zedelijk leven der onderdanen gunstig te
beinvloeden.
Nu weten wij wel, dat niet allen, die moraliteit een privaat-zaak noemen, zoo naief
zijn, te beweren, dat sociale moraal niet noodzakelijk is voor het algemeen welzijn.
Wel weigeren zij haar om haar zuiver moreele aspecten als deel van de
overheidsbemoeiingen te erkennen, maar schakelen haar toch in om haar invloed op
hygienisch of economisch gebied, op openbare orde of volksgezondheid.
Bovendien zijn zij van meening, dat het welbegrepen eigenbelang, dus het
persoonlijk welzijn, de beoefening der sociale moraal voldoende garandeert. Trouw
aan hun individualistisch standpunt draaien zij de oorzakelijkheidsverhouding van
het algemeen en het persoonlijk welzijn om: een verwringing van de natuur die zich
in de praktijk met vele mistoestanden wreekt.
Sociale moraal en openbare zedelijkheid moeten door de overheid beschermd en
bevorderd worden, niet slechts, en zelfs niet op de eerste plaats, om de physieke
gevolgen, die de inbreuk op de zedewetten heeft, maar vooral om de zuiver moreele
gevolgen, die geen privaatzaak zijn, maar een algemeen belang, omdat de zedelijkheid
het voornaamste deel van het maatschappelijk welzijn is, en omdat zonder haar de
gemeenschap tot ontbinding vervalt, wat een onherstelbaar nadeel voor allen zou
zijn.
Wij zeiden, dat de zedelijkheid het voornaamste element van het algemeen welzijn
is, en wij voegen er aan toe, dat om die reden het beleid in de gemeenschap er meer
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in zijn geheel, niet alleen zijn hersens gelijk de wetenschap; niet alleen zijn kleeding
en behuizing, gelijk de welstand; niet alleen zijn gezondheid gelijk de hygiene; de
zedelijkheid vervolmaakt geheel zijn persoon. De reden hiervan is, dat zedelijkheid
een eigenschap van de menschelijke handeling als zoodanig is. Dus niet van de
handeling in zoover deze een daad is van een bepaald vermogen, van hersens of
handen, maar van de handeling in zoo ver deze een daad is van den persoon.
De daad van de hersens wordt vervolmaakt door de wetenschap. Het functioneeren
van de lichamelijke organen door de gezondheid. De daden der handen door
vakbekwaamheid. Maar al deze daden zijn handelingen, en dus komt datgene wat
de handeling vervolmaakt, d.i. de zedelijkheid, ten goede aan alle daden, aan den
geheelen persoon.
De zedelijkheid is de synthetische overkapping, die alle menschelijke daden
samenvat en op één doel richt: het persoonlijk welzijn. Zij doet dit doordat zij alle
daden in overeenstemming brengt met de plaats, die de mensch in de geschapen orde
inneemt. En eerbiedigt de mensch de orde, dan is er rust voor hem, is er rust dan
vrede, en is er vrede dan geluk, dan welzijn. Zonder wetenschap is orde mogelijk en
dus welzijn, maar zonder zedelijkheid is zelfs de hoogste wetenschap in wanorde en
dus van geen beteekenis voor het persoonlijk welzijn.
Omdat, gelijk wij boven zagen, het algemeen welzijn tenslotte aan het persoonlijk
welzijn van allen bijdraagt, moet de zedelijkheid er de eerste en voornaamste plaats
in bekleeden, moet zij ook de grootste zorg der overheid zijn, als de belangrijkste
oorzaak van de belangrijkste gevolgen.
Wij zijn zoo diep ingegaan op de allesovertreffende importantie van de zedelijkheid
voor het maatschappelijk leven, omdat de moderne mentaliteit totaal gespeend is van
ook maar het flauwste begrip dienaangaande.
Men roept om onderwijs en ontwikkeling met een aandrang, alsof het de
alleenzaligmakende bron van het menschelijk welzijn is. Men roept om betere
behuizing, hygienische maatregelen, verzekering van wieg tot graf, en zooveel dingen
meer, dat het zelfs den begaafdsten regent moet duizelen voor de oogen. Toch zijn
dit zaken, die, hoe goed en prijzenswaardig ook, niet verdienen, dat de publieke
aandacht er zoo intens en uitsluitend op geconcentreerd wordt, dat men er belangrijker
openbare belangen om vergeet.
Een ieder klaagt over de achteruitgang van het volkskarakter in deze en andere
gemeenschappen. Met de toename der ontwikkeling houdt, op zijn zachtst gezegd,
de ontwikkeling van het plichtsbewustzijn geen gelijke tred. Zij, die niet
dienstpersoneel werken, hetzij mannelijk of vrouwelijk, kunnen daaromtrent de
noodige ontstellende détails verstrekken. Maar hoe kunnen wij deze menschen
verwijten, geen sociale deugden te bezitten, als de ‘heeren’ bij wie ze dienen, ze zelf
niet hebben, ja zelfs de theorie huldigen, dat moraliteit privaatzaak is, waarvan het
aan eigen welnemen overgelaten wordt, ze er al dan niet op na te houden; dat
zedelijkheid als zoodanig geen voorwerp van overheidsbeleid is, ja, dat de overheid
zelfs niet het recht heeft, het individu dingen te ontzeggen, waar derden geen
onmiddellijke schade door lijden.
Wetenschap en kunst en goede huizen en verpleging zijn allen mooi en
noodzakelijk, maar als men meent, dat de som van die dingen het algemeen welzijn
vormt, dan heeft men een ruiker van gesneden bloemen gemaakt, en wat daarmee
gebeurt, leert de tijd.
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geld en arbeid noodig, om in zulke belangen te voorzien. Maar als men meent, dat
de zedelijkheid wel aangewaaid komt, en geen inspanning van gemeenschappelijke
krachten vraagt, dan vergist men zich deerlijk en tot eigen nadeel. Want het einde
van zulk een wortellooze kultuur is de verwelking van alle bloemen, die tesamen de
ruiker van het algemeen welzijn vormen.
Wanneer men in naam van de zoozeer bewieroorkte neutraliteit en
verdraagzaamheid in onze democratieën het algemeen welzijn castreert en er een
amoreel fantoom van maakt; wanneer men de zedelijkheid uit het publieke leven
naar het privaat domein verwijst; wanneer men het algemeen welzijn niet als een
scherp omlijnd apriorisme stelt, maar van gedaante laat veranderen met het fluctueeren
van den volkswil, dan heeft de democratie geen enkele reden, om andere
bestuursvormen met de nek aan te zien. Dan is zij niet waard, het antwoord te zijn
op de vraag, waarvoor wij vechten. En nog veel minder verdient zij het offer van de
honderd-duizende levens onzer jonge menschen, die voor het juiste antwoord op
deze vraag gestorven zijn.

Het gezag.
Wanneer de gemeenschap een moreel organisme is en essentieele karaktertrekken
met de familie gemeen heeft, dan kunnen wij uit de aard van de gemeenschap afleiden,
hoe haar formeele oorzaak, het gezag, moet zijn.
Voorop staat, dat het gezag nimmer in staat zal zijn, zijn plichten t.o.v. de
gemeenschap naar behooren te vervullen, als het geen helder en volledig begrip heeft
van het algemeen welzijn, en dit in zijn geheel tot doel van zijn beleid maakt. Na
alles, wat wij hier boven over de verhouding van welzijn en zedelijkheid gezegd
hebben, beteekent dit, dat slechts zulke personen gezagsdragers kunnen zijn, die de
zedenwet zoowel in privaat als maatschappelijk leven erkennen, er zelf aan
gehoorzamen, en haar beleving door de onderdanen, met alle ten dienste staande
middelen bevorderen.
Om de overeenkomst van de gemeenschap met de familie dient het maatschappelijk
gezag een veel meer vaderlijk, patriarchaal karakter te hebben, dan in de democratieën
het geval is. De oorsprong van dit gezag is niet positief-rechtelijk, het is niet gebaseerd
op de wilsuitdrukking van het volk, en daarom is het ook geen specerij, die door den
kruidenier bij het lood wordt afgewogen en verstrekt. Het is geen functie, die men
tusschen roode lijnen nauwkeurig in een hokje plaatsen kan. Het is geen katagorisch
instituut, geen juridisch product, dat tot de laatste letter precies, omschreven kan
worden.
De oorsprong van het gezag is even natuurrechtelijk als de oorsprong van de
gemeenschap zelf. Het welzijn van deze gemeenschap moet bewerkt worden door
het gezag, en het is het doel alleen, dat het middel bepaalt. Vandaar dat de uitbreiding
of beperking van het gezag evenmin van de concessies der onderdanen afhankelijk
is, maar voortvloeit uit de eischen, die het algemeen welzijn in bepaalde
omstandigheden van plaats en tijd stelt.
Het gezag is een vitaal deel van een levend organisme. Een levende functie, die
even elastisch en soepel moet zijn, als het leven zelf. Het gezag is de levende ziel
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van de gemeenschap, en de liberale democraten mogen bedenken, dat, wanneer zij
uit egocentrische beduchtheid het gezag omschrijven, alsof het een arme lui's boedel
was, zij er een veroordeeling over brengen, die wordt uitgedrukt door het bekende
spreekwoord: dat de letter doodt, maar de geest levend maakt.
De democratische gezagsdrager moet min-
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der ambtenaar en meer vader zijn. Ambtenarij is een beroep, een taak, die gedurende
bepaalde uren van den dag verricht wordt en daarna tot het verleden behoort. Ze is
een ambacht, dat buiten het leven staat en niet de inzet van den geheelen persoon,
doch slechts van bepaalde vermogens vraagt. Het gezag in de gemeenschap wordt
echter slechts goed uitgeoefend, wanneer geheel de persoon en geheel het leven van
den gezagsdrager in dienst van de maatschappij gesteld wordt. Ook wat haar totalitair
karakter betreft, gelijkt deze functie op die van een huisvader.
Voor een goed bestuur is niet slechts intellect, wils- en werkkracht noodzakelijk,
maar de geheele persoon met al zijn goede eigenschappen. Op de eerste plaats een
onverdeelde toewijding aan het algemeen welzijn, die den bestuurder als eerste van
allen het eigenbelang doet vergeten. Eerbied en gehoorzaamheid moet hij hebben
voor den meerdere en een vaderlijke toegenegenheid. voor den mindere. Voor een
goed bestuur zijn alle moreele deugden onmisbaar, omdat een gezagsdrager door
zijn zedelijke integriteit alleen reeds de gemeenschap leidt, zelfs wanneer hij thuis
zit. Het goede voorbeeld van het gezag draagt meer bij tot het algemeen welzijn, dan
de schranderste maatregel van een lakenswaardig mensch.
Waar de eischen, aan een goed gezagsdrager gesteld, zoo hoog zijn, is het duidelijk,
dat slechts de élite voor het bestuur van de gemeenschap in aanmerking kan komen,
wil dit met gegronde hoop op succes worden gevoerd. Wij hebben de élite gedefinieerd
als een klasse van personen, die niet alleen de ontwikkeling hebben, om het algemeen
welzijn in alle détails te begrijpen, de daarmee samenhangende problemen te
doorgronden en hun oplossing te vinden, maar vooral als menschen, in wie een
inwendige impuls tot zelf-vervolmaking werkzaam is, en die daarom in staat zijn
leiding te geven aan hen, die hun volmaking van buiten af, door uitwendige oorzaken
moeten verwerven. Reeds eerder wezen wij er daarom op, dat de algemeenheid van
het passief stemrecht, gelijk in de democratische constituties neergelegd, een
principieele fout is, die aanleiding heeft gegeven tot een partij-politiek en een najagen
van groepsbelangen, welke het algemeen welzijn vaak op de jammerlijkste wijze
hebben geschaad.
Wij noemden de moreele integriteit en het goede voorbeeld onmisbare
eigenschappen voor een goed bestuurder, eigenschappen die door onze amoreele
democratieën met hun ambtenaarsgezag maar al te zeer worden onderschat. In dit
verband is het belangwekkend, de wijsheid van den grooten moraal-filosoof Confucius
te overwegen, zooals neergelegd in het Hoofdstuk ‘Ethiek en Politiek’, het zesde van
het Boek: ‘Centrale Harmonie’:
Hertog Ai (die Lu, het geboorteland van Confucius, regeerde) vroeg, waardoor
een regeering goed werd.
Confucius antwoordde: ‘De grondbeginselen voor goed bestuur van de Keizers
Wen en Wu worden overvloedig weergegeven in de bewaarde verslagen. Zijn de
juiste mannen aanwezig, dan zal het goede bestuur bloeien, maar zijn zij verdwenen,
dan komt het goede bestuur tot verval en sterft uit. Onder de juiste menschen is de
wasdom van het goede bestuur zoo snel als de groei van planten in geschikte grond.
Inderdaad, het goede bestuur is als een snel groeiende plant. Het bestuursbeleid hangt
daarom van de menschen af. De juiste menschen worden geworven door het
persoonlijk karakter van den regeerder. Om zijn persoonlijk karakter te vormen, moet
de regeerder de zedenwet gebruiken. Om de zedenwet te onderhouden, moet de
regeerder het zedelijk bewustzijn gebruiken.
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‘Het zedelijk bewustzijn is de kenmerkende eigenschap van den mensch. De
volmaakste uitdrukking van het zedelijk bewustzijn is het gevoelen van natuurlijke
genegenheid voor hen, die in nauwe betrekking tot ons staan. Rechtsgevoel is de
erkenning van wat juist en passend is. De volmaaktste uitdrukking van het
rechtsgevoel ligt in het eeren van hen, die eerwaardiger zijn dan wij. De verschillende
trappen van natuurlijke toegenegenheid, die wij anderen moeten toedragen,
overeenkomstig de graad van hun verbondenheid met ons, en de verschillende graden
van eerbetoon, die wij anderen moeten bewijzen, naarmate zij eerbiedwaardiger zijn
dan wij: deze verschillen veroorzaken de vormen en de onderscheidingen in het
sociale leven. Want wanneer de maatschappelijke verschillen geen waarachtige en
zedelijke basis hebben, (of wanneer de onderdanen de plaats niet kennen, die hun
met betrekking tot hun overheid toekomt) is het bestuur van een volk onmogelijk.
‘Voor een lid van de regeerende klasse is het daarom noodzakelijk, zich aan de
vorming van zijn persoonlijk gedrag en karakter te wijden. Met het oog op de regeling
van zijn persoonlijk gedrag en karakter, is het voor hem noodzakelijk zijn plichten
te vervullen jegens hen, die in nauwe betrekking tot hem staan. Met het oog op de
wijze, waarop hij zijn plichten te vervullen heeft jegens hen, die in nauwe betrekking
tot hem staan, is het noodzakelijk, dat hij de aard en de organisatie van de
menschelijke gemeenschap begrijpt. Met het oog op de aard en de organisatie van
de menschelijke gemeenschap is het voor hem noodzakelijk, Gods wetten te begrijpen.
‘Er zijn vijf plichten, die van algemeene gelding zijn, en er zijn drie zedelijke
eigenschappen, waardoor ze worden vervuld. De plichten zijn die, welke gelden
tusschen overheid en onderdaan, tusschen vader en zoon, tusschen echtgenoot en
echtgenoote, tusschen oudere en jongere broer, en die welke de omgang tusschen
vrienden regelen. Dit zijn de vijf plichten, die algemeen gelden. Wijsheid, medelijden
en moed- dit zijn de drie algemeen erkende zedelijke eigenschappen van den mensch.
Het doet er niet toe, hoe men tot de beoefening van die zedelijke eigenschappen
komt, het resultaat is in alle gevallen hetzelfde.
‘Sommige menschen worden met de kennis van deze zedelijke eigenschappen
geboren; anderen verwerven haar door opvoeding; weer anderen verkrijgen haar als
vrucht van harde ondervinding. Maar is de kennis eenmaal verworven, dan leidt ze
tot een en het zelfde resultaat. Sommigen beoefenen deze zedelijke eigenschappen
van nature en zonder moeite; anderen, omdat zij het voordeelig vinden; weer anderen
doen het met inspanning en moeite. Maar wanneer het eenmaal wordt gedaan, leidt
dit tot een en hetzelfde resultaat.
Confucius zei vervolgens: ‘Liefde voor kennis is verwant aan wijsheid. Gestadige
aandacht voor zijn gedrag is verwant aan medelijden. Vatbaarheid voor schaamte is
verwant aan moed.
Wanneer de mensch de aard en het gebruik van deze drie zedelijke eigenschappen
verstaat, zal hij ook zijn persoonlijk gedrag en karakter weten te ordenen. Wanneer
iemand zijn persoonlijk gedrag en karakter weet te ordenen, dan weet hij ook, hoe
hij anderen moet besturen. Wanneer iemand weet, hoe hij menschen moet besturen,
dan weet hij ook, hoe hij volkeren en rijken moet regeeren.
‘Er zijn negen kern-voorschriften, die in acht genomen moeten worden door een
ieder, die tot het bestuur van naties en rijken wordt geroepen:
1. Het veredelen van zijn persoonlijk gedrag.
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2. Het eeren van verdienstelijke menschen.
3. Met voorliefde genegenheid toonen voor, en zijn plicht doen jegens zijn
verwanten.
4. Eerbied betoonen voor de hooge staatsdienaars.
5. Zich vereenzelvigen met de belangen en het welzijn van het geheele corps der
publieke ambtenaren.
6. Zich een vader toonen voor het gewone volk.
7. De invoering van alle nuttige kunsten aanmoedigen.
8. Welwillendheid toonen jegens vreemdelingen uit verre landen.
9. Belangstellen in het welzijn van de prinsen des Rijks.
Als de regeerder aandacht besteedt aan de vorming van zijn persoonlijk gedrag, zal
er eerbied voor de zedewet zijn. Als de regeerder verdienstelijke menschen eert, zal
hij niet bedrogen worden (door geslepen ambtenaren). Als de regeerder de
genegenheid voor zijn verwanten in hooge eer houdt, zal er geen vervreemding onder
leden zijner familie zijn. Als de regeerder eerbied toont voor de hooge staatsdienaars,
zal hij geen fouten begaan. Als de regeeder zich vereenzelvigt met de belangen en
het welzijn van het corps der publieke ambtenaren, zal er 'n sterke geest van loyaliteit
heerschen onder de betere standen van 't land. Als de regeerder een vader voor het
gewone volk wordt, zal de massa van het volk zich uitsloven voor het bestwil van
de staat. Als de regeerder de invoering van nuttige kunsten aanmoedigt, zal er
voldoende welstand en inkomen zijn voor het land. Als de regeerder welwillendheid
toont voor vreemdelingen uit verre landen, zullen menschen uit alle deelen der wereld
het land overstroomen. Als de regeerder belang stelt in de levensomstandigheden en
het welvaren van de prinsen des rijks, zal hij geheel de wereld eerbied en ontzag
inboezemen voor zijn gezag.
Door te letten op de smetteloosheid en zuiverheid van zijn persoon en op de
vormelijkheid en waardigheid van zijn kleeding, terwijl hij in geen enkele zijner
woorden of daden iets duldt, dat in strijd is met de goede smaak en eerbaarheid; dat
is de manier voor den regeerder om zijn persoonlijk gedrag te veredelen. Door alle
vleiers uit zijn tegenwoordigheid te verwijderen en uit 't gezelschap van vrouwen
weg te blijven, terwijl hij het bezit van wereldsche goederen geringschat, maar de
zedelijke eigenschappen in den mensch waardeert; dat is de manier, waarop de
regeerder verdienstelijke mannen aanmoedigt. Door de leden van zijn familie tot
hooge eereplaatsen te verheffen en hun overvloedige toelagen voor hun
levensonderhoud te verschaffen, terwijl hij hun smaak en hun meening deelt en er
mee sympathiseert- op deze wijze boezemt de regeerder hun liefde in voor zijn
persoon. Door de volmachten van hun functies uit te breiden en de beziging hunner
ondergeschikten aan hun eigen oordeel over te laten- zoo moedigt de regeerder de
hooge staatsdienaars aan. Door de ambtenaren in publieke dienst loyaal en nauwgezet
te behandelen bij alle verbintenissen, die hij met hen aangaat, terwijl hij hun een
ruime loonschaal toekent- zoo moedigt de regeerder deze menschen aan. Door hun
diensttijd nauwkeurig te begrenzen, terwijl hij alle belastingen zoo licht mogelijk
maakt- dat is de manier voor den regeerder om de massa van het volk aan te moedigen.
Door dagelijksche inspectie en maandelijksch onderzoek te gelasten, terwijl hij een
ieder volgens den graad van zijn vakkennis beloont - op deze wijze wakkert de
regeerder de vakmanstand aan. Door hen welkom te heeten, wanneer zij komen en
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ontschuldigend - zoo toont de regeerder welwillendheid voor vreemdelingen uit verre
landen. Door de lijn van onderbroken opvolgingen te herstellen en geknechte staten
hun vrijheid te hergeven, anarchie en wanorde onderdrukkend waar zij voorkomen,
en de zwakke tegen de sterke steunend, terwijl hij vaste tijden bepaalt, waarop zij
en hun gezanten hun opwachting kunnen maken aan het hof, hen met geschenken
overlaadt, als zij vertrekken, en weinig schatting van hen eischt, als zij komen - dat
is de manier, waarop de regeerder belang stelt in het welzijn van de prinsen des rijks.
Dit zijn de negen kern-voorschriften, die een ieder, geroepen tot het bestuur van
landen en rijk, moet onderhouden; en er is slechts één manier om ze uit te voeren.
In alle aangelegenheden is succes afhankelijk van voorbereiding; zonder
voorbereiding zal er altijd mislukking zijn. Wanneer men van te voren heeft bepaald,
wat men zeggen gaat, dan baart de uitvoering er van geen moeilijkheid. Als een
gedragslijn van te voren is vastgesteld, dan loopt men geen kans op onaangename
verwikkelingen. Wanneer de algemeene princiepen van te voren vast staan, dan
behoeft men zich nooit besluiteloos af te vragen, wat men doen moet.’

De onderdanen.
Bij het bepalen van de taak, die de onderdanen in het maatschappelijk organisme
toekomt, moeten wij herinneren aan het feit dat zij een materieele oorzaak van geheel
bijzondere aard zijn nl. niet uitsluitend passief, niet enkel van buiten af geleid en
geactiveerd, maar als zelfstandige, geestelijk-levende wezens bewegen zij ook door
eigen activiteit en, omdat zij het doel van de gemeenschap minstens in het algemeen
kennen, bewegen zij doelbewust. De formeele oorzaak, is slechts een noodzakelijke
aanvulling van die factoren, welke aan de materieele oorzaak natuurlijker wijze
ontbreken. De gezag heeft meer innerlijke activiteit en is dus in staat de activiteit der
onderdanen te stimuleeren. Het kent het gemeenschappelijk doel meer in détail, en
vult dus de ontbrekende kennis van de materieele oorzaak aan.
Wanneer de onderdanen dus actief t.o.v. het algemeen welzijn kunnen en moeten
staan, dringt de vraag zich op, of zij ook aan politiek kunnen, of zelfs moeten doen.
Voor een juist antwoord op deze vraag, is het noodzakelijk, te bedenken, dat de
gelijkstelling van ‘arbeid voor het algemeen welzijn’ en ‘politiek’ een dwaling is,
die tot veel verkeerde theorieën en onhoudbare praktijken aanleiding heeft gegeven.
Politiek is wel arbeid voor het algemeen welzijn, maar niet alle arbeid voor het
algemeen is politiek. Het maken van schoenen houdt evenzeer verband met het
maatschappelijk doel als het maken van wetten, maar niemand zal het daarom politiek
noemen.
In de meest voor de hand liggende beteekenis is politiek dat deel der sociale
activiteit, dat door de formeele oorzaak, het bestuur, verricht wordt.
Ze omvat de ordening van de individueele werkzaamheden der onderdanen op het
algemeene doel. Was de individueele arbeid slechts op het persoonlijk welzijn gericht,
dan kon het individu rechter zijn in eigen zaak. Maar, gelijk wij ampel besproken
hebben, is de arbeid een maatschappelijke, organische functie, die het welzijn van
de gemeenschap beoogt, welk welzijn voorrang heeft op het onmiddellijk eigenbelang
der individuen.
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intellectueel vaak niet tot zulk een oordeel in staat is, omdat hij niet op een plaats
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staat, vanwaar hij het geheel kan overzien, en vooral omdat het eigen - of groepsbelang
hem de oogen verblindt en een onpartijdig oordeel over het algemeen welzijn, en
wat daartoe noodig is, onmogelijk maakt.
Het is dus noodzakelijk, dat de ontelbare individueele activiteiten, die niet slechts
verschillend, maar dikwijls ook tegenstrijdig aan elkander zijn, op zulk een wijze
worden gestimuleerd of getemperd, dat zij zoo worden samengebundeld, dat er één
groote, gemeenschappelijke activiteit ontstaat, welke in alle opzichten doelmatig en
effectief is. Dit kan echter slechts geschieden door personen, die daar intellectueel
toe in staat zijn, die door geen eigenbelang gebonden worden en die, de spits der
gemeenschap vormend, het geheel kunnen overzien, d.i. door het bestuur van de
maatschappij.
Deze ordening der individueele activiteit, met alle maatregelen, die daartoe noodig
zijn, ook die welke als beperking onaangenaam zijn aan het individu, is een deel van
de binnenlandsche politiek. Deze mag niet enkel negatief zijn, d.w.z. zich beperken
tot het dichten van de scheuren, die ongeregelde particuliere werkzaamheid
onvermijdelijk veroorzaakt. Ze moeten positief zijn, d.i. met een a priori gegeven,
juist concept van het algemeen welzijn als vooropgezet en onveranderlijk doel.
Want het algemeen welzijn is meer dan het gemiddelde van de totale som der
individueele verlangens. Het is de perfectie van de gemeenschap en deze perfectie
is even objectief en on veranderlijk van aard als de gemeenschap zelf, die er door
vervolmaakt wordt.
De liberale heerlijkheden, die tot op den dag van vandaag, ook onder ons, met het
onschuldig gezicht der onwetenheid als onvervreemdbare rechten van den mensch
en den burger worden opgeeischt: vrije handel, vrije productie, vrije concurentie,
kortom vrijheid in alles wat anderen niet schaadt, zijn ten eenemale verwerpelijk als
kiemen van chaos, als levensgevaren voor de gemeenschap, als strijdig met de ware
belangen van hen, die ze opeischen.
Dit althans, wanneer men deze vrijheden ongecontroleerd en onbeperkt wil laten
heerschen. Want het is duidelijk, dat de overheid ze in beperkte mate kan laten
bestaan, in zoover zij nl. natuurlijke en geschikte middelen tot prijscontrôle zijn en
tot het stimuleeren van het persoonlijk initatief in handel en nijverheid.
Behalve de ordening der spontane activiteit van de onderdanen, eischt de
binnenlandsche politiek ook het opleggen van gedwongen prestaties, wanneer die
ter beveiliging van de staat, of ter voorziening in de sociale, cultureele en religieuze
behoeften noodzakelijk zijn.
Het initiatief tot vele werkzaamheden, die deze laatste belangen behartigen, kan
zoowel van de leidende overheid, als van de sociale belangstelling van particulieren
uitgaan. Nu is het ongetwijfeld een zaak van goed beleid, deze particuliere
belangstelling te wekken, en haar binnen de banen van de goede orde te laten werken.
Niet alleen beperkt dit het onmiddellijk arbeidsveld van de formeele oorzaak, maar
het is ook gezonde paedagogiek t.o.v. de materieele oorzaak.
Teekenend echter voor de individualistische atavismen, die onze maatschappij
belasten, is de instinctmatige afkeer van de overheid, om door haar eigen initiatief
in bepaalde sociale, of cultureele nooden te voorzien, wanneer het particulier initiatief
daar klaarblijkelijk en langdurig in tekort schiet. Een democratisch bestuur is huiverig
zulke zaken aan te pakken en verwijst ze hardnekkig naar het werkterrein van de
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ontstelden geest van den liberaal, dat het de stappen verlamt, van wier nut en
noodzakelijkheid zelfs de overheid in gemoede overtuigd is.
Deze vrees mist echter alle grond. Al is het particulier initatief, wanneer alle
omstandigheden gunstig zijn, het meest wenschelijk, toch kan het geoorloofd en zelfs
noodzakelijk zijn, het probleem door ingrijpen van de overheid op te lossen, wanneer
het particulier initatief kennelijk in gebreke blijft. Dit maar voort te laten strompelen,
omdat het zoo veel wenschelijker is, wordt in dat geval een falikant sophisme: het
is niet wenschelijker meer.
Daar komt nog bij, dat het de overheid volkomen vrij staat, om het particulier
initiatief een zoo groot mogelijke rol te laten spelen, nadat het die omstandigheden
ten gunste heeft veranderd, welke de wenschelijke ontwikkeling der onderneming
belemmerden. Het ingekankerde wantrouwen van het liberalisme tegen de macht,
als was dit een noodzakelijk kwaad, als zou uitbreiding er van onvermijdelijk tot
machtmisbruik leiden, is echter oorzaak, dat men deze voor de handliggende
mogelijkheid pessimistisch verwerpt, en dat zoowel overheid als onderdanen huiverig
tegenover zulke stappen staan. Wij komen op deze grondfout van het liberalisme
later nog terug.
Behalve de besproken binnenlandsche politiek is er nog een buitenlandsche, die
de betrekkingen met andere maatschappijen onderhoudt en het algemeen welzijn
dient door de uitwendige invloeden op zulk een wijze te regelen, dat zij niet schadelijk
maar voordeelig worden voor het organisme van de gemeenschap.
Men ziet, dat de politiek, hoewel het voornaamste naar innerlijke importantie, toch
kwantitatief maar een gering deel is van het totaal der werkzaamheden voor het
algemeen welzijn verricht.
Te werken voor het algemeen welzijn is de plicht van allen, maar politieke arbeid
voor het algemeen welzijn is de plicht van de formeele oorzaak, van het bestuur
alleen. Het eenige wat nog te bespreken overblijft, is het recht en de plicht van den
onderdaan, om het bestuur te vormen en te controleeren. Deze activiteit wordt echter
ook vaak ‘politiek’ genoemd. ‘Aan politiek doen’, is ook het deelnemen aan
partij-leven, waaruit de volksvertegenwoordiging pleegt voort te komen, waardoor
politieke en sociale programs worden samen gesteld, en contrôle op 't bestuur wordt
uitgeoefend. ‘Zijn politieke plichten vervullen’, noemt men het uitoefenen van zijn
stemrecht.
Het woord ‘politiek’ wordt hier wel in eigenlijke, maar toch in secundaire zin
gebruikt. Genoemde activiteiten hebben ten doel, de formeele oorzaak te creëeren,
en haar wezenlijke taak, de politiek, te beinvloeden. Als oorzaak van de politiek
behoort deze werkzaamheid der onderdanen dus tot het zelfde terrein, en wordt
daarom in analoge zin politiek genoemd.
Het aandeel van de onderdanen in de politieke activiteit is veelsoortig. Vooreerst
wordt de formeele oorzaak geheel of gedeeltelijk aan de materieele oorzaak ontleend.
Soms slechts gedeeltelijk, want in een constitutioneele monarchie behoort het
koningshuis door erfrecht tot de formeele oorzaak. De overige elementen der regeering
worden echter uit de materieele oorzaak gerecruteerd en kunnen ten allen tijde daartoe
terug keeren.
De eigenlijke en voornaamste bijdrage van de onderdanen aan 't algemeen welzijn
ligt in de arbeid, die geen politiek is. ‘Agere sequitur esse’, zegt een oud adagium:
de daden komen naar hun aard overeen met de aard van het wezen, dat ze stelt. De
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teit: handel, productie, landbouw, kortom werkzaamheden, die de stof, het materiaal
leveren, dat voor de opbouw van het algemeen welzijn noodig is.
De formeele oorzaak is overwegend geestelijk en daarom is haar activiteit
voornamelijk geestelijk. Het is daarom haar taak, het materiaal voor het algemeen
welzijn op zulk een wijze te ordenen, dat dit doel inderdaad wordt bereikt. Als het
werk van de materieele oorzaak het materiaal, het ‘quod’ van het algemeen welzijn
levert, dan geeft de formeele oorzaak de doelmatigheid, het ‘quo’ er aan.
Het is niet te ontkennen, dat op alle onderdanen de plicht rust voor het algemeen
welzijn te werken, maar dit is nog geen bewijs, dat ook allen verplicht zijn aan politiek
te doen. Het een is niet identiek met het ander, en het laatste wordt niet door het
eerste bewezen. De vraag blijft echter te beantwoorden, of en in hoeverre de onderdaan
het recht heeft, invloed op de formeele oorzaak van de maatschappij te doen gelden,
en zoo ja, in hoeverre hij verplicht is, dit te doen.
Dat hij recht heeft, is vroeger reeds bewezen. Dit bewijs toonde zelfs aan, dat het
hier om een natuur-recht gaat. De onderdaan staat immers door de geestelijke
vermogens, die in hem zijn, van nature bewust en actief t.o. het gemeenschapsdoel.
En wel t.o. het doel als doel. Dus niet alleen omdat hij het materiaal er voor kan
leveren, maar ook omdat hij min of meer gedétailleerd weet, hoe het geordend moet
worden, om doelmatig te zijn. Deze politieke arbeid is echter een middellijke: een
invloed op de formeele oorzaak, om deze te vormen, en haar te controleeren op de
doelmatigheid van haar politieke arbeid. De onmiddellijke politieke arbeid blijft
onverminderd voor het gezag gereserveerd.
De vraag naar het recht kan dus zonder meer bevestigend beantwoord worden. De
onderdaan is een redelijk wezen, en wil zijn onderdanigheid redelijk, dus moreel
verantwoord zijn, dan moet hij het recht hebben, er mede zorg voor te dragen, dat
het gezag werkelijk op het gemeenschappelijk goed gericht is en blijft.
Zijn kennis van 't doel is dus de grond van zijn invloed, maar bepaalt er tevens de
grenzen van: hoe grooter zijn kennis, des te meer recht heeft hij, de formeele oorzaak
te beinvloeden. De kennis, die het lagere deel der materieele oorzaak, de massa, van
het algemeen welzijn heeft, is slechts vaag. Bovendien vereenzelvigt zij het algemeen
belang gemakkelijk met het groepsbelang, omdat zij nu eenmaal het kwantitatief
grootste deel der gemeenschap uitmaakt. Daarbij komt, dat haar beoordeeling van
de middelen gebrekkig is, omdat ze de noodige wetenschappelijke ontwikkeling
daartoe bij definitie mist.
Op de vraag, hoever de rechten der onderdanen op politieke activiteit gaan, is dus
geen eenvormig antwoord te geven. Als algemeen princiep kunnen wij stellen, dat
't recht op invloed gelijke tred houdt met het vermogen tot beoordeelen.
De massa kent de algemeene princiepen op intellectueel en moreel gebied
(algemeen menschelijk denken, zedelijk bewustzijn) en kan dus tot op zekere hoogte
beoordeelen, of het gevoerde beleid met deze princiepen strookt. Ik zeg: tot op zekere
hoogte, want hun oordeel bestrijkt slechts de uiterste maatstrepen van de weegschaal.
Bepaalde maatregelen zijn evident tegen het algemeen welzijn, omdat zij indruischen
tegen het gezond verstand, of het zedelijk bewustzijn.
De fijnere, tusschenliggende nuances gaan de beoordeelingscapaciteit van de massa
spoedig te boven, te meer omdat zij niet in staat zijn de strekking te bepalen van de
maatregelen, die sociologische, economische, moraal-wetenschappelijke, of ju-

Lux. Jaargang 3

36
ridische kennis veronderstellen, en bovendien een zekere scholing in de technische
uitdrukkingswijze van het positieve recht.
Evenmin kan de massa een oordeel vellen over de capaciteit van hen, die de
formeele oorzaak van de maatschappij vormen, of moeten vormen, Hier voor komen
immers slechts personen in aanmerking, die eigenschappen bezitten, welke de massa
bij definitie mist. Maar niemand kan een gezagvol oordeel geven over een
ontwikkeling, die boven de zijne ligt. Vandaar dat in de democratieën, die deze
beoordeeling door het actief stemrecht toch aan de massa hebben toegekend, de keuze
en dus de beoordeeling der volksvertegenwoordigers afhangt, niet van de massa,
maar van partijbesturen, of zelfs van allerlei ongure politieke machinaties.
Overeenkomstig hun gering vermogen tot beoordeelen moet de invloed van de
massa op de formeele oorzaak beperkt zijn. Meer negatief dan positief: strekkende
tot verhindering van zulk beleid en tot verwijdering van zulke gezagsdragers, als
evident schadelijk zijn voor het algemeen welzijn. Een soort veto-recht dus in
voorname, elementaire kwesties. Het algemeen actief stemrecht, en meer nog het
algemeen passief stemrecht is een principieele fout, zijnde een macht zonder daaraan
correspondeerende capaciteit.
Deze uitspraak mag verwondering wekken. Verkiezingscampagnes worden immers
altijd als een soort kruistocht beschouwd, en de activiteit die daarbij ontwikkeld
wordt, al zit er soms ook nog zoo'n onaangename lucht aan, wordt gedekt door de
vlag van de heilige ijver. Bovendien is juist het algemeen stemrecht de hefboom
geweest, waarmee bevolkingsgroepen, die vroeger machteloos verongelijkt werden,
de behartiging van hun gerechtvaardigde belangen konden urgeeren.
Eenmaal gegeven het feit, dat de wet zelfs zulke vitale kwesties als een goed of
verkeerd bestuur, en de bepaling van het program, dat tot maatschappelijk doel gesteld
wordt, op een ongediscrimineerd aantal stemmen baseert, zijn verkiezingscampagnes
zonder meer noodzakelijk. Maar dit neemt niet weg, dat de wet principieel verkeerd
is, al haar gunstige gevolgen ten spijt.
Wanneer evenredige vertegenwoordiging noodig is, en er zijn historische en
philosofische redenen te over om dit aan te nemen, dan moet die niet afhangen van
het toevallig aantal verstandige en onverstandige stemmen, dat zekere idealistische
en ijverige menschen tot dat doel weten te mobiliseeren. Dan moet die op een andere
wijze tot stand gebracht worden, als door iedereen het recht te geven, iedereen te
kiezen. En als iemand zijn voorhoofd fronst om de moeilijkheden, die dit met zich
mee kan brengen, dan moge hij bedenken, dat zij niets zijn in vergelijking met de
schade, aan het gemeenebest gedaan, wanneer menschen in het bestuur binnendringen,
die daar noch naar levensstijl, noch naar ontwikkeling in thuis hooren.
Evenredige vertegenwoordiging moet a priori vast staan. En deze evenredigheid
moet wèl het aantal, niet de ontwikkeling der groepen tot norm hebben, want allen
hebben evenveel belang bij het goed, al hebben niet allen evenveel kennis van het
goed. De keuze moet slechts den persoon van de tegenwoordigers gelden, en deze
moet geschieden door menschen, die tot keuze, dus tot oordeelen in staat zijn.
Uit dit alles blijkt wel, dat de meening, als zou iedere burger verplicht zijn aan
politiek te doen, grootelijks overdreven is. Deze meening heeft post gevat, omdat
door de liberale staatsregelingen zelfs de hoogste belangen om de vier jaar even
labiel worden als een dubbeltje op zijn kant. En waar zulk een mistoestand wet is,
het duidelijk, dat een ieder verplicht is zijn schouder te lee-
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nen, ook als zijn hoofd niet nauwkeurig weet, waar hij tegen duwt. Maar het moest
zoo niet zijn. De gewone man is gehouden tot de plichten van zijn staat, en het is
moeilijk in te zien, dat die hem dwingen een keuze te maken tusschen een doctor en
een rechter, oordeelende, wie van de twee het meest geschikt is, leiding te geven aan
het streven naar het algemeen welzijn.
De andere helft van de materieele oorzaak der maatschappij is de élite. Wat de
praktische mogelijkheid betreft, een scheidingslijn tusschen beide groepen te trekken:
wellicht dat velen deze zullen betwijfelen. Toch geloof ik, dat, de betrekkelijke
waarde van iedere scheidingslijn in levende organismen voorop gezet, het onderscheid
niet moeilijker is, noch willekeuriger te maken, dan b.v. de limiet, die in onze
Curaçaosche wet aan het actief kiesrecht wordt gesteld.
Over de moreele en intellectueele kwaliteiten van de élite hebben wij vroeger reeds
breed genoeg uitgeweid, om begrijpelijk te maken, dat haar invloed op het bestuur
niet slechts negatief, maar ook positief kan en moet zijn, m.a.w. dat zij het actief en
passief stemrecht ook als een dure, maatschappelijke plicht aanvaardt en naar best
vermogen heeft uit te oefenen.
In dit opzicht schiet de van den liberalen geest doordeesemde élite vaak ernstig
tekort. Ik weet wel, dat het voor menschen van capaciteit dikwijls ontmoedigend is,
te moeten samenwerken met personen, die klaarblijkelijk onbekwaam zijn voor de
taak, die zij zich met de wet in de hand hebben aangematigd. Maar deze wet is een
product van den zelfden liberalen geest, die de maatschappij tot een noodzakelijk
kwaad degradeert, die het individualisme van intellectueelen met hun ontwikkeling
doet toenemen, en die daarom het bestuur van de gemeenschap maar al te vaak aan
tweedehandsch krachten overlaat.
De liberale sociologie moet dan ook grondig gewijzigd worden, niet alleen als
leer, maar ook als mentaliteit. De upper ten van de maatschappij moest zich levendiger
bewust zijn van zijn sociale plichten, dan zou het bezwaar, met incompetente
medebestuurderen te moeten samenwerken, van zelf vervallen.
Behalve haar positieve medewerking aan het bestuur heeft de élite nog een andere
sociale taak, n.l. de massa op te voeden tot die deugden en bekwaamheden, die zij
zelf reeds bezit, maar het aankweeken waarvan buiten het terrein van de justitia
distributiva ligt en dus niet tot de eigenlijke taak van de overheid behoort.
De democratische gemeenschap moet een levend organisme zijn, waarin de sterkere
ledematen de zwakkere helpen tot vervolmaking en welzijn van het geheel. Want
‘wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee; komt één lid in aanzien, alle leden deelen
in zijn vreugde.’ (1 Cor. XII. 26).

Tot slot.
Door zooveel critiek op de liberale democratie als in de voorgaande bladzijden
neergeschreven is, zal het vermoeden wel gevestigd zijn, dat de auteur een aartsvijand
van dit regeeringsstelsel is. Niets is echter minder waar. Haar voordeelen en
verdiensten zijn te groot, dan dat haar feilen haar verwerpelijk zouden maken.
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Dit is iets wat iedereen, die onder haar schutse leeft, ontwikkeld of onontwikkeld,
instinctmatig aanvoelt: allen prijzen zich zalig burger van een democratie te zijn,
ook zij die de fouten van dit systeem levendig beseffen.
Wanneer men zich afvraagt, wat eigenlijk de reden is, waarom de liberale
democratie als regeeringsvorm zoo geapprecieerd wordt, dan geloof ik, dat dit niet
zoozeer is om de mérites van het systeem, dat im-
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mers met zooveel fouten en onvolmaaktheden behebt is, maar veel meer om den
geest, die karakteristiek voor alle democratiën is, en die wij zouden kunnen
omschrijven als: respect voor den burger.
De democratie is een rechtsstaat, waarin iedereen vrij van vrees kan leven, zeker
als hij is, dat hij volgens vaststaande normen behandeld wordt, zoowel wat zijn
rechten als wat zijn plichten betreft. Zooals een vreemdeling, die in onze democratie
een veilige haven vond, mij opgetogen zei: In alle landen, waar ik gewoond heb, van
Rusland tot hier, heb ik dit nooit beleefd, dat de politie je met rust laat, als je de wet
niet overtreedt.
En wat het meest geapprecieerd wordt, wordt ook het naijverigst bewaakt. Daarom
zijn de rechten van den burger de teere plek der democratie, en 'n ieder is bang, om
ook maar 'n vinger in die richting op te heffen, ook wanneer 't zeer redelijk zou zijn
dit te doen. Daarom vreest men iedere theorie als de dood, die het zwaartepunt van
de macht meer naar de formeele oorzaak van de maatschappij wil verschuiven, en
roept men schrikbeelden op als staatssocialisme en dictatuur, om den vermetele de
woorden in zijn mond te doen besterven.
Toch moeten de opvattingen over gemeenschap en gezag onder ons veranderen
tot welzijn van de maatschappij en van ons zelf. Wij moeten ons durven onderwerpen
aan de groote natuurwetten, die ieder organisme, en ook de maatschappij beheerschen.
Wij moeten een gezag aanvaarden, dat grooter, eerder is dan onze persoon en niet
alles zelf in handen willen houden. De contrôle, die de materieele oorzaak rechtens
op de gezagsorganen uitoefent, blijft er garant voor, dat misbruik van macht
uitgesloten is, ook wanneer die macht een andere oorsprong heeft dan de wil der
onderdanen. Al erkent men in theorie en praktijk, dat de gemeenschap een organisme
is, ze hoeft er daarom niet minder een waarachtige democratie om te zijn.
Een van de radicaalste fouten van het liberalisme is, dat het 't egoistisch uitleven
van alle in het spel zijnde partijen tot hun onvervreemdbaar recht verklaart, terwijl
't die egocentrische activiteiten vervolgens zoo tegenover elkander tracht te zetten,
dat het gewenschte evenwicht wordt bereikt.
Dit zien wij in het economisch leven, waarin kapitaal en arbeid, gescheiden, aan
elkander tegengesteld, als honden vechten om het been van het profijt. Dat zien wij
in handel en nijverheid, waarin een ieder wordt uitgenoodigd, zonder consideratie
zijn eigen voordeel te zoeken, al vallen de lijken der zwakke broeders bij duizenden.
Dat zien wij ook bij de partijen, die de maatschappij vormen.
Stel onderdanen en overheid als antagonisten tegenover elkaar. Laat beiden slechts
op zich zelf bedacht zijn: de overheid om zooveel mogelijk macht te nemen, en de
onderdaan om zoo weinig mogelijk af te staan. Het resultaat zal een goede
maatschappelijke orde zijn. Wat een verblinding, zulk een goede vrucht te verwachten
van zulk een slechte boom!
Dit is de leer van thesis, antithesis en synthesis. Dit is Hegelianisme, voordat Hegel
de kans gehad heeft, om het te formuleeren. Dit is een ontkenning van de erfzonde,
niet door het kwade te negeeren, maar erger: door het kwade goed te noemen. Dit is
'n fatalistisch determinisme. Een steriel materialisme. Dit is beweren, dat de geest
niet in staat is, de deficientie van de stof te corrigeeren, zoodat de eene steen de
andere moet slijpen.
Men moet in onze democratie veel meer nadruk leggen en veel meer vertrouwen
hebben op de macht van den geest, die alle krachten van de stof verre overtreft. Geen
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ze-

Lux. Jaargang 3

39
kerstelling van de billijke rechten der burgers. Doch deze billijkheid eischt een minder
individueele, egocentrische opvatting van deze rechten. Ze eischt, dat de individueele
vrijheden, overeenkomstig de wetten van de menschelijke natuur, beperkt worden
door de gebondenheid aan de sociale plicht.
De goede geest moet uitgangspunt zijn van ieder maatschappelijk systeem, ook
van onze democratie. De goede geest in de overheid en de goede geest in de
onderdanen. Wanneer men deterministisch vooropzet, dat men door de bestuursmacht
onafhankelijk te maken van den volkswil, onvermijdelijk machtsmisbruik veroorzaakt
en wanneer men een maatschappelijk systeem bouwt, dat de uitdrukking is van deze
vrees, dan kweekt men machtsmisbruik ook onfeilbaar aan en plant het voort tot in
lengte van dagen.
De levenssfeer, die aan de liberale democratie zulk een onvervangbare waarde
geeft: het respect voor de burgers, van wie wij weten, dat ieder van hen een geestelijke,
onsterfelijke ziel in zich omdraagt, moet gehandhaafd blijven. Maar het systeem
moet drastisch gewijzigd worden, bevrijd van alle stigmata, die het individualistisch
liberalisme er in gedrukt heeft. En bovenal: de geest moet veranderen. Het stoffelijk
organisme van de maatschappij kan niet bestaan zonder den goeden geest, die de
laatste sporen van wederzijds wantrouwen wegneemt. Zonder dezen goeden geest
zal elk sociaal systeem, hoe volmaakt ook op zich, een doode letter zijn.
Wij hebben opgemerkt, dat de liberale democratie de systematiseering was van
de leuze der vrijheid, en het dictatoriaal communisme van de gelijkheid. Na alles
wat wij gezegd hebben over het familie-karakter der organische gemeenschap, over
de paradoxale tegenstellingen van vrijheid en gebondenheid, van gelijkheid en
ongelijkheid, die in haar hun harmonische synthese vinden, over den geest van
vertrouwen tenslotte, die overheid en onderdanen tesamen moet binden, kiezen wij
zonder aarzelen, het derde lid van de leuze tot ons parool, en noemen die democratie
een ideaal, welke de uitdrukking is van ware broederschap.
Curaçao 11 April 1945.
Op het feest van den H. Leo, de groote, die den Hun overwon door de waarheid.
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[Lux 1945, nummer 2]
De Dominicanen
Vijf en zeventig jaar op Curaçao.
De herdenking van het vijf en zeventig jarig bestaan van de missie der Paters
Dominicanen op Curaçao biedt ons een gelegenheid de missiegedachte der
Nederlandsche Dominicanen in het licht te stellen.
Het is reeds lang geleden, dat iemand wees op de onvolledigheid van de
Nederlandsche geschiedschrijving, die nog steeds geen hoofdstuk heeft voor al die
mannen en vrouwen, die uit Nederland de wereld introkken niet om Spaansche
‘matten’ te gaan bemachtigen, doch om het geloof te gaan preeken, waar dan ook.
Het zou een boek kunnen zijn grootsch van ideaal Want zo geweldig is hun aantal,
dat enkele jaren geleden, op iedere vijf katholieke huisgezinnen er één zoon of dochter
werkzaam was in de Missies. Een hoofdstuk uit dat boek, zou ons de Missiegedachte
kunnen laten zien van de Nederlandsche Dominicanen. Hier volgt een proeve van
dat hoofdstuk:
De orde van de H. Dominicus heeft altijd goed onthouden, dat de stichter zelf op
het eind van zijn werkzaam leven nog naar de heidensche Pruissen heeft willen gaan
om hen voor Christus te winnen niet alleen, maar ook als martelaar te sterven. Dit
plan kwam niet tot uitvoer door zijn al te vroegen dood. Maar zijn zonen aanvaardden
blijde de uitvoering van dit plan als een rijk en heilig erfdeel.
Liefde voor de missie moest er dus zijn, Missieijver bestond er reeds onder de
Doninicanen van de Nederlanden in de dertiende eeuw. Zoo lezen wij van een Willem
van Moerbeke, bisschop van Corinthe (1280-1281) daar in het Oosten werkzaam
onder Grieken en ook onder de Mahomedanen. (Hij ook was de man die Thomas
van Aquino de zuivere Grieksche tekst bezorgde van de werken van Aristoteles)
En als in 1492 de nieuwe wereld opengaat, dan zien we in Nieuw Grenada een
Adriaan van Uffelde, terwijl Jan Dewitte van Vlaanderen reeds in 1519 bisschop is
van Santiago van Cuba.
Men drong door tot Japan en onder de vele martelaars, die de Japanners daar
maakten, bevindt zich ook o.a. de Antwerpenaar Lodewijk Florez, schrijver van een
geschiedenis van Japan. Een andere martelaar is de Nederlansche Dominicaan
Lodewijk Frarijn.
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In de archieven van de orde staat te lezen, dat men de Nederlandsche Dominicanen
vroeg om de zorg op zich te nemen voor Curaçao. De Paters Jezuiten hadden Curaçao
moeten opgeven in 1742, doch in het jaar 1749 staan er drie Paters Dominicanen op
een boot te wachten voor Curaçao. We weten niet wat toch wel de reden is geweest,
dat men de missie op Curaçao niet heeft kunnen aannemen. Wel zien we later een
Pater Dominicaan op Curaçao Wijnandus Gambier (1755). doch de orde als zoodanig
kon de zorg voor Curaçao niet op zich nemen. Een ander Nederlandsch Dominicaan
hier op Curaçao en op St. Eustatius werkzaam heet Guilelmus Jacobs (1775) terwijl
er op Aruba een pater De Nis (Denijs) werkt, de laatste zou zelfs het plan hebben
gehad op Aruba een klooster te bouwen.
Holland zelf was missieland geworden, doch ook in de plakkaten-tijd was de
missiegedachte niet dood. Sinds 1622 werkte in Hamburg een Nederlandsche
Dominicaan F. Dominicus Janssenboy, die in 1636 uit de stad verdreven werd, omdat
hij het den Lutherschen predikanten met zijn strijdschriften te lastig maakte. Zijn
broeder Nicolaas, eveneens Dominicaan, werkte in denzelfden tijd succesvol te
Sleeswijk, waar hij o.a. den beroemden Cypraeus bekeerde. In het begin der 19e
eeuw vinden wij weer twee Nederlandse Dominicanen in Hamburg. nl. de Paters
Wigand en Versen van 1799-1831.
In Denemarken zelf was in de 17e eeuw nog een Pater Brouwer werkzaam.
In het begin van de vorige eeuw kreeg de Iersche Dominicaansche bisschop van
de Kaap de Goede Hoop steun van een jonge Pater van Ewijk, de latere eerste
Dominicaansche apostolisch vicaris op Curaçao. Men had gehoopt 't aan Nederland
verwante Zuid Afrika te verbinden aan de Nederlandsche Dominicanen, doch de
verdrukking uit die tijd maakte het aannemen van jonge Paters zeer moeilijk, zoodat
men niet aan missies denken kon.
Een pater Raemaker was werkzaam in Amerika en spoorde zijn medebroeders aan
om daar te gaan werken onder de kolonisten en Indianen. In 1832 vertrokken de
paters van de Weyer en van den Broek, als missionarissen naar Noord Amerika.
Vooral laatstgenoemde maakte zich zeer verdienstelijk als Indianen bekeerder en
verwierf zich de eretitel van ‘Apostel van Ohio.’ Hij was ook de stichter van een
welvarende kolonie van Nederlandse landbouwers te Little Chute, Wisconsin, waar
hij in 1851 overleed.
Het bestuur van de orde wilde een apart klooster stichten te Gent, waar de paters
voor de Amerikaansche missie zouden worden opgeleid. De stichting van dit klooster
mislukte (1833) misschien van wege de Hollandsch Belgische oorlog.
Van Nederland uit werden wel pogingen gedaan om te helpen: maar de moeilijke
situatie van de kloosters onder Koning Willem I, belette het zenden van priesters:
alleen kon de toenmalige provinciaal Pater Raken helpen met een geldinzameling
en in 1835 en de volgende jaren werden naar Kentucky, en Ohio aanzienlijke bedragen
gezonden.
Het overnemen van de missie op Curaçao in het jaar 1868 is een zegen geweest
voor de Nederlandsche Dominicanen, men was bang geweest het te doen, men meende
immers geen krachten genoeg te bezitten en Curaçao was zwaar, doch de aanname
van deze missie deed ook het aantal Paters stijgen. Reeds in het jaar 1904 trok de
Nederlandsche Dominicaan Theisling, later generaal der orde, naar Peru, naar Bolivia
om nog een nieuwe Missie te zoeken, men zag uit naar Santo Domingo doch het
werd Porto Rico waarheen de paters vertrokken in 1904.
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Men hielp in Venezuela (Merida 1912) Chili, Trinidad, nam de zorg voor Fransche
Caribische eilanden op zich (1912) nam in Europa de zorg voor het Deensche eiland
Bornholm.
Na eerst tot visitator te zijn benoemd, werd Mgr. B. Gijlswijk apostolische delegaat
van Zuid Afrika, die daar verscheidene nieuwe vicariaten oprichtte.
Hij ook was de apostolische delegaat voor Nederlandsch Oost Indië, tijdens de
eerste vergadering der gezamelijke Nederlandsch-Indische Bisschoppen.
Om de missiegedachte te versterken schreef Pater van den Oudenrijn onder de
titel. ‘Op heilige tochten’ een overzicht van de geschiedenis der missien bij
gelegenheid van het gouden feest van de Dominicaner Missie op Curaçao, bij welke
gelegenheid er ook een gedenkboek werd uitgegeven. Eerst in hun maandschrift ‘De
Rozenkrans’ later in het aparte tijdschrift ‘Lectuur voor de leden van de St.
Dominicuspenning’ riep men de menschen tot hulp op voor de missies.
De Zusters Dominicanessen volgden en namen missies aan in West en Oost Indië.
In het uitgestrekte gebied van Mgr. Gijlswijk namen de paters Dominicanen de
zorg op zich voor een gedeelte van Oranje Vrijstaat: Daar werken de op Curaçao
bekende Paters Zoetmulder en Dellaert.
Mogen wij bij deze herdenking sluiten met de wensch, welke Berengarius van
Landora in de middeleeuwen schreef, aan de Dominicaanse Peregrinantenbroeders:
‘IJverigen voortgang in het werk Gods, die leidt tot bekroning, verleene U de Allerh.
Drievuldigheid. Zij geve U de koninkrijken der aarde te verwinnen door het geloof.
Zij schenke U eenmaal vervulling van de beloften aan Evangelische mannen gedaan.’

Zo moe
Wij zijn zo moe, van te lang wachten, God,
Zo moe van te lang pijn en te lang dragen.
Wij zijn de weg naar U verloren, God,
En durven niet meer om Uw bijstand vragen.
Wij zijn zo moe van te veel hopen, God.
Zo moe van te veel angsten, te veel zwijgen.
Wij zijn ontwend tot U te bidden, God,
En durven niet meer ons hoofd voor U neigen.
Wij zijn zo moe van te diep haten, God,
Zo moe van te veel en te diep schamen.
Wij zijn bevreesd voor Uwen toorn, God,
En durven niet Uw groot gebod beamen.
Wij zijn zo moe van te lang wachten, God,
Zo moe van te lang strijd en te lang smeken.
Maar zo Gij ons alsnog verlost, O, God,
Geef, dat wij voor die dag niet zijn bezweken.
(‘Zwart’ vers uit bezet Nederland)
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Het spel van broeder Frans
pr. fr. Michaël Möhlmann O.P.

Lux. Jaargang 3

45

Proloog
Korufee:
Gij, burgers en gij, burger-vrouwen
wilt ons een gretig oor betrouwen
en luisteren naar het stichtelijk spel
van broeder Frans. Gij kent hem immers wel?
Hij is de eersteling der bruine broeder orde.
door haar boetvaardigheid zoo wijd befaamd geworden.
Zijn leven was een lach, een jubellied, een dans,
wat bloemen, bont en zoet, gevlochten tot een krans.
Van dezen hebben wij er luttele uitgelezen,
opdat gij van het zien, gesticht en blij moogt wezen.
Gij zult dan zien, hoe door een kloek besluit
hij vrouwe armoe koos tot zijn geliefde bruid
Hoe hij een woeste wolf zijn moordbedrijf ontzegde
en als een lam zoo tam aan zijne voeten legde.
Hoe zuster Clara eens, toen haar de Paus gebood
de spijs te zegenen, een kruis schreef in het brood.
Gij zult van God-vergeten roovers hooren,
die door het woord van Frans tot boete zijn herboren.
Ook zal van vroom profijt voor maag en zielen zijn,
de poot, die Juniper eens afsneed van een zwijn.
Tenslotte gaan wij op, naar waar de heiligen wonen,
om u de heerlijkheid van broeder Frans te toonen,
door hem met boete en gebed, als bitter geld gekocht,
en wenschen wel, dat gij eens komen mocht
langs dezen zelfden weg met onzen heilige samen
in het hemelhuis van God en zijne glorie. Amen.
Het spel vangt aan! Weest stille dan en praat niet voor den tijd,
en lacht niet voor de leut ten einde is gezeid.
Want dit is het spel van één, die den hemel heeft verkregen,
omdat hij sprak op tijd, en heeft op tijd gezwegen.
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Eerste Tafereel
Korufee:
In naam van Jezus Christus, onzen gekruisten Heer,
in naam van zijn moeder, dat maagdeke teer,
worden deze wondere bloemen u gegeven
van broeder Frans, den heiligen arme, zijn leven:
tot lof van God, dit zij vooruit gezeid,
van Jesu en zijn moeder, tot in eeuwigheid.
Gijlieden zult nu zien, hoe Frans de blinde woede
zijns vaders heeft veracht, ofschoon het hart hem bloedde.
Hoe hij van frak en broek en hemd en hoed ontdaan,
van d'armoe slechts gedekt, tot Christus is gegaan.
Spitst uwe ooren dan en vat, wat gaat geschieden,
want wie niet hooren wil, blijft bij de domme lieden.
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Een zaal in het paleis van den Bisschop van Assisi.
DE BISSCHOP - DE VADER - FRANS.

De vader:
Heer Bisschop, dit gaat toch te ver! Ik duld het niet.
Het misgebroed, dat gij hier voor u ziet,
dit slangenjong, dees gauwdief en verrader,
wordt, als dit voort blijft gaan, de moordenaar van zijn vader
Hij rooft mijn recht en rust en huiselijke vree
en zelfs mijn eigen vrouw doet dapper met hem mee.
Hij steelt mijn winkel leeg, nog rapper dan de raven:
ik licht mijn hielen niet, of hij is algaan draven:
met rollen gulden laken en lappen zilveren zij.
Hij is bezeten, Heer! De duivel zit hem bij.
Laatst ben ik hem tersluiks bespiedend nagesloopen
en vond, dat hij mijn goed aan vreemden ging verkoopen,
dat hij 't geld gezwind naar gindsche kerke droeg
en aan den priester daar het aan te nemen vroeg.
Die sloeg zijn handen saam voor zooveel gouddukaten,
maar vond het te verdacht en liet zich niet bepraten.
Toch bleef dit boos gebroed bij zijn ontaarde zin
en wierp de buil pardoes het open kerkraam in.
Nu eisch ik, edel Heer, dat gij met hem zult spreken,
om met uw staalhard woord zijn steenen hart te breken.
De Bisschop:
Mijn zoon, wat hoor ik nu? Wat kwaad gerucht is dat?
Groeit gij, een Christenkind, dus op voor galg en rad?
Frans:
Eerwaardig Heer, hoor nu ook mij. Niet om mij zelf te baten,
nam ik dit laken weg, of ruilde het voor dukaten,
maar in een droom ontving ik Gods bevel,
te zorgen voor die kerk en haar geheel herstel.
De vader:
Hij is waanzinnig, Heer! Hij praat aldoor van droomen.
De Bisschop:
En deze roof? Hebt gij die ook van God vernomen?
Frans:
Dit was geen roof, omdat het geld, als ik mij niet vergis,
wel niet van mij, maar ook niet van mijn vader is.
De vader:
Hoor nu zoo'n dwaas! Heeft God je dat verkondigd?
De Bisschop:
Mijn zoon, gij weet toch wel, dat men met liegen zondigt?
Frans:
Ik weet slechts dit, o Heer, dat naar Gods eigen Woord,
al wat geschapen is, het eerst aan Hem behoort,
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en dat het zonde waar, in eigendom te houden,
wat God voor zijne kerk van noode hebben zoude.
De Bisschop:
Dit is een wijze spreuk! Dit woord is diep van zin.
De vader:
Wel dondersteen nog toe, trapt Gij er ook al in?
Laat zelfs uw grijze haar zich door dien gek misleiden?
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De Bisschop:
Maar man beheersch u wat! Gij moogt wel onderscheiden
met wien gij spreekt: dat zulke taal niet schikt.
De vader:
Dat kan wel zijn! Ik zwijg niet meer! Ik heb genoeg geslikt.
Zijn allen tegen mij, dan zal ik als vijand spreken
en maak geen onderscheid voor priesters of voor leeken.
De Bisschop:
Dan zend ik u hier weg. Zoek elders maar uw recht.
De vader:
Dat is verstaan! Maar voor ik ga, zij dit u nog gezegd:
mijn kwelling zal en moet voor goed ten einde komen.
Ik weiger hem mijn huis! Ik sluit mijn deur met boomen,
als hij zich niet gedraagt, gelijk ik van hem wensch,
en mij dit rooven spaart als ieder eerbaar mensch.
Frans:
Moet men niet meer naar God dan naar de menschen hooren?
Wel, weet dan dit: God eischt mij op. Ik ben voor u verloren.
Het is zijn vaste wil, dat ik mijn goed verkoop
en als een bedelaar langs 's Heeren wegen loop.
Gij wilt een eind? Nu goed, gij zult een eind erlangen.
(snelt weg)

De Bisschop:
Waar gaat hij heen?
De vader:
Al ging hij zich verhangen,
het liet me koud als steen. Geen klacht liet ik, geen kreet.
Blij zou ik zijn, bij God! Bevrijd van zooveel leed.
De Bisschop:
Foei! Schaam u, man. Hoe waagt ge zoo te spreken?
De vader:
Eerwaardig Heer!
(zijn stem wordt onzeker)
O Heer!
(hij barst in snikken los)
Hoe kon hij ook zoo breken
een hart, dat slechts van liefde voor hem slaat.
Ach, dat hij zooveel goed vergold met zooveel kwaad.
Rampzalige die ik ben! Zoo in mijn kind geslagen,
mijn liefste trots door hem ten grave te zien dragen.
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De Bisschop:
Mijn goede vriend. Mijn vriend. Ik vat uw fel verdriet,
maar meer nog vat het God, die in uw harte ziet.
De vader:
Niets heb ik hem ontzegd, hij scheen een zoon van adel,
zoo schitterend uitgedoscht en stralend in zijn zadel.
En niets vroeg ik weerom in ruil voor wat ik deed,
niets dan dat hij zijn dag niet als een roover sleet.
Maar dit was zelfs te veel. Zelfs dit mag ik niet vergen.
dat hij zijn oude vader niet ten doode toe kan tergen.
De vader:
Maar goede man, ik denk.... misschien is het Gods stem,
die aldus wekt en wenkt en dringend roept in hem.
De Bisschop:
Vertel mij niet, mijn Heer, dat hij door Gods genade
zijns vaders bloed uitzuigt.
De Bisschop:
En toch... de gewijde bladen
beduiden menigmaal om alles af te staan
en met zijn kruis beladen, den Heiland na te gaan.
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De vader:
Wel, als hem lust zijn lijf in monnikspij te steken,
het is mij goed. Maar zoo een vaderhart te breken,
waar leest gij dat? Kan het van God geboden zijn,
dat ooit een zoon zijn vader sart, nog erger dan een zwijn?
De Bisschop:
Wellicht verwondert u het woord, maar zelfs kunt ge lezen:
‘Wie niet zijn vader haat, kan Mij niet waardig wezen.’
De vader:
Verwondert? Een schande noem ik dat, en schendig slechte praat.
Als God dit heeft gezegd, zeg ik, dat ik Hem haat!
(Frans treedt binnen, gekleed in een armelijke pij en een bundel kostbare kleederen in de hand.
Hij werpt ze voor de voeten van zijn vader en vlucht onder den mantel van den Bisschop)

Frans:
Hier hebt ge alles terug, wat gij mij hebt gegeven.
Ik gooi de kabel los, die tot vandaag mijn leven
aan u gekoppeld hield, en stuur mijn schip, voortaan
van alle last bevrijd, op schooner landen aan.
Ik zal u, van nu af, niet meer mijn ‘vader’ heeten:
mijn Vader is nog slechts, die in den hemel is gezeten.
De Bisschop:
Ik sta van eerbied stom... maar zegen deze daad,
want, waarlijk, groot is hij, die zoo tot Christus gaat.
(Doek)
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George Goyau
Geschiedenis van het Pausdom
De Crisis in het Pausdom - Einde van de Christen maatschappij. Het
Pausdom te Avignon - St. Birgitta en Catharina van Senen.
Bij het grote jubilee van 1300, had de strijdende Kerk het aanzien van een
triomferende. Uit alle landen stroomden de gelovigen naar de voeten van Bonifacius
VIII en gedurende 12 maanden legden de huldeblijken der volkeren de getuigenis
af, dat men de Paus erkende als de souverein van alle zielen.
Dag en nacht hielden twee geestelijken de wacht bij de graven der apostelen, om
de aalmoezen te innen, welke de gelovigen daar neerlegden. Deze grootse pelgrimage,
welke samenviel met een scheuring in het keizerrijk, scheen een nieuwe stoot te
zullen geven aan de wereldsuprematie van het Pausdom.
Doch eensklaps veranderde de situatie.
Philips de Schone, koning van Frankrijk beleed heel devoot het Christendom, maar
had er niet het minste begrip van en wilde evenmin de lasten ervan dragen. Hij wilde
een absoluut vorst zijn en dacht er zelfs over, na het grote interregnum, waardoor
het Duitse Rijk verzwakt was, voor het geslacht der Capets, het erfelijk keizerschap
te bemachtigen. Maar de politiek van het Pausdom stond hem in den weg. Tegenover
Engeland wilde hij meester zijn over vrede en oorlog, maar van voorstellen over
arbitrage of bondgenootschap wilde hij niet horen. Ook wilde hij valse munten maken,
maar hij begreep, dat hij het Pausdom tegenover zich zou vinden, evenals indertijd
Innocentius III gedaan had met den valsen munter, die Aragon bestuurde.
De strijd scheen echter onvermijdelijk en hij nam dan ook de wapens op. Heel
voorzichtig, beurtelings gebiedend en schermutselend ging Bonifacius te werk. Philips
voerde zijn strijd met veel list; hij begon met pamfletten, vervolgde met falsificaties
en eindigde met een klap in het gezicht.
De eisen van Bonifacius VIII waren in den grond der zaak dezelfde, als die van
Innocentius III; maar ten tijde van Innocentius was er nog geen enkele staat sterk
gevestigd.
Philips de Schone was van mening dat het koninklijk absolutisme noodzakelijk
was voor de Franse Staat; en hij zag, dat dit onverenigbaar was met het Pauselijk
absolutisme.
Heel handig wist hij de openbare mening te winnen en de Franse burgerij werd
uitgenodigd, om zelf de ketenen te smeden. waarvan ze niet eerder zou bevrijd
worden, dan met de Franse revolutie. De burgerij, verenigd in de Staten Generaal
kondigde de wet af; ‘dat de koning op aarde geen andere souverein had dan God.’
en daarmede meende men een bulle van Bonifacius VIII weerlegd te hebben. Dit
beginsel, wat op deze wereld een vrijgeleide gaf aan alle vorstelijke willekeur, deed
dus zijn intrede in dit ondermaanse, met een antipauselijk manifest; en hiermede
verbande men de leer der vrijheid, die het gebruik van de macht
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onderwierp aan bepaalde plichten. Hiermede deed het volk dus afstand van zijn
rechten; maar de Paus kon in de aanslag van Anagni, niet door den koning van
Frankrijk en de Colonna's tot het doen van een dergelijke afstand gedwongen worden.
Als tegenzet hoopte Philips, dat de aartsbisschop van Bordeaux, wel daartoe bereid
zou zijn, toen deze de tiaar aannam onder de naam van Clemens V.
Van Lyon, waar hij werd gekroond, ging Clemens V naar Avignon, omdat de Paus
ter uitoefening van zijn macht een zekere veiligheid nodig heeft, welke hem door de
Romeinse aristocratie niet gegeven werd. Zeventig jaar later ging het Pausdom weer
de weg naar Rome terug, omdat Pausen ten respecte van hun macht, niet alleen nodig
hebben om vrij te zijn, maar ook aldus te schijnen. De openbare mening beschouwde
hen als slaven van den Koning van Frankrijk; en zonder twijfel maakte men wel te
veel alarm, maar dat er alarm gemaakt werd, was al erg genoeg. Een situatie, die
voor dergelijke vermoedens aanleiding gaf, was op zich al verkeerd en te betreuren.
De geschiedenis van de 14de eeuw wijst dan ook op een snel verval van de
Pauselijke invloed. Onder de Christenen werd het aangevoeld, dat een hof, wat zich
te Avignon gevestigd had, opgehouden had een internationale macht te zijn. Wanneer
de anathema's van Avignon, de vijanden van de Franse koningen troffen, dan schenen
ze al afgestompt, vóór dat ze insloegen. Keizer Lodewijk de Beier, erfgenaam van
de pretenties van het heidense keizerrijk, trotseerde de excommunicatie; hij voerde
aan, dat de Paus in dienst was van de Valois, die aan Wittelsbach de
wereldheerschappij wilden ontnemen. Zelfs maakte hij zijn eigen paus, omdat ook
Frankrijk de zijne had. In theorie hield men nog, dat de Paus als arbiter moest
optreden, maar in feite nam men maar heel weinig tot dit scheidsgerecht zijn toevlucht.
Toch bleven de Pausen van Avignon, evenals hun voorgangers, aan de belligerenten
hun diensten aanbieden voor de vrede, en de legaten in de 14de eeuw bleven gaan
naar de legerkampen met hun voorstellen voor wapenstilstand.
Men ziet b.v. Urbanus V vredesonderhandelingen openen tussen den Graaf van
Comminges en den Graaf van Foix, tussen de Koningen van Navarre, Aragon en
Frankrijk, en onder de kleinere souvereinen van de Dauphiné en Valentinois: verder
trad hij op tegen de grote maatschappijen en bemiddelde hij bij den koning van
Frankrijk, om vermindering van belastingen voor verwoeste provincies.
Maar de Pausen bezaten toch niet meer het nodige gezag om het welzijn van
vorsten en volkeren te behartigen; en dit niettegenstaande deze volkeren en vorsten.
Indien zij getracht zouden hebben de Valois en Plantagenets door een plechtige
bemiddeling te verzoenen, zou Engeland het waarschijnlijk geweigerd hebben.
Men geloofde niet meer dat de Pausen vrij waren, en dergelijke twijfels waren
niet geheel en al ongegrond; men had ze slechts weg kunnen nemen, tegelijk met het
voorwendsel. Zo verminderde het gezag van het Pausdom. En deze verandering van
den staat van zaken was een droefenis voor vrome zielen. Het beste deel der
Christenheid, wat ten alle tijde op den bres gestaan had om de invloed van de Kerk
te verdedigen en te vergroten, werd er door verlamd en de vijanden van het hof van
Rome werden er door versterkt.
De geschriften van Marsilius van Padua zijn van een ongekende brutaliteit.
De tijden waren gunstig voor dergelijke ketterse stellingen; en het succes daarvan
bracht de herleving van het heidense Caesarisme. Italië betreurde als een weduwe
de afwezigheid van het souvereine
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Pausdom; maar was het voor een gedeelte er zelf niet de schuld van? In de litteratuur
van die dagen vinden we aan het adres van de Pausen van Avignon de meest dringende
oproepen; en in dit koor van verwijten en verzuchtingen overheersen de stemmen
van Dante en Petrarca.
Maar Italië, wat zo verlangend was om zijn Pausen terug te zien, maakte geenszins
haast, om die terugkeer te verdienen, In verschillende steden stonden tyrannen op,
die onrust brachten over de burgerij en een gevaar waren voor de algemene vrede.
In Rome ontstond tegen het jaar 1350 een verschrikkelijke wanorde, deels door een
aardbeving, deels door herhaalde rooftochten, deels door een kinderlijke poging om
een republiek te vormen, en deels door het ondergrondse werk der aristocratische
partijen; en Kardinaal Albornoz had verschillende jaren nodig om de orde te herstellen.
Aan de brede Rhone hadden de Pausen een veilig bestaan, en de boorden van den
Tiber beloofden zulk een bestaan niet. En wanneer de Pausen in het Comtat het
nieuws ontvingen, dat Rome door Rienzi in opstand was gebracht, of door de
Florentijnen bedreigd werd, dan hadden zij er geen spijt van, dat zij hun persoon en
de kerk in veiligheid hadden gebracht.
De financiële organisatie, die in de 12e en 13e eeuw langzaam was opgebouwd, werd
tijdens Avignon verder ontwikkeld en gestabiliseerd. Kloosters, heerlijkheden en
koninkrijken zonden geregeld hun cijns, de aflossing voor de garantie van hun
privileges en rechten. Uit de gehele Christenheid, zelfs uit Groenland en IJsland
kwamen de inkomsten voor de kruistochten, de Christus-penning, aanvankelijk door
bisschoppen ingevoerd en later door legaten en nuntii; de inning daarvan lag in
handen van collectanten verspreid over de gehele Christenheid.
De zonden der wereld ook vermeerderden de Pauselijke inkomsten. Men heeft
zich geërgerd, over wat men in oppervlakkige taal noemde, de verkoop van aflaten,
de verkoop van penitenties. In werkelijkheid echter hebben de begrippen, welke de
oorzaak waren van deze gebruiken, niets schokkends. De voldoening, welke op het
berouw moet volgen, het godvruchtige werk, waardoor de aflaat verdiend wordt,
kan bestaan in een aalmoes, maar de ambtenaren van de Curie gingen de aanvragers
exploiteren, en namen ten eigen bate steekpenningen aan, en hiervan werd aan het
Pausdom een grief gemaakt. Benedictus VII trachtte dit gemarchandeer te voorkomen,
door vaste tarieven te stellen. Maar het bleef aanstoot geven aan het Christelijk
geweten; de theologische onwetendheid van de gelovigen, die de taxen opbrachten,
en van de andere kant de questores of questierders, die de opdracht hadden de aflaten
af te kondigen en de gelden te innen, voor het verdienen ervan, gaven aanleiding tot
odieuse misstanden. Veel werd er geklaagd over deze questierders; dat zij niet altijd
voorbeeldig van leven waren; den aflaat te veel als koopwaar aanprezen of het gewicht
ervan overdreven en zelfs dwalingen verkondigden, zodat het scheen, dat de zaligheid
er van afhing; dat zij teveel op geld aandrongen; dat bij de vele aflaten te veel
questierders rondtrokken om geld te verzamelen, dat niet zelden bedriegers optraden,
die valse aflaatbrieven aanboden of tegelijk meestal valse reliquieën verhandelden.
Talrijke strenge katholieken, bang voor de glorie van de kerk drongen er bij de Curie
op aan te kiezen tussen de eer en het geld. Zeer talrijk zijn de bepalingen van Pausen
en synoden tegen deze en andere misstanden, die echter nooit geheel konden worden
opgeruimd, zodat de aflaat in sommige kringen odieus werd. Het is niet zonder reden,
dat Luther zijn aanval tegen de
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Kerk met de bestrijding der aflaten begon.
Verder was het verlenen van Pauselijke beneficies, voor het Pausdom een belangrijke
bron van inkomsten. Aanvankelijk was de directe bemoeiing van het Pausdom in het
verlenen van beneficies een gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals de afzetting
van een voorafgaande titularis, overplaatsing van een bisschop van de ene stoel naar
de andere enz. Rome trad dan op om moeilijkheden op te lossen of misbruiken te
voorkomen. Maar er kwam een tijd, dat deze inmenging zelf misbruiken opriep. Men
zag in een beneficie niet meer de zielzorg, welke er aan vast zat, maar de inkomsten,
welke het opleverde. Men zag er geen bezwaar meer in, om in een persoon meerdere
beneficies op te stapelen; en de beneficies werden voor den Paus een middel om
bepaalde leden van de Curie te onderhouden of te belonen.
De Curie werd een financiëele macht, zij kreeg wel een geweldige wereldse invloed,
maar het zedelijk overwicht over de wereld verminderde. ‘De wolven zijn meester
in de Kerk’ schreef Alvarez Pelayo, een der meest vurige verdedigers van het
Pausdom. Men kende de inkomsten van de Pausen; men zag heel goed, dat hun ambt
een winstgevende betrekking was en men vreesde, dat de lasten ervan zouden vergeten
worden. De Christelijke openbare mening werd zelfs blind voor de ernstige pogingen
van de Pausen van Avignon, om weer een kruistocht te beginnen en de heidenen van
centraal - en Oost Azie te bekeren. Vóór alles was men geërgerd, over hun rijk
bestaan, en de blijde gelatenheid waarmede zij de Avignonse ballingschap verdroegen.
Hoe zorgvoller het bestaan van het Pausdom, des te sterker is de greep op de
wereld; en toen de Christenheid onder de indruk kwam, hoe de Pauselijke
souvereiniteit was neergehaald, toen ging zij de Pausen terugroepen naar Rome; en
zij nodigde hen uit om weer te beginnen met het lijden, opdat zij weer zouden kunnen
beginnen met op te treden.
Tijdens verschillende kritieke perioden in de Kerk, zien we naast het priesterschap
het profetendom optreden; men ziet dan tussen de gewone vertolker en de
buitengewone vertolker een uitwisseling van licht en raad; het priesterschap houdt
het toezicht op het profetisme en verklaart het; het profetisme brengt het priesterschap
op de hoogte en geeft het leiding.
Maar deze wisselwerking gaat niet zonder moeilijkheden, want het profetisme is
opdringerig en het priesterschap achterdochtig; maar God kan niet in zich zelf verdeeld
blijven en de twee echo's, waarmede Hij de aarde vervult, gaan tenslotte in mekaar
op.
Brigitta de burchtvrouwe van Zweden, door een onzichtbare macht verbannen naar
de boorden van den Tiber, is een der meest zuivere personificaties van het profetisme.
‘Schrijf namens mij aan Paus Clemens, wat Ik u zal dicteren’, zo sprak Jesus tot haar
sedert 1346; en als het dictaat van Jesus, scheef Brigitta:
‘O Paus Clemens, ik Jesus Christus, Ik heb u verheven, Ik heb u alle eerambten
laten doorlopen; sta op om vrede te maken tussen de koningen van Frankrijk en die
van Engeland; het zijn gevaarlijke dieren, die de zielen verslinden; kom vervolgens
naar Italië, beschouw de plaatsen, welke besproeid zijn met het bloed van Mijne
heiligen. Denk aan uw verleden; gij hebt uw eigen wil gevolgd, uw plicht verzaakt;
gij hebt Mij vertoornd, en Ik heb geduld gehad. Maar nu komt Mijn tijd. Ik zal een
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Ik zal daarbij niet vergeten, hoe onder uw bestuur, de heerszucht regeerde, en de
heb-
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zucht in de kerk bloeide. Gij had vele dingen kunnen hervormen en verbeteren; maar
gij hebt het niet gewild. Vóór dat uw laatste uur slaat, verbeter uwe fouten, door U
van nu af ijverig te tonen.’
De opvolgers van Clemens bleven te Avignon; maar Jesus Christus hield niet op
met spreken en Brigitta bleef schrijven. Op zekeren dag spraken twee stemmen tot
de zienster; de ene zeide; De poorten van de H. Kerk buigen zich meer naar de aarde,
dan eigenlijk zijn moest. En de andere stem antwoordde; De Paus is te vergelijken
met deze poorten; laat hij toch het verlangen zijner liefde verheffen boven de
vergankelijke dingen. En de beeldspraak vervolgt; De hengsels van de poorten staan
geheel krom; de vloer is gescheurd en zo vol gaten, dat ze niet meer te belopen is.
Van het dak vallen druppels vlammende zwavel, die een ondragelijke stank
verspreiden. De andere stem geeft de verklaring; De kardinalen zijn de hengsels; zij
krommen zich van hoogmoed, daarom moet de Paus ze recht buigen; eerst met de
tang d.w.z. met zachte woorden en anders ze recht slaan met een hamer, door hun
prebenden te verminderen. De vloer van de H. Kerk betekent de Bisschoppen en de
seculiere geestelijkheid; hun hebzucht is zo groot, dat ze niet gestopt kan worden:
de Paus kan deze situatie veel verbeteren. De reguliere ordes, die hun regel moeten
volgen zijn de daken. Evenals een dak bescherming geeft tegen vocht en het slechte
weer, zo zouden de regulieren de Christenheid moeten beschermen tegen den toorn
van God, door hun nederigheid, hun versterving, hun gebeden en hun koorgebed;
maar hun voorbeeld heeft helaas veel ziellen in het verderf gestort. De Paus kan het
dak vernieuwen en hij kan dit het beste doen.’
En het visioen openbaarde aan Brigitta, dat Urbanus V spoedig van Avigon naar
Rome zou terugkeren.
Weinig uitspraken getuigen op zulk een duidelijke manier van de opvatting, welke
men in de Middeleeuwen had van het Pausdom. Men oordeelde dat diens
souvereiniteit nodig was voor een hervorming van de Kerk; van het Pausdom
verwachtte men het geneesmiddel, en de grieven zelf welke men tegen deze of gene
Paus lanceerde, zijn huldebetuigingen aan de instelling. Twee eeuwen zullen er
moeten verlopen voor de slechte toestand in de Kerk hersteld wordt; beurt om beurt
zal men gebruik maken van besprekingen en opstand, totdat de Pausen van de 16e
eeuw, door hun strenge hervormingen zullen gehoor geven aan de visioenen van de
Zweedse heilige.
Urbanus V bleef kort in Rome en keerde toen weer naar Avignon terug, om daar
te sterven. ‘Hij vreest de arbeid, de lichamelijke moeite’, zo zeide de H. Maagd aan
Brigitta in 1370. ‘Op het laatste oordeel zal hij rekenschap moeten geven, niet alleen
van zijn daden, maar ook van zijn nalatigheid, in de dagen, dat hij machtig was in
den dienst van God.’
Deze tegenslag ontmoedigde de zienster niet, en ook niet de stem van God. Door
haar bemiddeling sprak Jesus tot Gregorius XI, de opvolger van Urbanus;
‘Luister naar mijne woorden, o Paus Gregorius, en overweeg ze. Waarom richt
uw werelds hof zulke verwoestingen aan in mijn hemels hof? Gij perst geld af van
de onderdanen mijner Kerk, om 't te geven aan uwe wereldse vrienden. Wat heb ik
u toch misdaan? o Gregorius! Keer naar Rome terug en wel zo spoedig mogelijk.’
En Gregorius keerde terug; de aarde, volgens een geliefde uitdrukking van de
heilige, hield op de hemel te verbergen; en Gregorius ruilde de genoegens van
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vrienden ook den Paus zullen zeggen, Ik zal tegen hem optreden en hem naar Rome
terugbrengen.’
Nog geen 20 jaren later, beloonde Bonifacius IX de succesvolle en heilige
verontwaardiging van Brigitta tegenover zijn voorgangers, met haar heilig te verklaren.
Op het einde van haar leven had Brigitta in Catharina van Senen een machtige
bondgenote gevonden. Beide heiligen vertegenwoordigden Europa; Brigitta het
Noorden en Catharina het Zuiden. Zij vertegenwoordigen tevens de Middeleeuwse
maatschappij; Brigitta was van aristocratische bloede: Catharina een burgerdochter.
Hun wapenen verschilden; de ene bedreigde, de andere smeekte; de ene bracht met
zich een strenge ernst, de andere een meeslepende zachtheid. Een eigenaardige tijd
en ook een vruchtbare, welke een jonge non van 20 jaren een politieke rol deed spelen
in Italië! Welke titels had zij om als diplomate op te treden, om te onderhandelen
met de republiek van Florence, de kardinalen en den Paus? Niets anders dan haar
liefde voor Christus en voor Zijn rijk op deze wereld.
Een eeuw vroeger was Rosa van Viterbo, een meisje van 12 jaren de ziel van de
Welfenpartij in haar vaderstad. Doordat men er zich op beriep aan Christus toe te
behoren, kon men nog een heersende plaats innemen in de wereld. Het was aldus dat
Catharina zich richtte tot de Curie; ‘Ontplooi de standaard van het H. Kruis, zo schreef
zij, en wij zullen bevrijd worden van wanorde, van oorlog en van veel
ongerechtigheden; en gij zult de hervorming bewerken van de herders der Kerk.
Onverzadigbare dieren hebben Haar al het bloed afgezogen, zodat ze geheel bleek
is. Maar heb moed en kom o Vader; laat niet langer wachten de dienaren van God,
die kwijnen van ongeduld.’
De jonge tertiaris richtte brief of brief, schrijvend in naam der Christenen, zoals
Brigitta sprak in naam van Christus. Zij sprak met den Paus, zoals een dochter spreekt
met haar vader, in kinderlijke genegenheid en heerlijke vrijmoedigheid. Zij maakte
zelfs de reis naar Avignon, om hem te halen. Men beschuldige haar van hoogmoed,
de gewone wraak van het farizeisme, wat niets doet, op het geloof wat werkt.
En blijde beantwoordde Catharina deze beschuldiging, met Gregorius XI terug te
brengen naar Rome. Haar vertrouwvol aandringen bewerkte dit wonder, wat de
onverschilligheid der kardinalen en de pogingen van Karel V hadden willen
voorkomen. En deze overwinning door een tengere non, behaald op de plannen van
Philips de Schone, gaf voor een tijd verlichting aan de Christenheid.
Maar op deze troostvolle overwinning, zouden spoedig andere smarten volgen.
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Het Vraagstuk ener eigen politieke groepering van de Katholieken.
We maken een geweldige wereldcrisis door en in de maalstroom van den huidigen
chaos, waarin Europa wordt meegesleurd, blijft maar weinig onaangetast.
Wel heel merkwaardig is, dat terwijl juist tijdens de bezetting der Duitsers, de
kerken de grootste weerstand geboden hebben en de godsdienst de grootste kracht
was voor het lijdend volk, Neerlands nieuwe premier Prof. Willem Schermerhorn
onlangs verklaarde, dat de huidige Nederlandse volksbeweging alle kerkelijke invloed
moet uitsluiten: dat iemands godsdienstig geloof niets te maken heeft met het
Nederlandse nationale leven.
En het blijkt zelfs dat Katholieken hiertoe hun medewerking geven. Prof J. Kors
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen zegt immers, dat momenteel in Nederland
‘de menigingen omtrent een eigen katholieke groepeering scherp tegenover elkander
staan. Er zijn talrijke voorstanders eener eigen Katholieke groepeering, zij het dan
dat verschillenden daaronder haar anders willen zien dan in het verleden: er zijn
echter ook groepen die daarvan niets meer willen weten. Bezield door de gedachte
eener grootere volkseenheid en meenend, dat een eigen politieke groepeering daarvoor
een struikelblok is, zijn zij bereid deze laatste voor het eerste op te offeren.’
Goede lezers van de dagelijks hier verschijnende kranten hebben van deze strijd
kennis kunnen nemen, alhoewel het erg duidelijk was, dat de berichtgeving
daaromtrent - welke de Katholieke Amigoe maar zonder commentaar overnam - zeer
tendentieus was.
Wat - laten we het noemen - in den geest van Schermerhorn was, werd ruimschoots
gepubliceerd, en van wat vóór ‘de eigen politieke groepeering van de Katholieken’
was, werd amper melding gemaakt.
We waren daarom bijzonder verheugd, toen we dezer dagen inzage kregen van
twee brochures pro en contra over deze kwestie;
nl. Prof. J.B. Kors O.P. Het vraagstuk eener eigen politieke groepeering van de
Nederlandsche Katholieken.
Dr. D.A. van Meegeren O.E.S.A. Over de politieke toekomst van Nederland en
de houding der Katholieken.
Pater van Meegeren wil geen eigen politieke groepeering van de Nederlandse
Katholieken, maar slechts een niet-gesloten, christelijk nationale orientatie.
Even vaag als deze termen, even vaag is ook diens bewijsvoering, als we nog van
een bewijsvoering zouden mogen spreken.
We vinden het dan ook niet van belang de verdere inhoud van diens geschrift aan
onze lezers aan te bieden.
Wel doen we dit met de brochure van Pater Kors.
Want het is van een groot en noodzakelijk belang, speciaal ook in deze tijd voor
Curaçao, waar de politieke groepering nog in wording is met al de kinderziekten aan
de eerste groei verbonden, dat onze mensen goed begrijpen, welke de principieele
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gronden zijn voor de politieke groepering onzer Katholieken, omdat hiermede te
grote belangen gemoeid zijn.
Nog een derde zeer goede brochure is van W.J.M. van Gent; De Nederlandsche
Katholieken en het vraagstuk eener nieuwe partijgroepeering.
Dit geschriftje noemen wij hier slechts, daar dit over de ‘concrete omstandigheden’
handelt, de specifiek Nederlandse dus.
We geven nu het woord aan Prof Kors.
Laat ik beginnen met eenige punten voorop te stellen.
1. Maritain meent te mogen spreken van een Katholieke wijsbegeerte, en het
spraakgebruik kent reeds lang de uitdrukkingen: Katholieke sociologie, Katholieke
ethiek, waarbij het toch gaat over zuiver wijsgeerige beschouwingen. Hoewel
wijsbegeerte als zoodanig geheel onafhankelijk is, wat haar fundeering betreft, van
de openbaring en zuiver product is van de menschelijke rede en op dien grond geen
reden bestaat om van een Katholieke wijsbegeerte te spreken, kan men toch van den
anderen kant niet ontkennen dat het openbaringsweten een grooten invloed uitgeoefend
heeft op het wijsgeerig denken.
Niet zonder reden zegt men dat St. Thomas van Aquino Aristoteles gekerstend
heeft.. Wijl rede en geloof terug te brengen zijn tot één en dezelfde waarheidsbron,
God, kan er geen tegenspraak zijn tusschen de waarheidskennis van ons verstand en
de door God geopenbaarde waarheid. Vandaar dat de Openbaring op twee wijzen
ons verstand te hulp komt. In de eerste plaats als een waarschuwing of toetssteen.
Ons verstand immers kan dwalen, Gods Openbaring echter is onfeilbaar. Indien
derhalve het menschelijk denken in tegenspraak komt met de onfeilbare
Openbaringswaarheid, dan heeft de rede hieraan een toetssteen voor haar eigen
denkwerk en weet zij dat zij verkeerd geredeneerd moet hebben, anders zou
tegenspraak onmogelijk zijn. Men zou het kunnen vergelijken met het geval van een
leerling, die aan de door den leeraar vooraf gegeven uitkomst eener som, kan toetsen
of hij een fout gemaakt heeft in zijn berekening.
In de tweede plaats geeft de Openbaring aanleinding tot en verheldering van het
wijsbegeerig denken, zoals het dogma der H. Drievuldigheid en dat der
Menschwording bijgedragen heeft tot een klaarder en juister persoonsbegrip. Zoo
helpt dus de Openbaring de rede in haar eigen werkzaamheden èn als waarschuwing
of toetssteen om niet af te dwalen, èn als een wegwijzer naar juistere begrippen. Dit
geldt nog meer daar, waar de Openbaring ons in-zich-natuurlijke waarheden leert,
zoals de tien geboden.
Zoo is het waar dat het geloof het wijsgeerig denken der christenheid heeft
beïnvloed en voor vele dwalingen behoed en dat daarom ook de aldus onstane
wijsbegeerte onderscheiden is van de verschillende wijsgeerige systemen, welke met
de Openbaringsgegevens geen rekening hielden ofwel uit ongeloof, ofwel omdat
men de verhouding van geloof en rede niet juist gezien heeft. Omdat de
geloofswaarheden echter alleen toetssteen of wegwijzer zijn en op geen enkele wijze
de conclusies van het wijgeerig denken fundeeren, daar deze door de eigen
denkwerkzaamheid der rede worden gewonnen, behoudt hierbij de wijsbegeerte haar
eigen zelfstandigheid en karakter van zuivere rede-wetenschap.

Lux. Jaargang 3

Wat nu de feilbaarheid van het menschelijk verstand aangaat, zoo weten wij uit
de Openbaring dat na den zondeval de mensch zonder Openbaring zelfs de natuurlijke

Lux. Jaargang 3

58
waarheden slechts moeilijk kan achterhalen en dan nog vermengd met allerlei
dwalingen. Dit geldt vooral de waarheden die het menschelijk leven raken en daarom
ten nauwste met het passieleven van den mensch, zijn hoogmoed en begeerlijkheid
samenhangen. Daar toch oefenen de hartstochten een geweldigen en in den tot het
kwade geneigden mensch vertroebelenden invloed uit in het vaststellen der waarheid.
De geschiedenis der menschelijke moraal geeft hiervan 't duidelijkst bewijs voor
allen die zien willen. Dààr ligt ook de grond waarom de Kerk met haar geloofs- en
zede- leer, gegrond op goddelijke onfeilbare Openbaring, het groote en enige
beschavingsinstituut geweest is dat de in heidendom en zedebederf gezonken volken
tot juister inzicht bracht in de natuurlijke zedenormen welke het menschelijk leven
moeten beheerschen, en daardoor tot ware menschelijkheid. Het is door de Kerk dat
de wereld haar christelijke beschaving ontving en de breuk met de Kerk heeft Europa
weer doen terugvallen in heidensche losbandigheid en onmenschelijkheid. De
herkerstening en gezondmaking onzer door en door zieke menschheid zal ook slechts
door de Kerk kunnen geschieden. De eeuwige normen zoowel voor het individueele
als voor het gemeenschapsleven zijn Haar toevertrouwd door Haar goddelijken
Stichter om door Haar ongeschonden bewaard en gepredikt worden.
Wij, Katholieken, kinderen der Kerk, bezitten daardoor een rijkdom, waardoor
wij de wereld kunnen redden door zelf te leven naar onze leer en die eeuwige normen
ook naar buiten uit te dragen tot hen, die naar de Kerk niet hooren. Dit geldt ook ten
opzichte van de normen welke het gemeenschaps-en staatsleven moeten beheerschen,
wil dit inderdaad leiden tot het waarachtig algemeen welzijn. En daar ons probleem
juist hierop betrekking heeft, wil ik wat nader daarop ingaan.
Het is mij onbegrijpelijk dat men de ‘voornaamste Katholieke desiderata’ bereikt
acht ‘in de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs en het algemeen kiesrecht’, of
hen beperkt tot vraagstukken van socialen aard, alsof daarmede het algemeen welzijn
volkomen gewaarborgd zou zijn, terwijl het toch slechts onderdeelen zijn van een
volledig Katholiek staatsprogram. Mij dunkt dat zooal niet reeds het verleden, de
ervaring der laatste jaren wel voor iedereen duidelijk gemaakt heeft, dat het juist gaat
om de diepere gronden waarop zich het algemeen welzijn baseeren moet. De wereld
wordt beroerd door de groote vraagstukken over de verhouding van individu en
gemeenschap, over persoonlijkheidswaarde en menschelijke vrijheid met een daaraan
beantwoordende redelijke gebondenheid, over zedelijkheid voor zoover zij bij uitstek
het gemeenschapsleven raakt in huwelijksleven en openbare levenshouding, over
geboortebeperking en rasverbetering, over de hooge waarde van het gezinsleven,
over verhouding van economie en natuurlijke moraal, van recht en zedelijkheid, over
gezonde of decadente cultuur, over waarachtig christendom als grondslag van een
gezond volksleven, en daarmede over de verhouding van staat en godsdienst. Over
al deze pricipieele vraagstukken heeft het Katholicisme zijn eigen vaste en
onwankelbare normen, onderscheiden van die welke de levensbeschouwing van
andere groepen meebrengen. Waarom anders - om één ding te noemen - dat gebrek
aan woningen voor groote gezinnen in zoovele steden? Het is juist omdat men van
deze door het Katholicisme ongerept bewaarde natuurlijke normen ten opzichte van
al deze problemen is afgedwaald, dat de tegenwoordige wereld het ontstellend beeld
te zien geeft van tyrannie aan de eene en losbandigheid
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aan de andere zijde. En men zal ook het sociale leven niet gezond kunnen maken
als deze diepere normen er niet de hechten grondslag van vormen, ook al zou
misschien voor een tijd een zekere stoffelijke welvaart kunnen worden bereikt. Door
het verlaten van deze normen is de liberalistische hardheid en zelfzucht, de sociaal
democratische vermaterialiseering der massa, het communistisch staatskapitalisme,
da nationaal-socialistische tyrannie en staatsvergoding, de ontvolkingstendenz veler
landen, de verwoesting van het gezinsleven, droeve werkelijkheid geworden. Aan
het vooropstellen van valsche beginselen over vrijheid, gezag, staat, menschelijke
persoonlijkheid, eigendom, het sexueele leven is de ontreddering van de maatschappij
te wijten, welke voor een groot deel nog lang door christelijke tradities gevoed was.
Er is een heidensche mentaliteit ontstaan in lijnrechte tegenstelling met de christelijke
gezindheid en de daaruit voortvloeiende waardeering van het leven. De sensus
christianus, het christelijk aanvoelen is verdwenen in het individueele zoowel als in
het staatsleven.
En nu zal men wel onder andersdenkenden menschen vinden, die op 't ogenblik
in verschillende punten met ons overeenstemmen, waarop een bepaald program zou
kunnen worden samengesteld dat voor ons aanvaardbaar is, doch men moet niet
vergeten, dat bij de meesten van hen een onwankelbare basis ontbreekt. Een nieuwe
strooming, een enkele gebeurtenis, welke de gemoederen in beweging zet, is soms
voldoende om hen van mening te doen veranderen. En dit gevaar wordt grooter
naarmate de ontkerstening voortschrijdt. De diepste oorzaak hiervan is het gemis
aan een onfeilbaar leergezag. Dit openbaart zich in het stellen van een
surrogaat-onfeilbaarheid van den Fuehrer. De wereld heeft geen houvast meer, en
toch wil zij deze. ‘Zij worden’, zegt Paulus, ‘heen en weer geslingerd en voortgestuwd
door elke windvlaag van leering, door het bedrog van menschen, door sluwe verleiding
tot dwaling’.
(Ephes, 4, 14).
Dit alles mag zeker ernstig overwogen worden door hen die naar nieuwe
groepeeringen verlangen op gebieden waarop de levensbeschouwing een voorname
rol speelt. Zou het niet logischer zijn te streven naar een incidenteel verband als
vorm van samenwerking met menschen die het slechts incidenteel met ons eens zijn?
2. Het voornaamste moet toch wel iedereen de dwaasheid doen inzien van de ook
onder ons, Katholieken, nog te veel gehoorde bewering: Kerk en politiek hebben
niets met elkander te maken. Dat is één van die vele leuzen welke slechts half waar
en daarom juist zoo gevaarlijk zijn, nog gevaarlijker dat een totale en daarom beter
kenbare onwaarheid.
De Kerk vertegenwoordigt een levensbeschouwing, welke het heele levensgebied
beïnvloedt. Vandaar raakt haar werkzaamheid zoowel het terrein der politiek als van
het sociale leven, van de economie, van het recht. Al deze terreinen raken de zedeleer,
wijl zij de gedragingen van menschen regelt, welke gebonden zijn aan de hoogste
zedelijke normen. Men sla er slechts de encycliek Quadragesimo Anno op na, waarin
Paus Pius XI voor de Kerk het recht opvordert te oordeelen over sociaal-economische
problemen, welke eveneens onder de Staatszorg vallen en dus deel uitmaken van het
politieke leven.
Men moet daarom in 't oog houden dat het iets anders is te zeggen: Kerk en Staat
hebben ieder hun eigen terrein, en iets anders: godsdienst en politiek hebben niets
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sel: scheiding van de Kerk en Staat, veroordeeld is; dat de Kerk zich juist tegen de
laïciseering, ook van het Staatsleven, met recht ten sterkste verzet heeft.
Meer behoeft hierover in verband met 't probleem dat ons bezig houdt, niet gezegd
te worden. Aleen wil ik opmerken dat het mij verwondert, dat dergelijke
nationaal-socialistische slagwoorden, waarmee de tot de N.S.B. toegetreden
Katholieken zich meenden te kunnen verdedigen tegenover het Episcopaat, nu nog
bij sommigen van ons opgeld doen. Hebben zij dan in iets geleerd, of zijn zij ook
gaarne slachtoffer van zelfverblinding, omdat zij meenen anders een voor het gemoed
aantrekkelijke richting niet te kunnen inslaan? Het verstand moet in den redelijke
mensch de leiding hebben. Het anti-intellectualisme van facisme en
nationaalsocialisme heeft de wereld al genoeg doen lijden. Door haar prijs te geven
aan ‘rücksichtlose’ uitleving van ongebreidelde instincten. Hoofd en hart moeten
hand aan hand gaan, doch het hoofd heeft de leiding.
3. Men heeft beweerd. dat de vraag of er na den oorlog verplichtingen t.o.v. de
politieke organisatie bestaan, een kerkelijke vraag is. Deze bewering zou waar zijn
als er voor den Katholieken als zoodanig slechts kerkelijke verplichtingen bestonden.
Dit is volkomen onjuist en steunt op een verkeerd begrip van het woord ‘kerkelijk’.
Kerkelijk is wat van de Kerk als instituut, als zichtbare gemeenschap onmiddelijk
uitgaat, of daarvan een onderdeel vormt. Zoo hebben wij kerkelijke geboden, kerkelijk
gezag (vandaar voorschriften die de iure divino en andere die de iure ecclesiastico
zijn), kerkelijke instellingen. Doch niet alles wat Katholieken als Katholieken doen,
is daarom kerkelijk. Niemand zal een katholiek gezin dat door Katholieken als
Katholieken in het leven is geroepen, een Kerkelijke instelling noemen. Wat een
godsdienstige of godsdienst-zedelijke vraag is, is nog geen Kerkelijke vraag. Het
kan een kerkelijke vraag worden wanneer de Kerk als instituut erbij optreedt, doch
eerder niet. Indien dus Katholieken als Katholieken meenen op grond van hun
levensbeschouwing in omstandigheden verplicht te zijn zich op politiek terrein te
groepeeren bijv. ter bevijliging van hun geloofsleven, terwille van het waarachtig
staatsbelang, of zelfs ter verdediging van de rechten der Kerk, dan is zulk een
groepeering geen kerkelijke groepeering, wijl ze niet aan de Kerk als zoodanig haar
ontstaan dankt, doch aan Katholieken als uitvloeisels en eisch van hun katholieke
levensbeschouwing in bepaalde omstandigheden. Dat neemt niet weg dat de Kerk
in bepaalde onstandigheden zulk een groepeering aan haar kinderen zou kunnen
opleggen. Een andere vraag echter is of de Kerk dit gauw doen zal. Doch doet zij
het, dan wordt zelfs daardoor die groepeering, al geschiedt zij nu krachtens kerkelijk
gebod en kerkelijke verplichting, toch zelf nog geen kerkelijke instelling, tenzij als
orgaan der Kerk in haar uiterlijke gemeenschap wordt ingeschakeld. Doch dit zal de
Kerk nooit doen, juist omdat het politieke leven als zoodanig zelfstandig is, ook al
ontleent het zijn juiste beginselen aan de katholieke leer en zal het indirect met
kerkelijke belangen in aanraking komen.
4. Een vierde punt van betekenis in deze questie, is het vraagstuk der nationale
eenheid, vooral daar deze uitdrukking zoozeer is en nog wordt misbruikt.
Men kan de nationale eenheid zien van den kant der materieele oorzaak van de
gemeenschap, van den kant der individuen, gezien als bouwsteenen, waaruit de
gemeenschap is opgebouwd. Zoo gezien, kan er eenheid zijn van ras, van nationaliteit,
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streven richtte en daarom tot een exclusivistische ras- en gelijkschakelingspolitiek
kwam, zelfs op het gebied van godsdienst. Een aan ras en bodem ontsproten eigen
Duitsche godsdienst moest de plaats gaan innemen, zoals Rosenberg schrijft, van
het ‘artfremde’ Christendom. Vandaar werd het nationaal-socialisme niet slechts een
beweging op politiek gebied naar een bepaalden regeeringsvorm, doch een
‘Weltanschauung’. Het van één ras of natie zijn bracht den eisch mee van gelijk
denken, willen en leven. Zulk een eenheidsstreven moest tyrannie worden.
In de tweede plaats kan men de nationale eenheid gronden op de doeloorzaak der
volkgemeenschap, nl. het algemeen welzijn. En het is juist deze factor het doel, dat
toch in ieder ding het wezen bepaalt, welke de waarachtige, formeele eenheid van
een volk moet vormen. Juist het ééne gemeenschappelijke doel, dat alle leden hebben
na te streven, brengt de eenheid van samenwerking, samenleving tot stand, welke de
eigenlijke eenheid is van iedere maatschappij, ook van den staat. Zoo geeft de
Zwitsersche Bondstaat het feit te zien van een ware eenheid ondanks materieele
verscheidenheid van ras, taal, psyche. Ik zal niet ontkennen dat ook de materieele
eenheid tot op zekere hoogte haar waarde heeft, doch de eigenlijke
gemeenschapseenheid steunt op de doeloorzaak, en gaat boven de materieele
verschillen uit, welke bovendien eenmaal een feit zijn. En nu geloof ik, dat het
eenheidsstreven waarvoor velen thans warm loopen, veel meer door de eerste dan
de tweede eenheidsopvatting geleid wordt en daarom van bepaalde
gelijkschakelingstendenzen niet afkeerig is. En daarin ligt een groot gevaar, waarvan
het nationaal-socialisme ons de uiterste doch logische consequentie toont. Er ligt iets
van deze tendenz uitgedrukt in de leuze: weg met alle hekjes en schotjes, welke onze
Nederlandse volkseenheid in den weg staan. Het openbaart een nivelleeringsdrang
welke het materieele leven stelt boven het formeele.
Laat ons toch zorgen van vreemde smetten vrij te blijven! Onze Nederlandsche
staatsgemeenschap bestaat nu eenmaal uit menschen van verschillende ras,
verschillende psyche, verschillende cultuur, verschillende godsdienstige
levensbeschouwing. De eenheid welke wij na te streven hebben is daarom een eenheid
van samenleving, van samenwerking, van gericht zijn op eenzelfde gemeenschapsdoel:
het algemeen welzijn van ons volk. Wij behoeven ook de verschillen niet weg te
doezelen. Integendeel, in de verscheidenheid der menschen liggen meer waarden
gegeven dan in een standaardmensch. Vullen bijv. de cultuur der zuidelijke
Nederlanden en die van Noord-Nederland elkander niet wederkeerig aan?
Een bijzondere bespreking echter verdient, in verband met ons probleem, het
verschil in godsdienst. Geloovend dat de Zoon Gods ons de volheid bracht van
onfeilbare Godsopenbaring, welke Hij ter prediking toevertrouwde aan Zijn Kerk,
weten wij ook dat onze levensbeschouwing van een éénige en alles overheerschende
beteekenis voor de menscheid is en voor iedere menschelijke samenleving. Om haar
goddelijk en absoluut karakter kan op dit punt van een toegeven aan een materieele
eenheidsstreving of gelijkschakeling met ieder andere levensbeschouwing geen
sprake zijn. Wat echter de formeele eenheid betreft, welke steunt op de eenheid van
doelstelling: het algemeen welzijn, is juist de katholieke levensbeschouwing,
verankerd als zij is in God, die zoowel de natuur des menschen schiep als haar verhief
tot de bovennaturrlijke orde, van de hoogste betekenis. Moeten wij, die dezen rijkdom
des geloofs om niet ontvangen heb-
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ben, niet veeleer een eer erin stellen daarvan ook in het publieke leven zoo sterk
mogelijk getuigenis af te leggen, meer nog dan andere het doen ten opzichte van hun
levensopvatting? Ja, juist uit liefde voor ons volk behooren wij op de krachtigste
wijze mede te werken aan het algemeen welzijn door uit deze goddelijke bron de
onmisbare bouwsteenen aan te dargen, welke alleen een waarachtig
gemeenschapsbelang kunnen waarborgen. Daardoor zijn wij niet minder, doch meer
nationaal, wijl wij het ware belang van ons volk daardoor des te beter dienen.
Volkseenheid behoort in de eerste plaats samenwerking te zijn tot het
gemeenschapsdoel. Laat ieder het doen op zijn wijze, als het welzijn van het geheel
maar inderdaad de drijfveer is, doch wij moeten het doen op onze wijze,
voortvloeiende uit onze levensbeschouwing. Dit kan alleen ten zegen zijn voor ons
volk. Dit belet niet om zonder eigen zelfstandigheid prijs te geven samenwerking te
zoeken op alle punten waar dit mogelijk is. Maar dan moge vooral de liefde welke
allen ons dierbaar vaderland en elkander als leden van eenzelfde gemeenschap hebben
toe te dragen, de brug bouwen tot wederzijdsch begrijpen en waardeeren en de hoogste
eenheidsband vormen van ons volk.
5. Een groepeering van Katholieken als zoodanig op politiek terrein is geen
onmiddellijke eisch van katholieke levensbeschouwing. Deze eischt van den Katholiek
dat hij zich op politiek terrein laat leiden door normen der katholieke zedeleer met
betrekking tot het gemeenschapsleven en bovendien dat hij naar vermogen tracht
deze beginselen invloed te doen uitoefenen op het staatsbestuur, wetend dat zij alleen
de juisste behartiging van het algemeen belang kunnen waarborgen. De Kerk moet
in de wereld zijn als een zuurdeesem en al de leden der Kerk moeten het hunne
daartoe bijdragen. Ten opzichte nu van deze taak verhoudt zich een politieke
groepeering van Katholieken als zoodanig als een middel, doch niet als het uiteraard
eenig middel. Vandaar heeft zulk een politieke groepeering ook niet uiteraard het
karakter van noodzakelijkheid, zelfs niet van wenschelijkheid. Dat zal moeten bepaald
worden door de concrete omstandigheden. Nu moet men niet hieruit besluiten: dus
is het vraagstuk of er een katholieke groepeering op politiek terrein in bepaalde
omstandigheden wenschelijk of noodzakelijk is, geen principieel vraagstuk. Wat
immer door het beginsel niet uiteraard wordt geeischt, kan daarom in omstandigheden
wel krachtens het beginsel gevorderd worden. M.a.w. de omstandigheden kunnen
dit middel voor de doorvoering van het beginsel wenschelijk en zelfs noodzakelijk
maken. In dat geval eischt het beginsel de aanwending van dit middel.
Na deze vooropstellingen kunnen wij het vraagstuk zelf, naar mij toeschijnt, zuiverder
zien. Het eigenlijke punt, waarover het gaat, kan nu best geformuleerd worden in
deze vraag: zijn de huidige omstandigheden in ons vaderland zóó, dat het voor de
katholieke staatsburgers noodzakelijk of althans wenschelijk is zich op politiek terrein
afzonderlijk als Katholieken te groepeeren?
1. Het antwoord op deze vraag kan in de eerste plaats gezien worden uit een meer
algemeen oogpunt. Nederland is een land met, wat godsdienst aangaat, gemengde
bevolking, waarvan ruim één derde Katholiek is. Bij het niet-Katholieke volkdeel
leeft daarbij, althans bij het grootste gedeelte, de traditie dat Nederland een
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een kleine meerderheid. Het begrip ‘Protestantisme’ heeft, in zijn breeden zin
genomen, nu eenmaal een negatieven inhoud en omvat alles wat in Rome een gevaar
ziet voor waarheid en vrijheid. En hierin stemt de groote massa van het niet-Katholieke
volkdeel overeen. Het is in dit antagonisme, deze diep-gewortelde en traditioneele
afkeer van Rome welke zich zoowel in het maatschappelijke als in het politieke leven
steeds nog openbaart in de neiging om ons, Katholieken, zooveel mogelijk afzijdig
te plaatsen, zij het dan ook veelal onbewust, en zonder eenige vijandelijke bedoeling.
Een tweede punt van overweging is 't feit, dat, al mogen sociale en economische
factoren er een rol in spelen, de groote strijd gaat om wereldbeschouwingen. Het
Nederlandsche volk - dit strekt het tot eer - heeft zich in het politieke leven in 't
algemeen steeds laten leiden door het beginsel. De grootste partijen in Nederland:
Katholieken, Anti-Revolutionairen, Christelijk-Historischen, Vrijheidsbond,
Vrijzinnig-Democraten sociaal-Democraten, Communisten, waren beginselen-partijen.
Zij verdedigden een bepaalde levensbescouwing, welke bepaalde eischen inhield op
staatkundig gebied. De toekomst zal misschien sommige stroomingen uit het verleden
wegvagen of tot onbeteekende proporties terug dringen, de stijd zal zker gaan om
een levensbeschouwing, misschien uiteindelijk tusschen christendom en heidendom.
Hieruit volgt dat de Katholieken voor de positieve taak staan de normen der
natuurlijke zedeleer, ook voor het maatschappelijke en politieke leven, in het belang
van Nederlandsch waarachtig algemeen welzijn, tot gelding te bregen, en voor de
negatieve, doch niet minder noodzakelijke taak de hun toekomende plaats in het
Nedelandsche staatsleven voor zich, doch daardooor juist voor hun de eenig juiste,
levensbeschouwing te handhaven en te verdedigen.
Nu spreekt het vanzelf dat, waar het hier gaat om de hoogste waarden, ook voor
ons volk, deze doelstellingen met de meeste kracht moet worden nagestreefd. En nu
zal men toch moeten toegeven dat, gezien de toestanden in ons land, de enkeling
hiertoe minder in staat is dan de groep, dat samenwerking van velen krachtiger invloed
uitoefent dan voor een enkeling in het algemeen mogelijk is. Tegenover een sterken
tegenstand van de andere zijde hoort een evenredige kracht te staan van onze zijde.
Ziedaar de reden waarom een groepeering van ons, Katholieken, op politiek terrein
noodig, althans hoogst wenschelijk is. Dit is geen afgoderij van de eenheid als eenheid,
noch een kwestie van macht om macht, doch alleen een middel om het waarachtig
welzijn van ons Nedelandsche volk zoo krachtig mogelijk te waarborgen en te
bevorderen. Een versnippering van onze Katholieke krachten over verschillende
partijen zou dit streven in ernstige mate belemmeren. Wij zouden dan in onzen plicht
inderdaad te kort schieten.
2. Er ligt - en onze tegenstanders hebben dit ook altijd begrepen - in een gezamenlijk
optreden een psychologische kracht Het spreekt altijd meer aan of iets door een
enkeling of door een groote groep wordt voorgestaan. De massa-regie van het
nationaal-socialisme en fascisme alsook van het communisme hebben dezen factor
niet zonder succes uitgebuit. Het feit dat een groote groep met enthousiasme bepaalde
waarden vertegenwoordigt, doet de achting stijgen ook voor die waarden, vooral
wanneer deze tenslotte in de menschelijke natuur verankerd liggen. Vandaar dat alle
bewegingen leuzen aanheffen welke of steunen op een neiging van 's menschen
gezonde natuur of in decadente tijd op een
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neiging van s'menschen gevallen natuur, waarin toch altijd iets van de natuur gevonden
wordt.
Het bestaan nu van een eigen politieke groepeering van Katholieken als zoodanig
is een zichtbare uiting van het feit dat het Katholicisme ook voor het
sociaal-economisch en staatkundig leven hooge waarden bevat. Deze openbare
getuigenis voor onze levensbeschouwing in het publieke leven heeft dan ook zijn
heel bijzondere waarde, ook voor ons Katholieken, zelf, welke men - onze
tegenstanders leeren het ons - niet mag verwaarloozen.
3. Wij willen nu het vraagstuk zien uit een meer bijzonder oogpunt. Zij, die niet meer
willen weten van een staatkundige groepeering van Katholieken, mogen zich wel
ernstig afvragen wat dit te beteeken heeft voor de groote massa van onze katholieke
arbeiders en ook anderen, bijzonder in dezen tijd, nu de verlokkingen van het
communisme door de betoovering der Russische krachtsontplooiïng en van het
fascisme door zijn eveens massaal eenheidsvertoon, zoo sterk op hen inwerken.
Indien op politiek terrein het katholiek beginsel, ik zou willen zeggen, geen vorm
krijgt in een eigen groepeering vean Katholieken, waarvan het de veilige en blijvende
grondslag is, waarheen zullen zij zich dan wenden? Terwijl onze vroegere R.K.
Staatspartij voor den katholiek als de aangewezen organisatie werd gezien op politiek
terrein en daardoor de massa der Katholieke arbeiders bewaard heeft voor een
afglijden naar het socialistische kamp, en anderen wellicht voor een zich keeren tot
een meer liberale richting, zal men nu, zonder eigen groepeering, veel machteloozer
staan om hen voor de verleiding te behoeden. Men zal ze in het politieke leven niet
meer bijeen kunnen houden op de basis van hun levensbeschouwing doch slechts op
die van hun belangen, hetgeen toch zeker een vermindering van geestelijk karakter
beteekent.
Nu kan men wel beweren dat de standsorganisaties hiervoor te waken hebben en
hun leden zóó moeten vormen dat zij voor deze verleiding niet zullen bezwijken.
Doch men moet in de eerste plaats niet vergeten, dat niet alle Katholieken leden zijn
van hun respectievelijke standsorganisaties, en in de tweede plaats dat in werkelijkheid
de opvoedende invloed van de standsorganisatie lang niet is wat hij zijn moest. De
vakvereeniging had meer de belangstelling van onze arbeiders dan de standsorganisatie
en ook in andere standen werkte de belangenfactor sterker dan de liefde voor het
beginsel. De R.K. Staatspartij was daarom in het verleden niet alleen een gewenschte,
doch zelfs noodige aanvulling, wilden velen op politiek terrein niet op een dwaalspoor
komen.
Wij mogen wel overwegen dat wij ook verantwoordelijk zijn voor onze zwakke
broeders. Hun geestelijk belang weegt zwaarder dan het stoffelijke, terwijl het
bovendien juist de vraag wordt of, door het opgeven van een eigen groepeering op
politiek terrein, die stoffelijke belangen juist enblijvend gewaarborgd zullen worden.
4. Men zal bij de beslissing van ons probleem zich ook moeten afvragen, wat de
andere groepen der Nederlandsche bevolking zullen doen. Is het niet hoogst
waarschijnlijk dat Anti-Revolutionnairen, Christelijk-Historischen,
Sociaal-Democraten en Communisten met eigen politieke groepeeringen zullen
terugkomen, ook al zouden er onder hen gevonden worden, die tot een andere
groepeering genegen zouden zijn? Is het dan wel raadzaam dat wij, Katholieken gaan
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bezien wij haar niet van haar godsdienstige en bovennatuurlijke - dat behoort niet
direct op het terrein der politiek - doch van haar onder invloed van het
bovennatuurlijke gezonde natuurlijke zijde, hebben uit te dragen.
Deze uiteenzettingen hebben niet de bedoeling om het verleden terug te roepen
zoals het was. De geweldige gebeurtenissen hebben ook ons begane fouten doen
inzien, vooral van een al te bekrompen partij-politiek. Doch wij hebben ook gezien
hoe het één-partijstelsel niet alleen het eigen volk, doch ook de wereld tot een ramp
is geworden, wat in onze moderne, juist op het gebied van levensbeschouwingen zoo
verdeelde en ontkerstende wereld niet anders kan. Ook daaruit moeten wij een les
trekken. Men trachte het goede uit het verleden te behouden en wat ongezond en
verkeerd was, te verbeteren. Tot dat goede behoorde ook onze eigen katholieke
groepeering op politiek gebied, ook al moge er bij de R.K. Staatspartij veel te
wenschen over geweest zijn. Menschenwerk is nooit volmaakt, doch altijd voor
verbetering vatbaar, zeker als de goede wil aanwezig is. Doch men late zich niet door
een verkeerde opvatting over volkseenheid tot acties leiden welke wij later te betreuren
zouden hebben. En evenmin als de andere partijen uit angst voor het daar aan
verbonden isolement zich gedrongen voelden zichzelf op te heffen, behoeven wij dit
te doen. Zichzelf zijn sluit bovendien samenwerking niet uit. En indien er onder onze
andersdenkende landgenooten zijn voor wie het bestaan eener eigen politieke
groepeering onzerzijds, een beletsel zou zijn met ons samen te werken, dan getuigt
dit van een mentaliteit welke ons maant op onze hoede te zijn en onze eigen
zelfstandigheid nog meer noodig maakt.
Laat ons hopen dat het samen doorstane leed en de samen gevoerde strijd voor
ons dierbaar vaderland ons allen dichter bij elkaar gebracht heeft en geleid tot een
wederzijdsch begrijpen en waardeeren. Daarvan moge een intenser streven om samen
te werken tot hooger bloei van onze Nederlandsche gemeenschap de blijvende vrucht
zijn.
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M.D. Latour O.P.
Robinson Crusoë
Ongeveer tweehonderdveertig jaar geleden ging er een man naar Chili, die nu over
de hele wereld bekend is onder de naam van Robinson Crusoe. Zijn ware naam was
Alexander Selkirk; hij werd geboren in Schotland en ging de zee op. Na verschillende
avonturen werd hij achtergelaten op Juan Fernandez, een eiland, dat ongeveer
vierhonderd mijl ten Westen van Valparaiso, tegenover de kust van Chili ligt. Dit
eiland heeft een sikkelvorm, is twaalf mijl lang en zeven breed en de kust is zo steil
en rotsachtig dat er maar één plaats is voor schepen om te landen. Er groeien alle
soort wilde vruchten en er is een grot van dertig voet lang met verschillende zijholen.
Alexander Selkirk vond deze grot en woonde er alleen in gedurende vier jaar en
vier maanden, totdat een voorbijvarend schip zijn lichtbaken zag, hem opnam en
terugbracht naar Engeland. Daar leefde hij nog veertien jaar en werd luitenant van
de Britse Marine. Dat eiland voor de kust van Chili heeft hij nooit vergeten en men
beweert dat hij een grot bouwde in zijn tuin in Engeland en daar zo nu en dan in ging
zitten om te peinzen over de frisse wind en de daverende zonneschijn van
Zuid-Amerika. Vóór hij stierf vertelde hij zijn geschiedenis aan een veelschrijver,
genaamd Defoe, die een boek over hem schreef, maar wel nooit gedacht zal hebben,
dat dit boek nog eens onsterfelijke roem zou bezorgen aan hem zelf en eeuwen zou
blijven voortbestaan, al is het dan maar als kinderboek met prentjes. Alleen ingewijden
weten, dat het een strekkingsroman is. Als zodanig is het boek n.l. totaal mislukt,
maar als avonturenroman is het een ongelofelijk goed stuk vertelsel. Dat hebben
ruim twee eeuwen van blijvend succes duidelijk genoeg bewezen.
Bovenvermeld relaas over het ontstaan van de meest gelezen roman uit de
wereldlitteratuur, zal vermoedelijk dicht bij de waarheid staan. In ons artikel over
Dampier (LUX, Jrg. 2, No. 6) stipten wij dit geval slechts even in het voorbijgaan
aan. Maar toen de Knickerbocker van 5 Maart 1945 met een interessant artikel voor
de dag kwam over een Nederlandse bron voor het Robinson-verhaal, nl. Beschrijvinge
van het Magtig Koningrijk Krinke Kesmes, etc., door Dr. Hendrik Smeeks, werd
onze persoonlijke nieuwsgierigheid geprikkeld, vooral omdat wij meenden in
Dampiers werk iets gelezen te hebben, dat misschien nog enig licht kan werpen op
de oorsprong van de Robinson-roman.
Hoe komt Robinson aan zijn naam? Is die naam zuiver willekeurig, of gekozen
met een klaarblijkelijke herinnering aan een bepaald persoon? Men haalde in die tijd
zoveel grapjes uit met familienamen, vertaalde ze in het latijn of grieks, of gooide,
als dat ergens voor dienen kon, de letters eenvoudig door elkaar. Opvallend is, dat
dokter SMEEKS en Krinke KESMES twee eigenamen vertonen, die uit precies de
zelfde letters bestaan. Smeeks heeft evident zijn eigen naam door elkaar gegooid om
er Kesmes van te maken. Bij het lezen van de
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naam Robinson, kwam mij plotseling een herinnering te binnen uit Dampiers
reisverhalen, waarbij niet Alexander Selkirk betrokken is, maar wel het eiland Juan
Fernandez (Dampier schrijft Joan Fernando) en een zekere Indiaan Robin.
We zullen ter verklaring enkele passages uit Dampier moeten aanhalen, echter
met geringe wijzigingen in stijl en spelling.
‘De 22ste Maart kwamen wij in het gezicht van het Juan Fernandez eiland en
wierpen 's anderdaags het anker uit in een baai ten Zuiden van hetzelve, op vijf en
twintig vademen water, geen twee kabels lengte van het strand. Terstond zetten wij
onze cano uit en gingen aan land om naar een Moskito-Indiaan te zoeken, welken
wij daar gelaten hadden, toen wij in het jaar 1681 (het was nu 1684) kort voordat wij
naar Arica gingen, door drie Spaanse schepen gejaagd werden. Kapitein Watlin was
toen ons opperhoofd, nadat kapitein Sharp afgezet was. Deze Indiaan had hier meer
dan drie jaren alleen op het eiland gewoond, alhoewel hij dikwijls genoeg gezocht
was door Spanjaarden, die wisten dat hij op het eiland gebleven was en hem echter
nooit konden vinden. Hij was in het bos op de geitenjacht, toen kapitein Watlin met
zijn volk aftrok en het schip was al onder zeil, eer hij aan de oever kwam. Hij had
bij zich een vuurroer, een mes, een horentje met buskruit en een weinig hagel. Toen
hij dit verschoten had, bedacht hij een middel, door kerven in zijn mes te maken, om
de loop van zijn roer aan kleine stukjes te zagen, van welke hij harpoenen, spiesen,
haken en een lang mes maakte, gloeide die stukken eerst in een vuur, dat hij met een
stuk van een roer uit een keisteen sloeg, nadat hij het eerst had gehard. Dit hij van
te voren van de Engelsen geleerd. De gloeiende stukken ijzer boog en klopte hij dan
naar zijn zin met stenen en zaagde ze met zijn gehakkeld mes of sleep er door lange
arbeid een punt aan, of hardde ze behoorlijk, naar gelang de noodzakelijkheid vereiste.
Dit zal misschien vreemd schijnen voor iemand, aan wien de vernuftigheid van de
Indianen onbekend is, maar het is niet meer dan deze Moskito's in hun land gewoon
zijn, alwaar zij hun eigen vissersgereedschap zonder smidse of aanbeeld maken,
alhoewel zij er veel tijd aan besteden.’......
Iets verder lezen we: ‘Maar om weder op onze Moskito op het eiland van Juan
Fernandez terug te keren: het was met zodanige werktuigen, welke hij op zulke wijze
als gezegd is, maakte, dat hij zodanige leeftocht bekwam, als het eiland opleverde,
zoals geiten en vis. Hij verhaalde ons, dat hij in het eerst, voor hij vishoeken gemaakt
had, genoodzaakt was seals (zeehonden) te eten, wat een zeer slechte spijs is: maar
naderhand doodde hij nooit een zeehond, dan om er snoeren van te maken, waarvoor
hij de huid aan riemen sneed. Hij had een klein huisje of hut, een halve engelse mijl
van de zee, die van binnen met geitenvellen bekleed was. Zijn leger of rustkoets van
stokken was omtrent twee voet hoog van de grond en ook met zulke vellen bespreid,
die zijn enige bedbekleding uitmaakten. Hij had geen kleren meer, wijl degene, die
hij van Watlins schip had meegebracht, versleten waren, maar hij droeg alleen een
geitenvel om zijn middel. Hij had ons schip daags voor wij ten anker kwamen, gezien.
Menende, dat wij Engelsen waren, had hij 's morgens eer wij ankerden, drie geiten
gedood en die gereed gemaakt met kool, om ons te onthalen als wij aan land kwamen.
Hij kwam dan aan de zeekant om ons over onze behouden aankomst te verwelkomen.
En toen wij landden, sprong een Moskito-Indiaan, genaamd Robin, het eerst op het
strand, en naar zijn landsman toelopende, wierp hij zich plat op zijn aangezicht voor
diens voeten neer. De ander
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beurde hem op en omhelsde hem, viel eveneens op zijn aangezicht aan Robins voeten
en werd door hem ook opgeholpen. Wij aanschouwden met vermaak de verbaasdheid,
tederheid en plechtigheid van deze ontmoeting, welke uitermate beminnelijk van
weerszijde was. Toen hun plichtplegingen van beleefdheid afgelopen waren, kwamen
wij, die het aanzagen, ook nader, omhelsden een voor een dien wij vonden, welke
ongemeen blij was zo veel van zijn oude vrienden te zien, die met opzet, zoals hij
meende, gekomen waren om hem af te halen. Hij was Will geheten, gelijk de ander
Robin. De Engelsen hadden hen die naam gegeven, want onder elkander hebben zij
geen namen. Zij achten het een grote gunst, als wij hun een naam geven en klagen
erover zo wij het niet doen, als we onder hen verkeren. Ze zeggen van zichzelf, dat
ze arme mensen zijn en geen naam hebben.
Dit eiland ligt op de hoogte, van 34 gr. en 15 min. en omtrent honderdtwintig
mijlen van de vaste kust Het is omstreeks twaalf mijlen in het rond, vol van hoge
bergen en vermakelijke dalen, welke, zo zij wel bebouwd werden, alles wat voor die
luchtstreek geschikt was, zouden voortbrengen.’
Defoe zelf geeft als reden op voor het geven van de naam Robinson Crusoe, dat
Robinson een naam was, die in de familie van zijn moeder veel voorkwam, terwijl
zijn vader eigelijk Kreutznaer heette en uit Bremen kwam. Deze ging echter wonen
te York en kocht een landgoed ‘but by the usual corruption of words in England, we
are now called, nay, we call ourselves, and write our name Crusoe.’ Iedereen heeft
het volste recht deze naamverklaring voor pure fantasie te houden. Defoe is een
meesster in het verhalen van fantasie, alsof het waarheid is. Iets moet hem toch op
het idee gebracht hebben om zijn held de naam Robinson te geven. Mogelijk heeft
het lezen van de geschiedenis van den Indiaan Robin die het eerst aan land sprong
om den Indiaan Will te omhelzen, hem als vanzelf herinnerd aan den meest populairen
Engelsen volks- en romanheld Robin Hood en voelde hij daardoor een verlangen in
zich ontstaan, zijn romanheld, zijn geesteskind, te begiftigen met een naam, die
aanstonds romantische en fantastische reminiscenties moest wekken: zoon van Robin,
Robin-son. Ik kan dit natuurlijk niet bewijzen; het is maar een gissing
Laten we even opmerken, dat in het reisverhaal van Dampier niets verhaald wordt
van de avonturen van Alexander Selkirk en wel om de doodeenvoudige reden, dat
de Voyage round the world verscheen in 1697 terwijl Selkirk pas in 1704 op Juan
Fernandez werd gezet en in 1708 bevrijd, terwijl het schip, dat hem opnam, pas in
1711 in Engeland terugkwam. Ik maak deze opmerking, om aan te tonen, dat Dokter
Hendrik Smeeks voor zijn Magtig Koninkrijk Krinke Kesmes onmogelijk gebruik
kan gemaakt hebben van de avonturen van Alexander Selkirk, terwijl het omgekeerd
heel goed mogelijk is, dat Defoe het werk van Smeeks gekend en gelezen heeft.
Defoe is verscheidene jaren in Nederland geweest en verstond de Nederlandse taal
waarschijnlijk goed.
Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat Smeeks de New Voyage round the
World van Dampier gelezen heeft en dan is hij daarin natuurlijk het verhaal
tegengekomen van de Indianen Robin en Will. Deze gegevens, vermoedelijk
aangevuld met elders gevonden verhalen van ongeveer dezelfde inhoud, kunnen
voldoende materiaal geleverd hebben aan den Amsterdamsen chirurgijn om zijn boek
te schrijven over het Magtig Koningrijk Krinke Kesmes, dat intussen nooit de roem
mocht genieten van de roman van Robinson Crusoe.
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maal kort achter elkaar iemand enkele jaren als eenzame balling geleefd heeft, is het
helemaal niet uitgesloten, dat elders iets dergelijks voorgekomen is. Mogelijk heeft
een in 1659 uit de equipage van het schip De Wakende Boey vermiste scheepsjongen,
hem het motief aan de hand gedaan Deze jongen van twaalf jaar, Sjouke Gabbes,
helpt mee zoeken naar de vermiste bemanning van een schip, op de kust van Australië,
maar raakt zelf verdwaald in het binnenland. Na negen dagen zoeken geven zijn
maats de moed op en laten hem achter. Enig voedsel en gereedschappen worden voor
hem op het strand gedeponeerd en het Robinson Crusoe-leven begint.
Opvallend veel bizonderheden uit het verslag van deze avonturen, echt of
verzonnen, vindt men terug in de klassieke Robinson van Defoe. Smeeks ontleende
zijn kennis van het Australische landschap aan de uitkomsten van een daarheen onder
bevel van Willem de Vlamingh, die in 1696 plaats had. Deze reis is beschreven in
het gedrukt journaal van het schip ‘De Nijptang,’ voorkomende als bijlage achter
het in 1701 te Amsterdam verschenen werk: Historie der Sevarambes. In hoeverre
de achtergebleven schepeling van Smeeks een historisch of een gefingeerd persoon
is, is niet met zekerheid uit te maken.
Defoe van zijn kant schijnt de nodige achtergrondschilderingen voor zijn roman
ontleend te hebben aan een boek van kapitein John Poyntz, gedrukt in 1683 en
handelend over The present Prospect of the Famous and Fertile Island of.........
Tobago! De mensen van Tobago beweren zelfs zonder blikken of blozen, dat Tobago
het enige echte en oprechte Robinson Crusoe-eiland is. Jammer voor hen, is dit niet
overeenkomstig de waarheid. Maar...... hoe meer attracties een touristeneiland heeft,
hoe beter!
Over Dr. Smeeks zelf weet men betrekkelijk weinig. Een zekere Dr. Hendrik
Smekes komt sedert 1688 als geneesheer te Amsterdam voor. Vroeger schijnt hij
jaren lang scheepsdokter geweest te zijn, bepaaldelijk in 1674 en volgende jaren. Op
latere leeftijd heeft hij zich te Zwolle gevestigd, alwaar hij in 1721 is overleden. Op
een anoniem overliedenstuk van het chirurgijnsgilde te Amsterdam, van 1706, staat
Hendrik Smekes.
Daniel Defoe, de schrijver van Robinson Crusoe, werd geboren in 1660 en stierf
in 1731. Hij was de zoon van een handelsman te Londen, wiens Calvinistische familie
anderhalve eeuw vroeger voor Alva uit België was gevlucht. Het waren Dissenters
(nonconformisten) en drie jaar lang heeft Defoe voor Dominee gestudeerd. Daar hem
dit tegenstond, werd hij eerst winkelbediende en later handelsreiziger. Als zodanig
bezocht hij Portugal en Spanje, waarschijnlijk Italië, zeker Frankrijk en Nederland,
het enige land waar hij zich thuis gevoelde onder geestverwanten. In 1682 was hij
terug in Engeland en het volgend jaar huwde hij en begon een handelszaak, ging
failliet en begon een baksteenfabriek, die hem weer rijk maakte, redigeerde een
tijdschrift, was journalist, handelsman, politicus, romanschrijver, Dissenter en
papenhater. Zijn meest beroemde werk is Robinson Crusoe (1719), in drie delen. In
Engeland werden de eerste twee delen in veertig jaar tijds meer dan veertig maal
herdrukt. In Nederland werd het boek eerst vertaald in het Frans door Justus van
Effen. Het succes in Nederland overtrof zelfs dat in Engeland. In het midden van de
18de eeuw werd Robinson Crusoe door Jean Jacques Rousseau in zijn Emile (1762)
geprezen als het beste paedagogische werk ter wereld. Door deze zeer overdreven
lof werd het boek beroemd over heel Europa. Een latijnse vertaling, Fata Robinsonis
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verschillende bewerkingen van dit boek.
Hoeveel bronnen Defoe ook gebruikt mocht hebben, het blijft staan dat hij zijn
materiaal op een originele en boeiende wijson Crusoe, ondanks alle voorlopers, toch
de waarde van een oorspronkelijk kunstwerk blijft behouden.
ze wist te bewerken, waardoor zijn Robin-

.......Als de vogels ontwaken.
Altijd was zij een flinke kip geweest, lang niet de laatste, die 't in de gaten kreeg, dat
er voor gestrooid werd, nooit de eerste, die d'r maag voelde staan in strakheid van
een gevulde bol.
Was zij, als de voeding begon, ver van 't hek, dan spierde zij haar gele poten,
vleugelfladderend tipte zij nu en dan even de grond aan, hals gestrekt, stroomlijn op
poten, kuukte zij met vaart naar huis en alle dikke magocheltjes van eenden, onhandig
als zwaargeladen bommen op het strand, haalde zij in. Dan was het een duwen tussen
anderen, een wringen over en onder anderen, pikken naar voedsel, pikken naar buren,
'n pootgehark in het zand met niets vinden, opnieuw heftig gegraai in het zand en
gehol achter een ander, die een niet-in-eens-te-slikken brok egoistisch voor zich
bemachtigd had. Vechtend trok ze dan de buit uit de ander haar bek, juist toen deze
dacht een rustig peuzelhoekje gevonden te hebben. Dan met de poten wat van elkaar,
d'r kop wat schuin, kokte ze benauwd slikbewegingen om het te grote brok naar
binnen te werken.
In al die bedrijvigheid wist zij zich goed te redden, en zo hoog was de onderlinge
ruzie nooit gelopen of 's avonds zaten allen heel zusterlijk, als warme proppen bij
elkaar gehurkt, op stok te slapen. Zo werd het winter!
Laat werd het grauwe dag, vroeg werd het rilkoude nacht; dag na nacht...... dag
na nacht in saaie eenderheid van tijd en voedsel...... totdat de zon weer almeer goud
ging plakken op zijn vergeelde schijf. Fris groen schoot weer op, dat was weer eens
wat in de bek als jong levend bloed. Bij zonneweertje trok ze nu de velden in over
de nog wat harde vlakte of onder natte zwarte struiken. Al was een te- vroege larve
nog zeldzaamheid, toch kwam al terug de trots van heftig stappen, parmantig
schokgedraai van kop op lijf, zodat de lellen schommelden door 't geregeld beweeg.
't Leven kwam terug, 't leven van zich bewegen in vrije ruimte, 't leven van warmte
en beestjes geëet. Daarom toktokte zij het hardst van het hele koor als 's morgens de
grijsblauwheid van de horizon door steeds - kleur - sterker - wordend rose doorregen
werd. Die brutale grijsjasjes van mussen, die loerden op hun graan, zag zij bijna nooit
meer, want de zomer kwam.
Hoe hoger nu de zon cirkelde, des te haanzuchtiger werd zij.
Vroeger keek ze niet om naar den haan, alleen als je aan 't vechten was, roodden
zijn kammen vurig en met scherpe sporen
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stevende hij op je aan. Maar nu liep ze hem na, nooit zwerftochtte zij meer op d'r
eentje...... vader haan was haar lief geworden.
Zij stapte op hem af. Het één oog dichtgeknepen van louter liefde gluurde zij met
't andere langs d'r schuingetrokken kop in zijn half toeë oogjes. Don rolde hij zachte
kokkok-geluidjes en samen stoeiden zij, dat het zand hun tussen de veren stoof. Ieder
ging weer op zijn eigen poten staan, zette z'n verenlijf op als een plumeau, die altijd
tegen de draad in gebruikt is, zij schudden het kriebelend zand van zich af. En vader
haan was nog niet klaar of zij stond al weer te gluren.
Dat was een lokkige tijd.
Hoe het ging, wist ze niet, maar haar aanhankelijkheid voelde ze langzamerhand
afzwaaien van haan tot eieren. Eieren moest ze hebben, eitjes om die warm te houden
onder haar lijf. Eitjes zou ze onder haar hoede nemen, stil en alleen in een donker
hoekje, en niemand, niemand zou naar haar schat mogen wijzen.
Zo kroop ze dan 's avonds niet naar stok maar 't eierhokje in.
De volgende dag pakte de boer haar op, al verzette zij zich ook met stijfgehouden
poten en uitgespreide tenen een steun zoekend tot krachtzetting om d'r vleugels uit
de klem te verlossen. Opgetild hijgde ze nog bezorgd met uitgerekte nek en
opengesperde bek naar d'r eieren toe, maar de boer nam haar mee naar een oud hok.
Hij douwde haar het deurtje in en vrij was ze; boos kukelend deed ze een paar stappen
en bleef staan. Ze draaide zich om naar 't licht, dat door het deurtje viel maar net zag
ze nog de grote modderbruine klomp en boem - ze schrok - het deurtje was dicht.
Nijdig dribbelde ze naar de spleet waar wat wit licht naar binnen prikte. Ze wiebelde
met haar oogjes langs de spleet en telkens flitste een stukje van buiten bij haar binnen.
Kwaad kropkokte ze door de nieuwe ruimte. Ze vond wat mais en een bakje met
water. Ze slokte wat op en opnieuw kwaad stapte ze naar het deurtje. Ze zocht een
uitweg en daar - in die hoek - wat wits. Voorzichtig ging ze erheen; waren dat eieren?
Voorover zwikte haar lichaam op haar schuin-naar- achteren gestrekte poten.
Het waren hele grote eieren.
Ze draaide zich om en zocht, maar haar nestje vond ze niet. Ze at maar weer mais.
Ze toktokte, ze wou er uit, maar hoe ze ook langs het schot liep, nergens kon ze door,
alleen hier en daar kon ze door de spleten naar buiten gluren. Daar bleef ze suf van
weemoed staan.
Het was een lange trieste dag.
De grauwheid stroomde naar binnen, al donkerder en donkerder werd 't tot ze nog
net wat kon zien. Ze zocht een stok om er op te gaan zitten, maar altijd kwam ze
weer met niets-gevonden bij de eieren, vaal bleke plekjes in de duisternis.
Eindelijk bleef ze er voor staan. Wat zocht ze toch eigenlijk? Hier was toch haar
eiernestje! Voorzichtig poot voor poot plaatsend tussen de eieren hurkte ze over de
koele schalen. Ze zette zich zo breed mogelijk uit om alle eieren moederlijk warm
te koesteren. Weldra was het heel donker en ze viel in sluimerslaap, waarin ze
doorsoesde tot het hanengeroep haar wakker schrok, toen wat lichtschemer schuchter
haar donker hokje binnen bibberde. Ze bleef stillekes zitten op de eieren. Zij broedde
nu voort dag na dag, weken lang. Wel werd zij stram en stijf van altijd diezelfde
houding, maar op 't laatst kon ze niet meer anders of 't deed haar pijn
Soms kwam de boer, maar haar oppakken deed hij niet meer, want dit nu waren
háár eieren. Eindelijk kwam het leven voelbaar in haar zo trouw verzorgde ovalen.
Veel van haar krachten had ze ingeboet, 't werd tijd dat ze kwamen.
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Toen de zon hoog stond aan de hemel braken ze los en kleine wollige pluimballetjes
scharrelden tussen haar veren uit de koude in. Fijne piepjes waggelden op tere pootjes
door 't hokje. Bezorgd lokte ze d'r kindertjes weer onder d'r veren. Trots stapte ze
nu weer voor het eerst het erf op, zij met hele grote stappen en die kleintjes in
schommelholletjes er achter en ijverig zocht ze eten en pikte voor hoe ze 't moesten
doen. Maar zij met hun brede bekjes pikten zo raar, en sommigen gingen ver van
moeder hun eigen zinnetje, en boos op de onwillige kindertjes ging ze met de anderen
ijverig haar wereldje door.
De tochten werden al groter.
Toen kwam zij eens bij een sloot en met een plonsje spartelde er een in, en vlak
daarop een tweede. Moeder kakelde angstig om hen onder haar schuttende veren te
bergen, maar allen kwatelden naar 't water toe en vierden voor het eerst eens hun
eendennatuur uit. Het was een dol kopje-onder geduik en kringetjes varen.
En wat moeder kip ook al angstig en klagend langs 't water op en neer liep, ze
zwommen naar haar niet toe...... och moeder kip...... als de vogels ontwaken......
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[Lux 1945, nummer 3]
Dr. Joh. Hartog.
De jaarkring
Een uiteenzetting van de betekenis van het Kerkelijk Jaar werd in ‘Lux’ van Maart
dezes jaars gegeven. Over de eigenlijke loop van het Kerkelijk Jaar werd toen niet
gesproken. Binnen het raam van een artikel kan men niet treden in een verklaring,
zoals die door homiletici wordt gegeven, doch een korte beschrijving is gewenst.
Zoals in vorige artikelen werd gezegd kan men eigenlijk niet spreken van
verschillende liturgieën, maar slechts van de ‘Liturgie’, welke in essentiële punten
zowel naar plaats als tijd immer gelijk is, maar die in accidentele punten naar
omstandigheden variëert. Zo is het ook met het Kerkelijk Jaar. Begint derhalve het
Kerkelijk Jaar in Oost en West niet op de zelfde dag, dit verschil zal blijken van
weinig belang te zijn. In het Kerkelijk Jaar ontmoeten Oost en West elkander zelfs,
zodat men wel getracht heeft, zelfs tot in de laatste tijd, de oecumeniciteit der kerk
door middel van het Kerkelijk Jaar te bewijzen.
In het Oosten begint het Kerkelijk Jaar, evenals het burgerlijk jaar in het oude
Byzantium, met September. Het eerste grote feest is dan dat van de ‘Geboorte van
de Allerheiligste Souvereine Vrouwe, Moedergods en Altijd-Maagd Maria’ - zoals
de naam in het Oosten luidt - op 8 September.

Christus- of Mariajaar.
Meer dan het Westen ooit heeft gedaan, is door het Oosten Maria's profetie
bewaarheid, dat van nu aan alle geslachten haar zalig zouden prijzen (Lucas I, 48).
Het eerste feest des Jaars is Haar gewijd in wie de schepping culmineert, in wie de
kerk wordt verheerlijkt, in wie de gevallen cosmos hersteld is en vervuld van
heerlijkheid. Maria ‘wordt verheven boven alle heiligen en koren van engelen’, zij
is de ‘Bron des Levens’, de ‘Tabernakel onzer verzoening met God’, zoals de
katholieken van de Byzantijnse ritus op Maria's feesten zingen.
Maar met deze enkele woorden is tevens het kenmerk van alle Oosterse liturgie
ge-
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geven: een lofzang tot de Heilige Maagd, Panagía, en door haar tot Christus. Zoals
het Westerse spreekwoord luidt: per Mariam ad Jesum, door Maria tot Jezus.
Het Kerkelijk Jaar zal in het Oosten ook besloten worden met het feest van de
lichamelijke opneming ten hemel van Haar, in wier ten hemel opneming een voorbeeld
gegeven is van wat aan het eind der tijden lot van de gehele schepping zijn zal: de
verandering van ons vernederd lichaam, opdat het gelijkvormig worde aan Christus'
heerlijk lichaam (Phil. 3:21). Aan de Moeder van het menselijk geslacht, van de
gehele mensheid, het hart der wereld, werd deze verheerlijking reeds gegeven vóór
de algemene verijzenis ten laatsten dage, wanneer in Maria's herschepping de gehele
schepping geheel zal worden vergoddelijkt. Deze theosis of vergoddelijking, het
gevolg der vereniging van de beide naturen in Christus - welke vereniging in het
Oosten immers ook historisch gesproken het voorwerp van zoveel belangstelling en
bespreking is geweest - is de kern van de Oosterse theologie, het herstel van de
gelijkvormigheid met God.
Het Westen begint daartegen reeds sedert omstreeks de tiende tot de twaalfde eeuw
het Kerkelijk Jaar met de eerste Zondag van de Advent. Het Oosterse Kerkelijke Jaar
stijgt ten top in Maria, het Westerse, dat begint met de geboorte van Christus,
culmineert ook in Hem. Naast de Oosterse vergoddelijking heeft het Westerse jaar
het Laatste Oordeel naar de juridische geest van Rome: de vereniging van Christus
met zijn kerk.

Dogmatisch of mystiek Jaar.
Toch kan men niet van een werkelijk verschil tussen beide kerkjaren spreken.
Vergoddelijking en Vereniging zijn een en dezelfde voltooiïng van het goddelijk
heilswerk. Het ene kan men niet denken zonder 't andere. Dat 't Oosten en 't Westen
elk 'n ander facet meer belichten houdt verband met hun onderscheidenlijk meer
beschouwende of ontledende aard. Hoewel dus beide jaarkringen niet samenvallen
zijn zij in wezen toch gelijk. Het Oosten vindt zijn diepte in de mystiek, het Westen
in dogmatiek. Het Oosten beschouwt de Westerse dogmatiek als stijfheid, terwijl de
Oosterse mystiek door den Westerling als gewild wordt gezien. Vanzelfsprekend
kan een gezonde wisselwerking tussen Oost en West slechts heilzaam werken.
Gelukkig, dat reeds gedurende ettelijke tientallen jaren dit contact is toegehaald met
het vruchtbare gevolg van een verdieping van dogmatisch denken en van toenadering
tot Rome in het Oosten. In het Westen daarentegen begint men, schroomvallig nog,
zich te verdiepen in de Oosterse vorm van mystiek, vooral nadat de Russische
diaspora-kerk ons met haar theologische werken in het Frans en Engels is gaan
verrijken.

Twee kringen en een derde.
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Het Kerkelijk jaar bestaat uit twee kringen, door welke nog een derde, die der heiligen
is gevlochten. Deze laatste kring zou men ook de eeuwigheidskring kunnen noemen,
zoals later zal worden betoogd.
De eerste tijdkring is de Kring der Vleeswording of Kerstkring, welke van de
eerste adventszondag tot aan die, genaamd Septuagesima, loopt. De tweede Kring
der Verlossing, loopt van Septuagesima tot aan de Laatste Zondag na Pinksteren. De
Heiligenkring kan men laten beginnen met het feest der Heilige Apostelen Petrus en
Paulus op 29 Juni of wel met de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd op 15
Augustus. Het verschil van mening ten aanzien hiervan zal ter plaatse behandeld
worden.
Beide Kringen, die de Kerst- en Paas-
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kring worden genoemd, zijn gelijk van bouw. De Paaskring, welke het oudst is,
diende aan de Kerstkring ten voorbeeld.

De Liturgie zoekt contrasten
De Kerstkring begint met de Advent, een tijd van vier weken van boete en
voorbereiding voor het vreugderijke feest.. Het contrasterende karakter is een
psychologisch kenmerk van de Liturgie, dat men steeds weer terug vindt. Midden in
de boetetijd onderbreekt de Zondag ‘Gaudete’ de atmospheer, terwijl het zachte rose
contrasteert met het paars. Diaken en subdiaken hernemen dalmatiek en tunica. In
het Missaal van Parijs vormt de psalm Coeli enarrant de intreezang, een ontroerende
uit drukking van verlangen naar den Beloofde. In het Cisterciënser Brevier, waar de
psalmen opschriften dragen, heet deze psalm: Over de Vleeswording van Christus
en de aanbeveling van de nieuwe wet.
Het Te Deum wordt niet gezongen in het tijdofficie, omdat de Vleeswording nog
niet heeft plaats gevonden. De gedachtenis der heiligen wordt weggelaten, want deze
tijd is uitsluitend gewijd aan Maria en Christus en bovendien waren voor Christus'
komst de heiligen nog niet als voorsprekers toegelaten.
Deze voorbereiding tot het Kerstfeest is niet een loutere herdenking van de
verlangens van het oude volk. In de mond der Kerk hebben deze vrome uitroepen
steeds een werkelijke waarde. De Vleeswording wordt niet beperkt tot Bethlehem,
maar op mystieke wijze wordt het ganse heilswerk herhaald in elken mens, in de
Kerk.

Advent en Vasten elkanders omgekeerde
Hoewel echter de plaats van de Advent voor het Kerstfeest in het raam van het
Kerkelijk Jaar ongeveer gelijk is aan de overeenkomende plaats van de Vasten voor
het Paasfeest, is beider liturgisch karakter toch zeer verschillend. De Advent wordt
gekenmerkt door de toeneming van vreugde, zoals de O-antiphonen onder andere
illustreren. De Vasten daarentegen draagt het teken van toenemend boetebesef.
Psychologisch beklemtoont de Advent meer het gevoel, de Vasten de wil.

Elk feest is het volle Mysterie.
Door het feit der Vleeswording is de gehele schepping alrede verlost. Men moet het
feest der Vleeswording niet losmaken van de andere feesten. De Vleeswording zou
zonder betekenis zijn, als de kruisiging en de Opstanding, de Hemelvaart en de
Nederdaling des Heiligen Geestes er niet op volgden. Daarom viert de Kerk op elk
feest de Heilige Eucharistie, welke het mysterie van het gehele heilswerk is.
De mens kan evenwel dit goddelijk heilswerk in zijn volheid maar moeilijk
bevatten. Daarom belicht de Kerk een bepaald ogenblik van dit heilswerk op elk
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feest. Dat wordt het mysterie van het bepaalde feest genoemd. Gedurende de loop
van de gehele jaarkring wordt het mysterie in het Mystieke Lichaam uitgevoerd,
waardoor dit dan ook deel heeft in de verdiensten welke Christus heeft verworven.
In dit verband zijn de drie heilige Missen, welke de Latijnse ritus viert op het
Kerstfeest, vol diepe betekenis. Eerst wordt de eeuwige geboorte uit den Vader
gevierd, dan de geboorte uit de Heilige Moeder-Gods, en ten derde de mystieke
geboorte in de harten der gelovigen.
In de Vleeswording is de afstand tussen God en de gevallen mensheid overbrugd.
Daarom is het Kerstfeest het beginnend feest. De scheiding tussen gewijd en werelds
is opgeheven. Alleen in het licht der

Lux. Jaargang 3

76
Vleeswording kan de Liturgie bestaan en in de Liturgie wordt de redding van elke
menselijke daad, gedachte en woord voorgesteld.

De Openbaring aan de wereld door ons.
Het Kerstgebeuren staat niet alleen. Kort erna volgt de Openbaring of Driekoningen.
Kerstmis en Openbaring zijn twee mysteriën, welke door één verwante ritus verbonden
zijn, zoals Paus Leo zeide in het Westen en zoals het Vastentriodion in het Oosten
zingt. Ook is het Laatste Evangelie van kerstmis het gewone Evangelie van de
Openbaring. De kerstkring is als het ware een ellips. Er zijn twee middelpunten, die
beide aanwezig moeten zijn, of de figuur houdt op een ellips te zijn.
Wanneer Christus is vlees geworden in de gelovigen, worden zij besneden van
hun zonden en roemen zij in de naam van Jezus. De feesten der besnijdenis, van de
Zoete Naam gaan voorbij. De tijd, welke tussen Kerstmis en de Openbaring verloopt,
wordt door de Kerk geplaveid met glorie. De Kerk, die op mystieke wijze Christus
in haar leden heeft, bidt dat zij met Hem tot openbaring kome op het feest dier
Openbaring.
Deze Openbaring is de uitbreiding van Christus' Lichaam over de wereld. Alle
landen en volken en stammen worden in het officie van deze dag hiertoe geroepen.
Op de Zondagen na de Openbaring wordt dit voortgezet, beklemtoond nog door de
wonderdaden des Heren.
Ook wordt de zegening der natuur, op het kerstfeest met de Sint Janswijn begonnen,
vervolgd door de grote waterzegening, die in het Westen langzamerhand uit de
ritualiën verloren is gegaan.
Deze zegening is niet een zegen van het water, zoals die op de Stille Zaterdag
plaats vindt. Op de Openbaring gaat men bij voorkeur naar stromend water, naar een
rivier. Slechts wanneer dit ontbreekt en er ook geen in de buurt is, neemt men zijn
toevlucht tot een schaal, die dan in het kerkportaal word gezet. De zegening van het
water is de symbolisch-mystieke voorstelling van de Herschepping, welke thans
begint. Christus is geopenbaard en de Heilige Drievuldigheid is aan de dag getreden.
De waterzegening opent met het verhaal uit Genesis waar de Geest Gods zweefde
op de wateren (Gen. 1:2), dus ten tijde van de Schepping, toen de Heilige
Drievuldigheid haar scheppingsmacht oefende. Bij de doop des Heren, toen de
herschepping begon, oefende de Heilige Geest deze zelfde macht en toonde Zij zich
der mensheid als een duif. De eigenlijke formule der zegening is dan ook feitelijk
niet anders dan een lofzang op de Openbaring: ‘Toen Gij, o Heer gedoopt werdt in
de Jordaan, is de aanbidding der Drievuldigheid geopenbaard, want de stem des
Vaders getuigde van U door U zijn geliefde Zoon te noemen, en de Geest in de
gedaante van een duif bevestigde de zekerheid des Woords. Aan U, die verschenen
zijt, Christus God, en die de wereld verlicht hebt, glorie zij U.’
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N. van Meeteren
Watervoorziening en Grondwaterpeil op Curaçao
In pre-Columbiaanschen tijd
Geen probleem met betrekking tot ons eiland is zo oud als dat der watervoorziening.
Mag het menigeen toeschijnen, dat het een vraagstuk van den laatsten tijd is, voor
den ingewijde in de geschiedenis van ons eiland is het aan geen twijfel onderhevig,
of het werd reeds voorgelegd aan de bewoners, in den tijd toen nog geen enkele
Europeaan den bodem van Zuid Amerika had betreden en telkens weer aan de
opvolgende generaties, naar gelang de levens omstandigheden zich wijzigden of
ingewikkelder werden. Telkens, naar de behoeften van den tijd zoo goed mogelijk
opgelost, drong het zich na een zeker tijdsverloop weer op. Dat de gevonden oplossing
nooit honderd percent aan het doel beantwoordde zonder andere problemen aan te
raken, valt moeilijk te ontkennen. Met een open oog voor deze problemen, werd er
steeds rekening mee gehouden, zoo goed of zoo kwaad als het ging.
Als wij den oudsten Curaçaoschen historicus, den Indiaan Juan Mestizo, mogen
gelooven, dan telde Curaçao ten tijde der ontdekking ongeveer 6000 inwoners,
verdeeld over een zeker aantal dorpen en gehuchten met Indiaansche namen, die in
lateren tijd plaats hebben moeten maken voor Spaansche.
Ofschoon niet met absolute zekerheid, kan toch gevoeglijk worden aangenomen,
op grond van meer dan een aanwijzing, dat die dorpen gebouwd waren op dezelfde
plaatsen, waar in lateren tijd, bij de komst der Hollanders in 1634, de meeste toen
bewoonde centra lagen of waarvan de ruïnen nog waren te onderkennen. Het kan
immers als een vaststaand feit worden aangenomen dat natuurvolken na een vernieling
hunner woonsteden, hetzij door natuurrampen, vuur, oorlog of wat dan ook steeds
terugkeren, soms zelf na tientallen jaren, naar dezelfde plaatsen om zich daar weer
neder te zetten. Dit valt niet te verwonderen als men bedenkt, dat ook in de primitiefste
tijden, wel de meest geschikte terreinen voor een nederzetting zullen zijn uitgezocht.
Nu lagen alle Indianendorpen op Curaçao, met uitzondering van twee, Hato en
San Pedro, op plaatsen waar geen natuurlijke bronnen worden aangetroffen. De
watervoorziening geschiedde dus door middel van, met gebrekkige werktuigen
gegraven wellen. De Indianen leefden nog in het steenen tijdperk, ijzer en brons
waren hun onbekend. Dat al het water dat zij behoefden van de twee natuurlijke
bronnen zou zijn gedragen (last- of trekdieren hadden de Indianen niet), bijvoorbeeld
van Hato naar Sta. Barbara of nog verder, is niet aan te nemen, vooral niet, als men
weet dat het niet alleen drinkwater gold, maar ook en vooral water voor de irrigatie
van hunne groentetuintjes en aanplanting van zoete pataten en yuca. De aanwezigheid
van tuintjes moet men wel aannemen, in de eerste plaats daar het anders niet te
verklaren is, hoe het regenarme Curaçao in de be-
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hoefte van de bevolking had kunnen voorzien, al stelt men die niet op 6000 met
Mestizo, maar op slecht 2000 met Ampués. Wel is waar bestond er een levendigen
ruilhandel tusschen het eiland en de vaste kust, waarbij als uitvoerproduct visch en
zout hebben gegolden en als importgoederen vleesch en misschien wat wortelen,
vruchten en groenten, maar dan toch niet, wat deze laatste betrof, in voldoende mate.
De aanvoer geschiedde namelijk in uitgeholde boomstammen die, hoe zeewaardig
ook, alleen bij niet al te ruw weer en dan niet volgeladen, den overtocht konden
wagen. De idée dat de inwoners zich uitsluitend op een vleesch- en vischdieet hebben
kunnen handhaven, vermeen ik gerust te kunnen verwerpen. Dat zij helemaal geen
beschaving zouden hebben bezeten en onbekend zouden zijn geweest met den
tuinbouw, hoe elementair ook, vermeen ik in de tweede plaats te moeten betwijfelen
op grond van twee passages uit den brief van Juan de Ampues aan Keizer Karel V,
waarin het heet: ‘...... e conversándolos en mi casa me pareció gente de mas razón
y habilidad que otros indios destas partes’, en verder: ‘...... envié a las dichas islas
quince indios de los que mas razón eran, que me habían cabido del armada de las
dichas islas e otros ocho o diez que después acá he enviado...... e allí dejé los dichos
(indios) y todas las preseas y plantas que llevaba y les dejé cantidad de pan cazabi
que llevaba para que comiesen.’
Noodgedwongen moet men dus aannemen, dat reeds de Indianen uit dien tijd
putten hebben moeten graven met de gebrekkige houten- beenen- of steenen
werktuigen die zij bezaten.
Het staat historisch vast, dat verschillende Indiaansche stammen aan de Noordkust
van Zuid Amerika den tuinbouw uitoefenden ten tijde der ontdekking. Bijna allen
hadden zij hunne aanplantingen van zoete pataten, yuca enz. die door de vrouwen
werden verzorgd, terwijl de mannen op jacht waren of ter vischvangst uittogen. Dat
de bevolking van Curaçao, zoo nauw verbonden aan die van het vasteland door
handelsrelaties en afstamming, hier zouden zijn teruggevallen tot een nog primitiever
bestaan dan dat hunner stamgenooten aan de overkust, is moeilijk aan te nemen.
Bovendien zouden de Indianen van de Curaçaosche eilanden zelfs boomen hebben
geplant volgens een heel oude overlevering, die gelukkig genoeg, dank zij de drukpers,
voor ons bewaard is gebleven en verkort, als volgt luidt:’
‘Door mondelinge overlevering weten oude lieden nog deze bijzonderheden
aangaande den Indiaanschen stam, welke deze eilanden bewoonde. Deze Indianen
hadden de gewoonte om bij elke hut een watapanaboom te planten en fakkeldistels
(kaarscactus-Cereus griseus?), welke misschien deze boom omheinden. Beschouwden
zij dezen boom als een soort fetiche? Langen tijd na het verdwijnen der Indianen
welke of van het eiland zijn vervoerd of in de kolonisten zijn weggesmolten, kon
men nog aan de eenvormige beplanting van de fakkeldistels en watapana, de plaatsen
bepalen, waar hunne gehuchten gestaan hadden.’
Dat de gewoonte om een boom te planten bij hunne hutten wel een laatste restje
zal zijn geweest van een boomcultus en dagteekent uit den voor-Columbiaanschen
tijd, wordt onderschraagd door hetgeen Prof. Dr. Jan de Vries zegt:
‘Der Baum ist in Fruchtbarkeitsriten der verschiedensten Völker und Zeiten zu
finden: die Maibäume und die sich daran knüpfenden Zeremonien bedeuten das
Fortleben solcher Bräuche bis im Gegenwart’ en wat verder: ‘Der Baum als herrliches
Beispiel der vegetativen Kräfte in der Natur, hat magische Potenz.’
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Zoals steeds, zal onder Spaansch bewind de Geestelijkheid wel het bijgeloof rondom
deze volksgewoonte hebben uitgeroeid, maar dit loffelijk gebruik zelf, laten
voortbestaan en, wie weet zelfs aangemoedigd.
Opmerkelijk is het nu, dat schier al de plaatsen door Van Walbeeck of anderen
opgegeven als Indiaansche bevolkingscentra en waar dus putten zouden zijn gegraven,
met uitzondering van Sta. Ana, dat op bevel der Spanjaarden in den lateren tijd was
gebouwd, vrij dicht aan de oever van een baai of een binnenwater lagen, waar het
terrein uit mulle, meestal aangespoelde aarde bestond, terreinen dus waar wij heden
ten dage, bij het graven van een put slechts op zeewater zouden stuiten.

De Spaansche Rancho.
Gold het bovenstaande voor den voor. Spaanschen tijd, kort daarna, na de
herbevolking van het eiland door Juan de Ampues in 1528, zien wij weer dorpen
verrijzen en de oude toestand terugkeeren. Alleen is het nu geen veronderstelling
meer, dat de inwoners groentetuintjes hadden, hoe waarschijnlijk ook, maar zekerheid.
Zoowel de rapporten van Van Walbeeck en anderen als de oude Spaansche kaarten,
laten geen twijfel over, of de Indianen hadden nu behalve hun groentetuintjes ook
boomgaarden wat op te maken valt uit de omschrijvingen als ‘Sitio de la Higuera’,
‘Plantacion de Damián,’ ‘Waterkuilen bij de hoven,’ enz. enz. en wel op plaatsen,
waar men tegenwoordig vergeefs naar drink- of voor irrigatie geschikt water zou
graven.
Eenige tijd na de komst van Van Walbeeck, toen besloten was het eiland te
behouden en men een aanvang maakte met de versterkingen aan de Punt (Punda),
drong de vraag naar een goede watervoorziening zich weer op. Vóór dien waren de
manschappen gelegerd op Pos Cabaai, in de onmiddellijke nabijheid van twee goede
wellen, op een plaats waar men in onzen tijd, alweer vergeefs naar goed drinkwater
zal zoeken.
De oplossing werd gevonden door de groote boot van het admiraalschip, de ‘Groot
Hoorn’, in te richten voor watervervoer. Later, toen de aanvoer per boot niet voldoende
bleek te zijn, behielp men zich door de soldaten het water, dat nodig was voor den
bouw van het fort, te laten aanvoeren van de ‘Xaguey de Careotabo’, een kuil,
vermoedelijk op de gronden van de tegenwoordige ‘Coraal Specht’ en gelegen
ongeveer halverwege Punda-Caracasbaai, dus wederom op een plaats waar men nu
slechts zout- of brak water zal aantreffen bij het graven van een put.
De soldaten bleken dra onwillig te zijn ook voor den wateraanvoer te moeten
zorgen en gingen in staking, zoodot Van Walbeeck zich genoodzaakt zag krasse
maatregelen te nemen en zelfs met de doodstraf te dreigen, om met den bouw te
kunnen voortgaan.

Willemstad. Waterkano's.
Toen, na de vrede van Munster Curaçao ophield marinebasis te zijn en aan de
ommuurde woonwijk de naam van Willemstad, naar den erfstadhouder Prins Willem
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II, werd gegeven, duurde het niet lang of de bevolking nam vlug in aantal toe. Het
probleem der watervoorziening drong zich, als een natuurlijk gevolg daarvan, weer
op den voorgrond en werd met den dag urgenter. De oplossing liet zich vinden door
het bouwen van regenbakken voor drinkwater en het vervoer van putwater als spoelen badwater per zoogenaamde waterkano's (groote ponten of platboomde vaartuigen
van min of meer vijf ton capaciteit) van de aan den oever gelegen plan-
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tages over het Schottegat naar de stad, zoowel voor het gebruik der bevolking als
voor de levering aan de schepen.
Aan de overzijde, toen Westwal genaamd, ongeveer op de plek waar nu de
muziektent staat werd een rond steenen reservoir gebouwd, denkelijk voor de levering
aan schepen.
Dit bleef zo doorgaan tot de tweede helft der 18de eeuw, toen men ook water
begon te betrekken uit de meer in het binnenland gelegen plantages, vooral als
drinkwater, wanneer de regenbakken door een aanhoudende droogte leeg waren. Dit
water werd per ezel aangevoerd in zoogenaamde galeivaten (alefat). In dezen tijd
komen voor het eerst op de inventarissen van de dicht bij de stad gelegen plantages,
galeivaten voor.
Elke ezel vervoerde op zijn rug twee van zulke vaten, die elk een inhoud van
ongeveer 40 liter had. De prijs was in normale tijden een stuiver per tobbe van
ongeveer 20 liter.
In den regel waren de waterkano's aan de tegenwoordige Handelskade, toen
‘Awasá’, of aan de ‘de Ruyterkade’, toen ‘Pooltje of Polletje’ genaamd, gemeerd.
Het vervoer per ezel had dit voordeel, dat het water aan huis werd geleverd. Ook
de kwaliteit wat hardheid betreft schijnt beter te zijn geweest, wat verklaarbaar is
door het minder verbruik uit een bepaalde put.
In dien tijd werd het water niet opgepompt, doch door middel van een lier van
eigen fabrikaat, ‘Rad di Pos’ genaamd en rustend op twee gemetselde pilaren aan
weerszijden der put gebouwd, door 'n slaaf geput en in een bak van ongeveer vier
kubieke meter inhoud, soms grooter, gestort. Wanneer de put niet al te diep was, ten
opzichte van het maaiveld, dan kon zulk een bak, door een man, bij dagtaak van 10
uur gevuld worden.
De putten waren allemaal rond en schommelde de middellijn tusschen 6 en 12
voet, regel was echter 9 voet. Vierkante putten werden toen nog niet gegraven, dit
was een uitvinding van den laatsten tijd, zoowat een een goede vijftig jaar terug, toen
Amerikaansche windmolens en pompinstallaties hun intree deden op Curaçao. Zooals
wel te verwachten was, bleek het reeds heel gauw dat ze niet doelmatig waren. Het
gemetselde bovengedeelte, de zoogenaamde bocá di pos’, kon geen voldoenden
weerstand bieden aan de druk der aardlagen na een zware bui en stortte telkens in.
Behalve de vorengenoemde ronde putten, groef men in dien tijd ook nog
zoogenaamde ‘Pos di pía’, waarin het mogelijk was, ook voor het vee om af te dalen
tot aan het watervlak, doordat een gedeelte van den wand was uitgegraven met een
talud van meer dan 100 graden. Het meest kwamen die putten voor in boomgaarden
of op plaatsen waar het vee gedrenkt werd en het grondwaterpeil hoogstens een meter
of vier vijf onder den beganen grond lag. Ik zeg lag want slechts sporadisch treft
men nu nog in de valeisystemen in de nabijheid van Willemstad zulk een oude put
aan, waarin den regentijd, na een paar zware buien, een weinig troebel water zich
verzamelt. Dus weer een bewijs, dat het grondwaterpeil ook in dien tijd veel hooger
moet hebben gelegen dan op dit oogenblik.
Hoeveel putten of er in de tweede helft der 18de eeuw op Curaçao waren, valt met
geen mogelijkheid, zelfs niet bij benadering, te zeggen, daar ons alle gegevens
daaromtrent ontbreken, maar indien men weet, dat in de meeste oude boomgaarden,
die nog bestaan of in den ouden tijd bestonden, slechts één hoogstens twee putten
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waren gegraven soms zelfs geen een en dan in ‘hofjes’ waarvan de oppervlakte soms
drie of meer hectaren besloeg, dan zullen die wel niet zooveel geweest zijn.
En hierin ligt het beste bewijs, dat het
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grondwaterpeil in dien tijd meters hooger dan thans moet hebben gelegen. Immers
is het niet aan te nemen dat uit een put, waaruit gemiddeld vier kubieke meters water
per dag kon worden geput, een boomgaard van drie en meer hectoren kon worden
besproeid. Eerder is het aan te nemen, dat irrigatie slechs plaats vond bij jonge
aanplantingen, zoolang de wortels niet genoegzaam ontwikkeld waren om de door
capilatie vochtige aardlagen te bereiken. Getuige hiervan de boomgaarden die nog
bestaan of die niet zoo lang geleden nog bestonden in de naaste omgeving van de
stad, zooals Rooi Canaya, Groot Kwartier, Gaito, Koningsplein, Pos Corá, Zapaté,
Klein Kwartier, Bloemhof, Seritoe, Scherpenheuvel, Zuurzak enz. enz.

Het probleem der watervoorziening wordt urgent.
Deze toestand bleef onveranderd tot aan de tweede helft der 19de eeuw, dus ongeveer
een goede honderd jaar, niettegenstaande men na het beleg der Franschen onder
Bresseau en Jeannet in 1800, wel begreep dat de watervoorziening der stad niet aan
de eischen van den tijd beantwoordde. Immers had het weinig gescheeld of Curaçao
had zich aan gebrek aan water moeten overgeven. Door een lange droogteperiode,
waterplantages om het Schottega bevonden zich in Fransche handen, terwijl de meeste
slaven naar den vijand waren overgeloopen, zoodat ook vervoer per ezel uitgesloten
was. Juist op het critieke moment kwam er uitkomst door een zware bui die zich in
den nacht van 11 op 12 September over de stad ontlastte, waardoor de bakken in
minder dan geen tijd vol liepen.
Dat er in de woelige tijden die hierop volgden, waarin zoovele problemen van veel
grooter belang voor de welvaart en de veiligheid der kolonie, telkens de aandacht
van het Bestuur kwam vragen, de watervoorziening naar den achtergrond werd
verschoven, is licht te begrijpen. Dat het echter, zoodra de rust was teruggekeerd en
Curaçao aan Holland teruggegeven, wederom de aandacht vroeg, moge blijken uit
de volgende prijsvraag uit No. 46 van de Curaçaosche Courant van 1818.
Curaçao den 12 den van Slachtmaand 1818.

Programma.
‘Het Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Curaçao: in hare
laatst gehoudene jaarlijksche vergadering, besloten hebbende om van tijd tot tijd
prijsvragen uit te schrijven, welke onmiddellijk betrekking tot dit Eiland, en deszelfs
Inwooners, hebben, zoo wordt dus als eene eerste vraag te beantwoording het volgende
voorgedragen.
Welk zijn de geschikste middelen, om de inwooners van Curaçao voor Water
gebrek te behoeden? kan dit geschieden, door het graven, van nieuwe Putten, het
verbeteren der ouden, of ontdekken van nieuwe Springbronnen, of Wellen, zoo ja!
welk zijn op dit Eiland de beste kenmerken, om met vrucht, Versch, Water Wellen
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of bronnen, zoo op hoog als in laag land optesporen? Alles zooveel mogelijk op de
ondervinding gegrond, en door bewijzen gestaafd.’
De antwoorden moesten voor 1 April 1819 worden ingediend hetzij in het Hollandsch,
Engelsch, Fransch of Spaansch. Aan den inzender van de beste oplossing zou een
gouden eerepenning ter waarde van f 50. - of 20 zilveren pattinjes in contanten ter
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hand worden gesteld, terwijl aan hem, die de op één na beste oplossing instuurde,
een zilveren eerepenning met getuigschrift zou worden uitgereikt.
Vermoedelijk zijn er geen antwoorden binnengekomen, ten minste werd niemand
met de penning vereerd, want verder hoort men in jaren niets meer van het probleem,
wat echter niet zeggen wil dat het minder urgent was.
In de watervoorziening der stad komt nu gedurende langen tijd geen verandering.
De tijden leenden er zich niet toe. De handel kwijnde allerwegen, industrie van eenige
beteekenis bestond er op Curaçao niet. Buiten en behalve een kleine hoeveelheid
dividivipeulen, stroohoeden en zout, waarvoor er weinig aanvraag was, had Curaçao
geen uitvoerproducten. De magere inkomsten vloeiden voort uit de levering aan het
garnizoen en de oorlogsschepen, sluikhandel op de vaste kust en sigaren- en
snuiffabricatie op kleine schaal. De meeste jongelui moesten, na het verlaten der
school. hun broodwinning zoeken in den vreemde. Slechts een paar geprivilegieerden
viel de eer te beurt een aanstelling te krijgen bij het Gouvernement op een voor die
dagen schitterend salaris, maar waarvoor elke metselaarsleerling van heden de
schouders zou ophalen.
Geld om nieuwe gebouwen op te trekken was er niet. Men had moeite genoeg om
de bestaande te onderhouden. Zoo men het verslag van een oogetuige uit die dagen
mag gelooven, telde Willemstad toen ter tijd meer ruines dan bewoonbare perceelen
en van deze waren de meeste verveloos en in zulk een toestand, dat de vreemdeling
zich afvroeg hoe of het mogelijk was, dat er nog menschen in konden huizen. Alles
gaf de indruk van de grootste armoede.
Doch zoetjesaan veranderde de toestand. De handel, vooral met de jonge
republieken om de Caraïbische Zee, die de eerste kinderziekten te boven waren
gekomen, nam een nieuwe vlucht en Curaçao ging weer een tijdperk van
betrekkelijken voorspoed tegemoet. Als natuurlijk gevolg begon ook het inwonertal
te stijgen door verminderde emigratie der jongelingen en de vestiging van de
vreemdelingen, meest politieke vluchtelingen uit de omliggende landen, waarvan de
meesten over een ruime beurs konden beschikken en de anderen door hun overzeesche
vrienden, niet karig van geldmiddelen werden voorzien.
Het valt dus licht te begrijpen, dat het oude systeem van watervoorziening met
kano's of per ezel in galeivaten, niet meer aan de behoeften voldeed en zoo deden
omstreeks 1860, misschien zelfs een paar jaartjes eerder, de meeste zoogenaamde
waterkarren haar intrede op de Curaçaosche straten en wegen.
Zij bestonden uit een fust of okshoofd, met een houten kraan van cactushout van
inheemsch fabrikaat, in den bodem en met het spongat naar boven, op een houten
raam geplaatst, dat op zijn beurt op twee zware wielen was gemonteerd.

Amerikaanse windmolens. Lastdier ‘Grauwtje wordt tot trekdier
gepromoveerd.
In den beginne werden fusten van ongeveer 250 liters gebruikt, doch in lateren tijd
vervangen door grootere van ongeveer 300 liters. De ezel, van de oudste tijden af
als lastdier, werd gepromoveerd en kreeg op Curaçao een definitieve aanstelling als
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trekdier, maar niets is eeuwig, ook grauwtje moest later wijken voor den motor, doch
hierover later.
Was dit systeem op zich zelf een groote verbetering, er kleefden nog groote
gebreken aan, vooral uit een hygienisch oogpunt; afdoende was de verbetering ook
niet, want
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het water kon niet in voldoende hoeveelheid voor de stadsbehoeften met de hand
worden geput. Op een paar plaatsen had men proeven genomen met handpompen,
doch het verkregen resultaat beantwoordde niet aan de verwachtingen.
Ook deze proefneming getuigt van een hooger waterpeil, daar tegenwoordig op
een paar uitzonderingen na, alle pompen in de putten moeten worden gemonteerd.
Als een gevolg van dit falen en het toenemend waterverbruik, werd omstreeks
1890 de menschelijke arbeidskracht vervangen door Amerikaansche windmolens.
Reeds een paar jaren te voren, werd het systeem voor het eerst toegepast op de
plantage Klein Kwartier, voor het irrigeeren van jonge aanplantingen. Nu werd het
dienstbaar gemaakt aan de watervoorziening en kon de toevoer per ezelkar en
waterkano gelijke tred houden met de behoeften van de stad. Het was op de plantage
Seritoe, dat de eerste installaties voor de waterlevering door middel van windmolens
verrezen.
Door deze verbetering konden de karren met goed gevolg de concurrentie aanbinden
met den goedkooperen aanvoer per waterkano, doordat de waar aan huis werd
geleverd. De prijs schommelde tusschen f. 0.05 en f. 0.10 per blik of tobbe van 20
liters; die van regenwater varieerde van f.. 0.10 in den regentijd tot f. 0.25, f. 0.30 en
zelfs meer in den drogen tijd. Zelfs is het meer dan eens voorgekomen dat f. 0.50 of
meer per blik moest worden betaald. Het water werd in dien tijd een speculatie object.
Omstreeks het jaar 1893 werd op een stuk terrein achter de markthal, thans
Prinsenstraat, door een particulier een groote regenbak gebouwd, waaruit uitsluitend
in den drogen tijd, wanneer er een groot gebrek heerschte, water tegen hoogen prijs
werd verkocht.
Maar ook tusschen water van diverse plantages was er verschil in prijs. Zoo deed
het water van Janwe en Gadji meer dan van andere plantages, omdat het bijna even
zacht was als regenwater. Tot voor korten tijd werd het water van Janwe nog per
ezelkar en watertruck van twee ton capaciteit aan huis geleverd tegen f. 0.05 per blik
van 20 liters.
Het meeste water voor het verbruik aan de Pietermaai zijde werd geleverd door
Janwe, Seritoe en Salinja-abau en voor dat aan de Overzijde door de Hoop, Heintje
Kool en Valentijn, terwijl voor de levering aan schepen vooral Groot Kwartier,
Asiento en Valentijn zich deden gelden.
Maar het was niet alleen voor de watervoorziening in de stad, dat de molens
uitkomst brachten. Na de emancipatie op 1 Juli 1863, zagen de meeste
plantage-eigenaren zich genoodzaakt het aantal arbeiders op hunne gronden in te
krimpen. Ook werd het, nadat het oude geslacht was uitgestorven, met den dag
moeilijker gegadigden te krijgen voor het zwaardere werk, waaronder ook werd
gerekend het dag in, dag uit, putten van water gedurende 10 uren, slechts voor één
of anderhalfuur onderbroken om een stukje te eten. Dit was vooral het geval op de
tuintjes en plantages in de omgeving van de stad, waar de menschen zich makkelijker
als sjouwerman of handlanger konden verhuren, voor zoover zij geen beroep als
metselaar of timmerman uitoefenden.
Dit had tot gevolg dat de bestaande boomgaarden niet konden worden uitgebreid
met jonge aanplantigen, of nieuwe worden aangelegd. Noodgedwongen moest de
plantagehouder zich tevreden stellen met de oude of afgestorven boomen te vervangen.
Door het monteeren van molens met pompinstallaties kwam hieraan een einde en
overal zag men, zoo af en toe zelfs op daarvoor ongeschikten bodem, nieuwe
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aanplantingen verrijzen en werden de oude hofjes uitgebreid. Zelfs werden prachtige
bloemtuinen aangelegd.
Maar niets is bestendig en ook hieraan kwam gauw genoeg een einde; een paar
tientallen jaren later en het vonnis werd geveld en moest de Curaçaoenaar aanzien
hoe aan de jonge aanplantingen niet alleen, maar ook aan de oude boomgaarden in
de omgeving van de stad met prachtige boomen, die de eeuwen hebben getrotseerd,
het doodvonnis werd voltrokken.

In de constellatie van den Landbouw.
Dammen en nog eens dammen.
De watervoorziening in de stad ondervond in den eersten tijd geen noemenswaardige
verandering, ook niet toen den op Curaçao zoo welbekenden Amerikaanschen Consul,
Leonard Burlington Smith, 20 Juli 1893 concessie werd verleend tot het boren naar
artesische wellen en het aanleggen van een distributiesysteem. Putten werden geboord
op de gronden van ‘Our Wish’ en ‘Alabama’ (Wishi). Het gewonnen water was
evenwel hard en voldeed niet aan de eischen aan goed drinkwater gesteld; was zelfs
voor het wasschen ongeschikt, zodat het aantal aansluitingen als het ware op de
vingers kon worden geteld.
Naar gelang de bevolking toenam, werd het waterverbruik in de stad grooter,
daling van het grondwaterpeil werd echter niet geconstateerd. Toch liet het zich
aanzien, dat dat eens wel het geval zou kunnen zijn, vooral in de valleisystemen
beoosten en benoorden de stad. De plantagehouders, die er een zaak van maakten
water aan de karren te leveren, lieten, voor zoover zij daartoe financieel bij machte
waren, dammen op hunne terteinen aanleggen, meestal dicht bij de put, om het debiet
te verhogen.
Met de komst van den Gouverneur J.O. de Jongh van Beek en Donk op 11
September 1901, kwam ons eiland in de constellatie van den landbouw. Groote
sommen, voor dien tijd althans, werden besteed aan allerlei proefnemingen, die voor
het grootste gedeelte faalden, ofschoon ik niet zou durven beweren, dat die gelden
nutteloos waren besteed. Waar iedere Curaçaoenaar Gouverneur de Jongh dankbaar
voor moet zijn, is voor den, trots alle tegenwerking doorgevoerden systematischen
dam-aanleg, in de eerste plaats ter voorkoming van dalen van het grondwaterpeil
door overmatig oppompen voor irrigatie doeleinden, daar, al wordt het water weer
aan den grond teruggegeven, een groot gedeelte door verdamping verloren gaat dank
zij onze passaatwind en gedurende minstens 8 maanden wolkenloozen hemel; in de
tweede plaats om te trachten het grondwaterpeil tot een hooger niveau op te voeren.
Ook voor het laten graven van publieke putten, opdat de omwonenden niet meer
afhankelijk zouden zijn van de plantage-eigenaren voor hun drinkwater, verdient hij
onzen dank.
In het jaar 1909, toen de Jongh ontslag aanvroeg en verkreeg, was de planmatige
aanleg in het valleisysteem Cas Corá-Jongbloed voltooid en telde het eiland over de
50 publieke putten, een aantal dat thans tot ongeveer 900 gestegen is.
Het directe gevolg van dezen dam-aanleg was, dat men in de valleien van Zapaté
en Corrie, speciaal op vlakten van Jongbloed en Cas Corá, slechts drie of vier meters
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hoefde te boren om water te winnen. Wel is waar was ook vóór den systematischen
dam-aanleg het grondwaterpeil daar vrij hoog en stonden er boomgaarden, die ook
in den droogsten tijd geen irrigatie behoefden, (de mispelboomgaard van Cas Corá
besloeg een oppervlakte van meer dan twee hectaren en
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werd nooit geirrigeerd), maar toch nooit zoo hoog behalve dan na een paar zware
buien in den regentijd.
Als beste bewijs hoe prachtig het systeem hier werkte, diene, dat bewesten den
mispelboomgaard van Cas Corá een Oranjerie was aangelegd van ruim een hectare.
Voor irrigatie werd gebruik gemaakt van vier molens, gemonteerd op twee putten
van respectievelijk 12 en 14 voet middellijn, met pompen van 4 bij 6 duim, die dag
en nacht, van Maandag morgen tot Zaterdag avond werkten. Nietemin werd zelfs
gedurende de groote groote droogteperiode van 1923 in het waterpeil dier putten
geen grotere daling dan drie meters geconstateerd en zulks terwijl de meeste putten,
zoo niet alle in de andere valleisystemen droog waren of pas na uitdieping een weinig
water leverden.
Na de bestuursporiode van gouverneur de Jongh werd, zoo niet officieel, dan toch
in feite met het systeem gebroken, dat volgens de meening van sommigen te veel
geld kostte en waarvan de resultaten niet direct in het oog vielen. Van een planmatigen
damaanleg bespeurt men verder niets.
Wel is waar werd telken jare een bepaald bedrag op de begrooting uitgetrokken
voor damaanlag en werden er tot in 1916 elk jaar hier en daar, vooral in het vijfde
district een paar dammen opgeworpen, maar van een systeem kon niet meer gesproken
worden. Na dien tijd leest men steeds in het jaarverslag van het Gouvernement: ‘door
gebrek aan werkkrachten konden geen dammen worden aangelegd. Het aantal
verwaarloosde nam toe.’ Is het dus wonder dat wij in datzelfde verslag lezen:
‘verscheidene putten werden uitgediept.’?
Maar de omstandigheden waren onze vroede vaderen uit dien tijd toch te machtig.
Liet men, tegen den raad van velen in, uit zuinigheidsoverwegingen den damaanleg
achterwege, weldra moest men toch, coute que coute, de centen voteeren voor werken,
die ook geen direct voordeel afwierpen, maar niettemin gebiedend waren. Wel heeft
zulks moeite gekost, maar onder pressie van het moederland, dat de tekorten aanvulde,
moest toch, alhoewel schoorvoetend, gebroken worden met de toemaals gevolgde
politiek. De tijden waren aan het veranderen en Curaçao zou, van onbekende rots in
de Caraibische Zee gepromoveerd worden tot oliehaven van den eersten rang.

De eerste distilleerinrichting.
Zooals reeds gezegd bracht de leiding door L.B. Smith aangelegd niet veel verandering
in de watervoorziening der stad. Na het overlijden van den concessionaris, werd het
bedrijf overgenomen door de firma S.E.L. Maduro & Sons, die niets wat in haar
macht lag ongedaan liet, om de onderneming aan haar doel te doen beantwoorden.
Daar de putten op Wishi en Alabama niet voldeden, werden andere gegraven en,
toen ook dat niet afdoende bleek, werd het plan in studie genomen om Curaçao van
goed drinkwater te voorzien door middel van distillatie. Terwijl bij Smith het gemis
aan kapitaal een handicap was, was zulks bij haar niet het geval; zij kon over een
ruime beurs beschikken. Zij liet er dus geen gras over groeien, maar ging dadelijk
over tot de bestelling van de noodige machinerieën. De bedoeling was op een niet
te groote schaal te beginnen, eerst namelijk voor de levering aan schepen, en, naar
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gelang de behoefte zich deed gevoelen, geleidelijk uit te breiden. Er zou geen zeedoch putwater worden gedistilleerd.
Op 13 Augustus 1910 kwam de eerste bezending machinerieën, waaronder een
groote stoomketel aan, die ondergebracht
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werd in een ruime machinehal op de terreinen van ‘Our Wishi.’ In December van
hetzelfde jaar werd een aanvang gemaakt met het opstellen der machinerieën en reeds
in de tweede helft van 1911, kon voor het eerst aan de schepen, waaronder die der
Koninklijke Nederlandsche Marine, gedistilleerd water worden verstrekt. Jammer
genoeg bleek het ras dat de inrichting niet voldeed. De kalkafzetting in het gebruikte
putwater was te groot en na een lange sleepende ziekte stierf kalm en zacht, helaas
door slechts weinigen betreurd, de eerste Curaçaosche inrichting voor waterdistillatie.

Aan de eischen des tijds valt niet te tornen.
In December 1915 zetten de eerste employés voor den aanleg van een olieraffinaderij
voet aan wal te Willemstad en weldra verrezen de tanks en fabrieksgebouwen op de
terreinen aan de Noordoever van het Schottegat op het Schiereiland Asiento. Reeds
in Juni 1918 komen de eerste geraffineerde producten in den handel en vertrok in
het begin van het jaar daarna het eerste schip met volle lading naar Europa.
Door de vestiging van de olieraffinaderij, eerst op bescheiden schaal doch die
weldra zou uitgroeien tot een der grootste, zoo niet de grootste ter wereld, geraakte
ons eiland in een voordien nooit gekende bloei, waarvan niemand een paar jaartjes
tevoren had kunnen droomen en breidde de stad zich uit door het zich metterwoon
vestigen van Europeesche Nederlanders en vreemdelingen. Hierdoor onstonden
behoeften en werden verbeteringen noodzakelijk. Curaçao werd als het ware uit den
slaap geschud en begon te beseffen dat het in alles ten achteren was met den tijd; dat
er toestanden waren, die niet meer geduld konden worden in een moderne
samenleving. Conservatief als de meeste eilandbewoners, bood een groot gedeelte
der opgezetenen, - misschien sprak ook de vrees diep in den zak te moeten tasten bij
eventueele belas tingverhooging, die niet kon uitblijven, een woordje mee, tegenstand, maar zag zich ten leste toch genoodzaakt (al was dat jammer genoeg niet
steeds het geval) te capituleeren voor den drang uit het moederland, dat, zoolang
Curaçao nog een zorgenkind was, veel kon toelaten of door de vingers zien, wat het
als koloniaal wereldrijk, niet kon dulden in een der bedrijvigste zeehavens van de
Caraïbische Zee en nog ver daarbuiten, waarop de oogen van de heele wereld
gevestigd waren.
In Februari 1916 vertrok uit Holland Dr. den Houter, om den Openbaren
Gezondheidsdienst te reorganiseeren. Na alhier de voorbereidende werkzaamheden
tot een goed eind te hebben gebracht, vertrok hij nog het jaar daarna en liet Dr.
Waterman achter om het werk te voltooien.
Nu kan men zich moeilijk een goed georganiseerden gezondheidsdienst indenken,
zonder een betrouwbaren watervoorzieningsdienst en toch scheen dat toen bij velen
het geval te zijn geweest. Reeds in 1917 kwam het plan voor een geo-hydrologisch
onderzoek van den Curaçaoschen bodem ter sprake, doch het duurde tot 1921 aleer
de mijningenieur, later Dr. G.J.H. Molengraaff, werd uitgezonden om, na een
bodemstudie een waterwinning- en distributiesysteem voor Willemstad te ontwerpen
en aan het Bestuur in te dienen.
Na een zeer grondig en degelijk onderzoek, waarvan getuigenis aflegt zijn in 1929,
bij J. Waltman Jr. te Delft verschenen proefschrift, ‘Geologie en Geohydrologie van
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het eiland Curaçao’, diende Molengraaff zijn ontwerp in het jaar 1925 in. Het mocht
echter geen genade vinden in de oogen van den toenmaligen Kolonialen
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Raad, werd verworpen, en een watervoorzieningsdienst voor Willemstad scheen voor
goed van de baan.

De Chef van de Geneeskundigen Dienst spreekt een woordje mee.
Dit had tot gevolg, dat door den toenmaligen Directeur van den Openbaren
Gezondheidsdienst, Dr. P.H. van der Hoog, een lezing over het onderwerp werd
gehouden in het Kransgebouw aan de Overzijde. Hij werd beantwoord door den Heer
Jan Monsanto. Dien avond ging het er nog al heet toe, zoodat de onbevooroordeelde
luisteraars de idee kregen eerder in een Poolschen landdag te zijn verzeild geraakt,
dan in een vergaderzaal op het oude, rustige Curaçao. Maar deze feiten liggen ons
nog te versch in het geheugen, om er nog dieper op in te gaan; genoeg zij het, dat
een ander ontwerp, door ingenieur J. Versluys, die Curaçao in opdracht van den
Minister bezocht, in heel korten tijd opengemaakt, - ‘en passant’ zou men zoo zeggen,
- aan den Kolonialen Raad werd ingediend.
Maar zoover zijn wij nog niet. Terwijl Molengraaff bezig was met zijn studie over
de waterwinning, werd alvast in 1923 op zijn advies, ten einde aan de behoefte, die
zich vooral onder de bevolking van Monteverde en Pietermaai deed gevoelen,
tegemoet te komen, ten Oosten van de stad, op een rotshelling, een watervang gemaakt
van rond een derde hectare oppervlakte met bijbehoorend resevoir. Het jaar daarna
werd op de plantage Bona Vista een waterreservoir met een leiding van 3 duim naar
het Schottegat gebouwd, een tank aan de oever van het Waaigat opgericht en een
waterkano aangeschaft.
Het waterreservoir bij het Waaigat is sinds lang verdwenen en de gecementeerde
watervang doet nu dienst als rendezvous voor losloopende honden en geiten en voor
verliefde katten, die zich vermaken in den maneschijn. Naar mij door de bewoners
van Monteverde is meegedeeld, wordt het water uit die bakken 's avonds, wanneer
er geen politieagent in de buurt is, stilletjes weggedragen, meest door de omwonenden
van vreemde nationaliteit en gebruikt als drinkwater. Prosit!!!
Maar keeren wij terug tot de twee ontwerpen. Dat van Versluys beoogde door
middel van een dubbel stel distributiebuizen Willemstad èn van drinkwater verkregen
door distillatie uit zeewater, èn van spoelwater, verkregen uit putten te voor zien.
Het plan Molengraaff daarentegen voorzag in de distributie van water van slechts
één kwaliteit, namelijk bronwater uit de reeds bestaande of nog aan te boren bronnen
on Hato en verder langs de heele Noordkust van het eiland, waar zulks door de
geologische formatie mogelijk bleek.
Door de bronnen te capteeren, zou worden getracht niet alleen het debiet te
verhoogen maar door dit zoo dicht mogelijk bij den klifwand te doen, nog voordat
het water de gelegenheid kreeg zich door de daar voorkomende schalielaag te
bewegen, de kwaliteit wat hardheid betrof, te verbeteren, daar het ten duidelijkste
gebleken was dat het water, dat op een afstand van den klifwand uit de schalies voor
den dag kwam, rijker was aan zouten. Desnoods zou het water dan nog onthard
kunnen worden.
Voor Curaçao zou dit plan het groote voordeel hebben, dat al het water dat langs
de Noordkust onbenut, zoo boven- als ondergronds, naar de zee vloeit, zou worden
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benut en het grondwater bezuiden de Oost-West waterscheiding niet worden
aangesproken.
Het water van de bronnen, dat ten tijde van Molengraaff bovengronds onbenut
naar zee vloeide, vertegenwoordigde een bedrag van f. 54.750. - per jaar berekend
tegen
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f. 0.50 per kubieke meter, veel minder dus dan de prijs, waartegen momenteel water
wordt geleverd, en bij een gemiddelde debiet van 300 m3 per etmaal. (Opmetingen
gedurende vier achtereenvolgende jaren, 1923/1926; - regenval resp: 264.9, 760.6,
336.1 en 469.3 m.m. - van de Hatobronnen met uitzondering van ‘Tanki Mamaya’,
in den verwaarloosden toestand waarin zij zich bevonden.)
Slechts dan wanneer tengevolge van groote droogte het debiet der bronnen
ontoereikend bleek, zou welwater worden gebruikt en dan slechts afkomstig van het
complex ‘Bona Vista’, waarop door een systematischen damaanleg in het
afstroomingsgebied, het grondwaterpeil zoo hoog mogelijk was opgevoerd.
Daar het echter met zekerheid vaststaat, dat de bronnen van Hato van af 1634 tot
in onze dagen, dus ongeveer gedurende 300 jaar nooit hebben opgehouden te vloeien
(Zie Pater Euwens' studie ‘De Plantage Hato’) en de gemiddelde capaciteit der
bestaande bronnen, in den toestand waarin zij zich bevonden, werd geschat op 300
kubieke meter per etmaal, mocht worden aangenomen, dat het gebruik van putwater
uit den bodem, zuidelijk van de Oost-West waterscheiding wel beperkt zou zijn
gebleven tot hoogstens een paar maanden van het jaar, zoo niet minder.
Het plan Molengraaff werd echter door den toenmaligen Kolonialen Raad
verworpen, naar de snippermand verwezen en dat van Versluys aangenomen als de
oplossing bij uitnemendheid. Nog vóór de uitvoering echter moesten de plannen
worden gecombineerd. Van Versluys nam men de twee afzonderlijke systemen over,
namelijk een voor Pietermaai en een voor de Overzijde, om een leiding op den bodem
der haven te vermijden, daar het gevaar van beschadiging door schepen, die van hun
ankers gebruik moesten maken, niet denkbeeldig was. Daarentegen werd, terwijl dat
reeds voor een gedeelte was aangelegd, afgezien van een dubbelleidingsysteem, een
voor drink- en een voor spoelwater.
Hoewel nooit ten volle toegeven, is het voor den buitenstaander toch duidelijk
genoeg, dat het plan Molengraaff, hoewel niet in zijn geheel, dan toch voor een groot
gedeelte noodgedwongen moest worden ter uitvoer gebracht, terwijl van het plan
Versluys niet veel is overgebleven. Vooral was dit het geval toen in 1930 een
pompstastion op Hato werd aangelegd, de twee voornaamste bronnen in exploitatie
werden genomen en pogingen aangewend om het debiet der kleinere te verhogen.
Toen besloten werd met het dubbelleidingsysteem te breken, werd overgegaan tot
het chloreeren van het gedistribueerde water om het besmettingsgevaar tot een
minimum te reduceeren, wanneer het als drinkwater mocht worden gebruikt.

De mooiste en waterrijkste plantages worden aangekocht.
Terwijl de Raad delibereerde en van gedachten wisselde met het bestuur, werd de
behoefte aan watervoorziening met den dag urgenter. De bevolking van de stad
bewoog zich in steeds stijgende lijn. De Curaçaosche Petroleum Industrie
Maatschappij had water nodig, veel water, voor haar bedrijf. Of zij er ooit aan gedacht
heeft de bronnen van Hato daarvoor te gebruiken, valt niet te zeggen. De eischen
aan ketelwater gesteld zijn weer anders dan aan spoelen drinkwater. Hato was in
dien tijd alvast door het Gouvernement aangekocht, alvorens het plan Molengraaff
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den Raad was overgelegd en van algemeene bekendheid werd, denkelijk om speculatie
te voorkomen.
Inmiddels werden, de een voor, de ander
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na, alle waterrijke plantages in de valleisystemen om de stad, zooals Piscadera,
Brievengat, Zapaté, Cas Corá, en ook daarbuiten, zooals St Joris, door het oliebedrijf
gekocht.
Eindelijk is dan het Bestuur zoover. De Plantage Klein Kwartier, dezelfde waarop
de eerste alhier ingevoerde windmolens verrezen, bekend om haar mooie boomgaard
en schitterende Oranjerie, werd voor de toen kapitale som van f. 70.000. - gekocht.
Dadelijk ging men over tot het boren van meerdere putten, de oude leiding van de
Curaçao Water Works, na den dood van den concessiehouder Smith, zooals voren
reeds gezegd, in 1902 overgegaan in handen van de firma S.E.L. Maduro & Sons,
werd overgenomen en in Augustus 1928, dus juist 7 jaren, nadat Ir. Molengraaff op
Curaçao voet aan wal zette, kwam 's Landswatervoorzieningdienst tot stand.
Het was ook in dezen tijd dat de eerste zoogenaamde watertrucks in gebruik
kwamen en de concurrentie werd aangeboden met de waterkarren, die in een nederlaag
voor deze laatsten zou eindigen.

Een tweede distilleerinrichting een fiasco, een derde voldeed beter.
Kort daarop werd op het Rif een door Ir. Versluys uit Frankrijk bestelde
distilleerinrichting gemonteerd, die reeds na een paar maanden niet aan het doel bleek
te beantwoorden en aan kant moest worden gezet.
De inmiddels aangestelde Directeur van het bedrijf, die in Augustus 1927 zich, in
opdracht van het Gouvernement, naar Europa had begeven om verschillende systemen
van waterdistributie en distilleerinrichtingen te bestudeeren, kwam na zijn terugkeer
tot de overtuiging, dat de inrichting bij de Curaçaosche Petroleum Industrie
Maatschappij in gebruik, het best voor ons eiland voldeed.
Van dit model telt Curaçao er nu vijf, waarvan regelmatig een of twee in gebruik
zijn voor de levering van drink - en ketelwater aan schepen, limonadefabrieken enz,
terwijl slechts bij groote droogten, wanneer het debiet der putten niet toereikend
blijkt, de reserveinstallaties in gebruik worden genomen en het product, met putwater
vermengd wordt gedistribueerd.
Nauwelijks waren op Klein Kwartier de vooreerst noodige putten gegraven en de
pompinstallaties gemonteerd en in gebruik genomen of, zooals trouwens te voorzien
was, het waterpeil begon te dalen tot een te voren nooitgekende diepte. De directeur
van het nieuwe bedrijf, die zijn intrek had genomen in het landhuis, zal dit wel met
leede oogen hebben aangezien en zijn best gedaan hebben, dat de prachtige
boomgaarden, een lust voor de oogen op het aan boomen zoo arme Curaçao, niet uit
gebrek aan water zouden verdwijnen, maar, als een tweede Cassandra moest hij het
noodlot zich zien voltrekken niet over Troye, maar over de weinige boomgaarden
van Curaçao.
Met Cassandra vergeleken was hij nog meer te beklagen, want zij had nog de
voldoening zich te kunnen uiten, van de daken af te verkondigen wat de toekomst
in haar schoot verborgen hield, al werd geen geloof aan hare woorden geschonken,
maar hem was niet eens dat vergund, hij moest zwijgen, was verplicht te zwijgen en
alles lijdelijk aan te zien. Noblesse oblige!!!!!
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Nu is hij ook directeur van het departement van Landbouw enz. In zijn eene fuctie
heeft hij te zorgen, dat zoo min mogelijk water tot andere dan landbouwdoeleinden
uit den grond wordt gehaald en in zijn andere, dat er geen stagnatie komt in de
waterdistributie, voorwaar geen sinecure!
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Daling van het grondwaterpijl geen stelling doch axioma.
Maar om terug te keeren tot het eigenlijke onderwerp, het grondwaterpeil in de
vanggebieden begon te dalen en wel op een zorgbarende wijze. Eerst natuurlijk op
Klein Kwartier, de boomgaarden zongen hun zwanenzang, weldra gevolgd door
andere in hetzelfde valleisysteem, zooals Seritoe enz. Het debiet der putten werd
steeds minder. Hierbij bleef het niet, ook op een gedeelte van Scherpenheuvel, dat
door het Gouvernement was aangekocht, werden putten gegraven en in exploitatie
genomen, waardoor ook de boomgaard van die plantage hetzelfde lot onderging. En
zoo zou men kunnen doorgaan. Een paar dammen opgeworpen in de onmiddelijke
nabijheid dier putten, brachten natuurlijk geen uitkomst.
Had Ir. Versluys zijn licht opgestoken bij de oliemaatschappij, dan had hij een
eventueele daling van het grondwaterpeil moeten hebben voorzien en daarmee
rekening kunnen houden, ofschoon de voor den buitenstaander merkbare daling
pas omstreeks 1929 intrad, want nog vóór het Gouvernement was deze maatschappij
reeds begonnen met water aan den bodem te onttrekken voor haar bedrijf. Om zelf
een onderzoek in te stellen, was zijn verblijf op het eiland van te korten duur.
Zooals reeds boven gezegd was de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij
reeds eerder begonnen water uit de bodem te winnen. Door aankoop werd zij eigenares
van de meest watterrijke plantages in het valleisysteem Cas Corá-Jongbloed-Zapaté.
Tusschen Cas Corá-Jongbloed en Zapaté in, langs den weg naar Bonam en Ronde
Klip werd een reeks putten gegraven en in gebruik genomen. In den regentijd, als er
geen wind was werd gebruik gemaakt van motorpompen. Het gevolg bleef niet lang
uit. Van de boomgaarden en de oranjerie van Cas Corá, die een oppervlakte van meer
dan vier hectaren besloegen en waarvan de eerste nooit, niet eens in den droogsten
tijd werd geirrigeerd, een der mooiste plekken van ons eiland, slechts door weinige
overtroffen, met meer dan één honderdparigen boom, was er ruim twee jaar later
geen spoor meer over.
Naar gelang het debiet der gouvernements-putten minderde of het waterverbruik
toenam werden de wingebieden uitgebreid, hetzij door aankoop van particuliere
gronden, of door het inschakelen van vóór dien niet geexploiteerde domeingronden.
In den laatsten tijd werden ook putten gegraven op de laagst gelegen gronden van
Cas Corá, die in handen van het Gouvernement waren overgegaan vlak op de grens
van Corrie, zoo ver mogelijk van de putten van Zapaté, om de laatste druppels, die
niet zijn opgepompt door het molenstelsel van laatstgenoemde gronden en het weinige
water dat afvloeit van het heuvelland van Corrie en Tras di Seroe en die den nog
bestaanden boomgaarden van Rooi Catootje Suikertuintje enz. een kwijnend bestaan
moeten verschaffen, aan den bodem te onttrekken.
Terwijl ik zoover gekomen, op een slot zit te peinzen, gewordt mij de de G.B. van
23 Mei 1945 No. 3808, waarbij een commissie in het leven wordt groepen, bestaande
uit de Heeren P.B. Buist, J.A. Correa, J. de Jongh, Frater Radulphus, H.- B.C.
Schotborgh, P. A Stuyvenberg en schijver dezes, ‘ter bestudeering van het verzoek
van de Staten van Curaçao, in zake minder gebruik van grondwater ten behoeve van
den Watervoorzieningsdienst op Curaçao, door uitbreiding van distilleerd zeewater’
Moge het werk der commissie vruchtbaar zijn voor ons eiland en een nieuwe
bladzijde toevoegen aan de geschiedenis van de Curaçaosche watervoorziening.
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Pater Brada O.P.
John Henry Newman
Bij het eeuwfeeet van zijn bekeering
1845 8 October 1945
Zijn invloed op het geestesleven in Nederland
Er zijn menschen, die een afkeer hebben van eeuwfeesten, daar zij hierin een
duidelijke aanwijzing meenen te moeten zien van persoonsverheerlijking, juist één
der kenmerken van decadente tijden.
Nu het echter Newman geldt, kunnen zelfs deze menschen wel zeker niet
ontkennen, dat een bezinnen op Newman ons rijker maken moet.
Engeland herdenkt dit eeuwfeest o.a. met een congres in Windsor in de maand
Augustus; wij voor ons willen dit eeuwfeest met dit artikel herdenken.
In hoeverre heeft Newman invloed gehad op het Nederlandsche geestesleven?
Deze moeilijke doch interessante vraag op te lossen is ons niet gegeven, doch we
willen in globale trekken aangeven, hoe de geest van Newman ons volk trok. Er zou
een diepe studie te maken zijn over dit onderwerp, waarbij men zich kan spiegelen
aan het voorbeeld van Gerard Brom, die in zijn boek ‘Romantiek en Katholicisme’
reeds die invloed van Newman aantoont.
Er zouden verschillende punten naar voren gehaald kunnen worden, men zou
kunnen vragen of zijn preekmethode van invloed is geweest, men zou kunnen nagaan
of zijn schoone verhandeling over het geestelijk Lijden van Onzen Heer als veel
grooter dan het lichamelijk Lijden de ‘meditaties’ heeft beinvloed.
Hier echter slechts een globaal overzicht.
Reeds voor dat Newman katholiek werd, sloeg men in Nederland al alarm over
die beweging van Oxford, ‘die op de paus na Roomsch is’ (1837). Men zal er
natuurlijk in zijn gestijfd, toen daar in 1845 Newman katholiek werd
Men heeft in Holland maar ‘een heel klein beetje respect voor die Anglicaansche
theologie’ (1872). Er werd een prijsvraag uitgeschreven over de ‘Geschiedenis van
het Anglo katholicisme’ door het Haagsche Genootschap en de winnaar Kruyf toonde
duidelijk de bedenkelijke gevolgen aan en wilde Newman op een Index zetten. De
tijden zouden anders worden. In het jaar van Newmans dood 1890 scheef Allard
Pierson een artikel over den Kardinaal in zijn ‘Mannen van beteekenis.’ Dit artikel
is ‘het toppunt van het assimilatievermogen’ van Pierson meent Brom. Pierson geeft
de ideeën weer van Newman en heeft sympathie voor hem en schreef deze mooie
slagzin neer ‘Rome heeft zich in Newman op Luther gewroken.’
Als de latere modernisten zich willen redden door er op te wijzen, dat door de
veroordeeling van den Paus ook zeker de stellingen van Newman zijn getroffen, dan
schrijft Dr. Ahaus van Mill Hill een artikel in de Nederlandsche Katholieke Stemmen
om zijn landgenoten eens te laten zien, hoe men die stelling in Engeland als laster
heeft verworpen (1908).
Professor Dr. J.V. de Groot O.P. heeft in zijn ‘Denkers van onzen tijd’ een
fijngestelde analyse gegeven van Newmans ideeën over het geloof en de ontwikkeling
van
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het dogma. Dat Newman modernist is kan de Groot niet aannemen, wel is er verschil
tusschen zijn leer en die van Thomas van Aquino en de leer over de evolutie van het
dogma, noemt de Groot ‘stout’ van durf en grootheid van gedachte. F. Pijper komt
in zijn Geschiedenis van het modernisme ook over Newmans ‘Tracts’ te spreken.
(1921)
In het jaar 1914 verschenen er twee levensbeschrijvingen over Newman. Eèn, in
brochurevorm van de hand van Pater Kroon S.J. uitgaande van het Engelsche leven
van Ward. In zijn inleiding wijst Pater Kroon erop, hoe er ook belangstelling is bij
de Protestanten. Inderdaad er was belangstelling bij hen gegroeid. De tweede
levensbeschrijving is nl. 'n dissertatie van een predikant H. Stoel van de universiteit
van Groningen. Het is geen volledige levensbeschrijving, de ondertitel is dan ook
‘Kardinaal Newman, zijn strijd om de ware kerk’ (1914).
Er was aan de universiteit van Groningen zooveel belangstelling voor de
hoogkerkelijke beweging dat de katholieken hoopten dat Groningen Oxford zou
kunnen worden: ‘de Groninger stroom verzande onder gewone secten’ zegt Brom.
Dr. Jules Persijn de alweter vroeg ook belangstelling voor Newman.
In zijn vijfde voordracht voor niet katholieken ontwikkelt Prof. van Ginneken S.J.
Newmans ideën over de evolutie van het dogma (Amsterdam 1917 en latere uitgaven)
Ook kwamen er directe vertalingen ‘Uit de ziel van Kardinaal Newman’ heet een
vertaling verschenen te Leuven 1924. 15 Preken werden er vertaald door Dr. Jos. de
Cock. Vertalingen verder onder leiding van het Geert Groote Genootschap en Prof.
Hoogveld. Voor het directe geestelijke leven verschenen er twee boekjes ‘Gebeden
en overwegingen van Kardinaal Newman’ en ‘Overwegingen over de christelijke
leer van Kardinaal Newman.’ Ook een meer gedetailleerde studie had er plaats, zoo
verschenen er twee studies over Newmans ‘Idea of a University’ geschreven door
A. Pompen en P. Sobry (1925)
Mgr. de Jongh behandelde de figuur van Newman met veel zorg in zijn ‘Handboek
van de Kerkgeschiedenis’ (Nijmegen 1929) terwijl Newmans ideën ook tot ons
kwamen door het boek van Karl Adam, ‘Het wezen van het Katholicisme’ waarbij
de Nederlandsche bewerker zich beijverde te verwijzen naar de ideeëngang van
Newman.
Prof. Gerard Brom was aangetrokken door de figuur van Newman: ‘Duizend
navolgers van Scott hebben samen niet de waarde van een Newman. Scholten en
Hofstede zijn in de bibliotheken bijgezet terwijl Newman overal op tafel ligt.’ heet
het bij hem, terwijl hij hoopt, dat de stroom die in Groningen ‘verzandde’ nog eens
naar boven zal komen. In zijn ‘Romantiek en Katholicisme’ geeft hij duidelijk blijk
van zijn geweldig respect voor Newman, die zich in het verleden van de kerk
verdiepte,’ om het traditiegevoel en de gemeenschapzin te vernieuwen.’
De Oxfordbeweging vond een nieuwe historicus in de bekende Nederlandsche
theoloog A. Jansen ‘De beweging van Oxford’ 1930.
Het vraagstuk van Engelands bekeering bleef de apologeten trekken en werd voor
hen beschreven door E. Vermeulen O.P. in het Schild 1923.
De protestanten bleven van Newman houden, de tijden waren veranderd, ze zongen
‘Lead, kindly Light’1) en nog meer
1) Er bestaan van dit lied drie vertalingen in het Nederlandsch nl. van Ds. Klaver, van Albertine
Steenhoff-Smulders en van Jacqueline E. van der Waals.

Lux. Jaargang 3

93
groeide hun belangstelling door een inleiding op Newman door J. Gunning
(Amsterdam) welk boek misschien weer de aanleiding was tot werken als ‘De kerk
in het denken van Newman’ door W. v.d. Pol (Nijkerk 1936) en Newmans gedachten
over rechtvaardiging’ door Mej. Dr. C.J. de Vogel (Wageningen 1939).
Dit boek van v.d. Pol werd uitvoerig besproken in het tijdschrift der Paters
Dominicanen ‘Kultuurleven’ (Sept. 1936) waarin met veel waardeering over dit boek
geschreven wordt, doch waarin de schrijver toch meent te moeten opmerken, dat de
oecumenische gedachten van den schrijver zijn kijk op Newman te veel moet hebben
beinvloed. Door het onderscheid in ‘dogma’ en ‘doctrine, opinion’ door geheel
Newmans leven aan te wijzen meent de recensent, dat dit een gevaar kan beteekenen
en een indruk zal geven, die verkeerd is, bij die Katholieke geesten, ‘die reeds lang
genoeg tegen den heiligen en genialen Kardinaal vooringenomen zijn.’ Dus nog in
het jaar 1936. Dat Mannings werk teneinde zou zijn en Newmans werk nog zou leven
is wel aardig gezegd, doch niet geheel juist. ‘The Eternal Priesthood’ leeft nog en is
nog het veel gelezen boek van vele priesters. Dezelfde geest tegen Manning zien we
ook in het wel erg vrijmoedige leven van Newman van de hand van J. Lewis May,
in het Nederlandsch vertaald door Fr. Wahlen 1931.
In zijn inleiding op dit romantisch geschreven leven wijst F. Wahlen erop, dat naar
zijn opinie, dit in navolging van May, de beteekenis van Newman bestaat in zijn
opkomen tegen het liberalisme in de goddienst.
Eerlijkheidshalve dienen we er ook op te wijzen, hoe er altijd werd aangemaand
tot voorzichtigheid.
Dr. Pauwels O.P. wees er op, in zijn artikel in de Katholieke Encyclopedie, dat
Newman ‘alléén maar voorzichtig mag gevolgd worden.’ Deze woorden zijn natuurlijk
gewikt en gewogen, voordat ze werden neergeschreven. Hij zegt dit, daar Newman
‘tamelijk ver af staat van de traditioneele theologie en wijsbegeerte en zijn eigen
weg gaat’. De Groot had alleen maar gezegd, dat het soms opviel, hoe moeilijkheden
soms lang en breed werden behandeld, terwijl de oplossing verbazend kort
weergegeven wordt. Een opvallende wijze van het behandelen van een onderwerp
zien we b.v. ook in een preek over geloof en twijfel, waar Newman met klem van
redenen aantoont, dat men niet langer mag twijfelen, dat kan de kerk niet toestaan,
dat is onmogelijk, dan is men niet meer katholiek, om dan pas de distinctie te maken,
dat een ‘methodische’ twijfel mogelijk is en juist goed om zijn geloof redelijk te
verantwoorden. Dat had St. Petrus ons aangeraden. Men moet goed begrijpen een
preek is geen dogmatiekboek! De eloquentie heeft ook zijn wetten en kan die
gedachtengang hebben voorgeschreven, om het verrassingselement in te voeren.
Natuurlijk was er ook belangstelling voor Newman in de apologetische milieu's.
‘Het Schild’ van 1939 bv. bevat een artikel van Oldenburg Ermke over de beteekenis
van de ‘Apologia’; de schrijver meent dat de eenheid tusschen geloof en leven er
hechter door geworden is, meent ook dat Newman de koude onverschilligheid van
het nieuw heidendom reeds voorspelde. In een ander artikel van de hand van Dr. P.
Kasteel wordt erop gewezen, hoe er verlangen groeit om Newman uit te roepen tot
kerkleeraar en wordt Newmans beteekenis vooral ook gezien in het feit, dat door
Newman wij ons verstaan kunnen met onze niet-katholieke landgenooten.
Moge dat waar zijn.
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Er is olie genoeg
Onderstaand interessant artikel verscheen onder den titel ‘Count on enough
oil’ in ‘The Lamp’ van de Standaard Oil Company (New Jersey); het is
voor lezers in de Vereenigde Staten geschreven zoodat eenige bewerking
bij het vertalen noodzakelijk was, waardoor het artikel voor ons gebiedsdeel
o.i. nog heeft gewonnen.
Sinds vele jaren wordt de olie-industrie periodiek gealarmeerd door berichten dat
wij op het punt zouden staan onze olievoorraden uit te putten. Het eerste alarm van
dien aard kwam al spoedig nadat olie in Noord-Amerika was ontdekt en het laatste
alarm trekt juist op dit oogenblik de algemeene aandacht.
Het is zeer natuurlijk dat het publiek zich verontrust wanneer gezegd wordt, dat
er over luttele jaren geen olie meer zal zijn. De rantsoeneering in Noord-Amerika
heeft de gevoeligheid van den gemiddelden burger voor den toekomstigen olie-aanvoer
verscherpt want hij heeft ondervonden wat het kan beteekenen, als hij niet genoeg
stookolie voor zijn woning of benzine voor zijn auto heeft.
En inderdaad, de rantsoeneering heeft den gedachteloozen burger doen gelooven
dat wij reeds in de periode van een olietekort verkeeren ofschoon een oppervlakkige
beschouwing der feiten aantoont, dat het schijnbare tekort voor civiel gebruik
uitsluitend is toe te schrijven aan de militaire behoeften. De Vereenigde Staten
produceeren thans 4½ millioen vaten per dag - een ongeëvenaarde productie, die
hooger is dan ooit in de geschiedenis. Verantwoordelijke personen zien dit in, maar
wat het publiek in de war brengt en verontrust zijn de elkaar tegensprekende
verklaringen die gepubliceerd zijn over de olieproductie in de naaste toekomst. De
zaak is eenvoudig deze: dat ofschoon de Vereenigde Staten in de toekomst zijn
energie, die het thans zoo gemakkelijk in olie vindt, misschien gereduceerd ziet, dit
tijdstip in de eerste jaren niet zal aanbreken en evenmin nog in vele, vele jaren.
Twee overwegingen worden meestal aangevoerd als basis voor een pessimistische
diagnose:
1. dat de zichbare reserves slechts 20 milliard vaten(1) bedragen (14 maal het
tegenwoordige jaarverbruik), en
2. dat er sinds het begin van den oorlog een depressie is geweest in de opsporing
van nieuwe olievelden.
Deze feiten zijn op zich zelf volkomen waar, maar de onheilsprofeten komen tot
onware conclusies wanneer zij de invloed ervan afmeten op de totale oliepositie in
de toekomst. De zichtbare reserves vertegenwoordigen een voorzichtige raming van
de olie die gemakkelijk gewonnen kan worden Zij zijn eigenlijk onze actieve
ondergrondse voorraden - voorraden waarop doorloopend getrokken wordt en die
voortdurend door nieuwe ontdekkingen aangevuld worden. Zij zijn niet de olie die
wij verwachten nog te zullen vinden.

(1) 1 vat is ruim 160 liter.
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Bij het calculeeren der zichtbare reserves is geen rekening gehouden met olie die
nog gewonnen kan worden in ‘secundaire bewerking’, die toch op vele olievelden
druk toegepast wordt; evenmin is rekening gehouden met mogelijk toekomstige
uitbreidingen van bestaande velden, zelfs niet van die welke nog maar in het allereerste
stadium van ontwikkeling zijn.
De tegenwoordige ‘inventaris’ van 20 milliard vaten zal, naar de ervaring ons
leert, misschien uitgroeien tot 25 of 30 milliard vaten op grond van zoo'n opwaartsche
herziening, zonder nieuwe ontdekkingen in aanmerking te nemen. Maar een nog
grootere reserve is olie die nog ontdekt zal worden in de Vereenigde Staten en in
andere gemakkelijk bereikbare area's op het westelijk halfrond. Op deze potentieële
reserve kunnen wij met vertrouwen rekenen.
Laten wij deze vooruitzichten eens in het kort bespreken.
In de Vereenigde Staten alleen is een oppervlakte van ongeveer 2½ millioen
vierkante mijl (6½ millioen km2) sedimentair gesteente - het gesteente waar olie
gevonden wordt. Van deze oppervlakte is ongeveer 1½ millioen vierkante mijl (3,9
millioen km2) gunstig voor het vinden van olie. Tot nu toe is minder dan de helft van
dat oppervlak grondig op olie onderzocht. Bij het critisch bekijken van de
olie-ontdekkingen zien wij dat in het verleden, wanneer de olie-industrie een gunstig
terrein grondig heeft geëxploreerd, 1 á 3% van het onderzochte oppervlak tenslotte
productief is gebleven.
Op grond van deze ervaring nu, en gebruik makende van het laagste cijfer, mogen
wij verwachten dat 15.000 vierkante mijl (39.000 km2) productieve olievelden te
voorschijn zullen komen uit onze 1½ millioen vierkante mijl ‘vooruitzichten’.
Eveneens mag op grond van de ervaring aangenomen worden dat de gemiddelde
opbrengst bijna 10.000 vaten per acre (1 acre = 0,4 ha) zal bedragen. Deze opbrengst
toepassende op onze 15.000 vierkante mijl van verwachte productieve velden in de
Vereenigde Staten, zou ons in totaal 96 milliard vaten geven. Hiervan moeten
afgetrokken worden de 28 milliard van de reeds produceerende velden, zoodat ons
dit 70 milliard vaten zou geven.
Maar er is méér: deze raming is gebaseerd op de weinig efficiente
winningsmethoden die in het verleden gebruikt werden. Efficiency in de oliewinning
is nooit stil blijven staan. Tegenwoordig zijn wij in staat om veel meer olie te winnen
uit de natuurlijke ondergrondsche reservoirs dan wij vroeger mogelijk achtten en
daarom mogen wij onze cijfers naar boven herzien om ze in overeenstemming te
brengen met de verhoogde efficiency en onze geraamde reserve van 70 milliard vaten
mag verhoogd worden tot 100 milliard of meer als de minimum olievoorraad der
Vereenigde Staten in de toekomst.
Het zou uiteindelijk voor de Vereenigde Staten noodzakelijk kunnen worden om
een grooter deel van zijn eigen olie-behoefte te importeeren op grond van het feit
dat olie steeds moeilijker te vinden kan zijn in de komende jaren en ook wegens de
steeds groeiende vraag naar olieproducten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
Vereenigde Staten reeds meer olie ontdekt hebben, in verhouding tot hun mogelijke
reserves, dan eenig ander land. Indien die noodzakelijkheid zich voordoet, dan zijn
de landen die olie kunnen leveren niet ver te zoeken, met name de landen aan de
Caraïbische Zee, een territorium dat één der twee rijkste petroleumdistricten der
aarde is.
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thans slechts circa 8 milliard vaten bedragen, maar vele geologen zijn ervan over-
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tuigd dat de olievoorraden van dat gebied tientallen milliard vaten zullen bedragen.
Noordwaarts hebben Canada en Alaska uitgebreide districten die gunstig zijn voor
olie-accumulatie en die landen zijn potentiëel belangrijke reserves. Canada produceert
reeds olie; in Alaska zijn reeds langen tijd olie-sijpelingen bekend. Er is geen twijfel
of het noorden zal intensieve exploraties rijk beloonen.
Resumeerend: vakkundige geologen gelooven dat de olielanden van het westelijk
halfrond (buiten de Vereenigde Staten) in de toekomst evenveel olie zullen
produceeren als de Vereenigde Staten, dus misschien óók 100 milliard vaten.
Voor het westelijk halfrond in zijn geheel komt dit neer op minstens 200 milliard
vaten, hetgeen genoeg is voor een eeuw bij het tegenwoordige verbruik.
Als de dag mocht komen dat wij nóg grootere aanvoeren van olie noodig hebben
dan zijn er ruimschoots reserves die de toekomstige generatie kunnen aanspreken.
Vloeibare brandstof kan ook worden verkregen uit natuurgas, uit teerhoudend
zand, uit oliehoudenden leisteen en uit steenkool door middel van reeds bekende
procédé's.
Alleen reeds de enorme steenkoolvoorraden der Vereenigde Staten zouden
voldoende zijn om dat land voor 1000 jaar van vloeibare brandstof te voorzien. De
kosten om olie op deze wijze te winnen zouden iets hooger zijn dan bij het winnen
van brandstof uit petroleum, maar niet te veel. De potentiëele voorraad van vloeibare
brandstof is dus voldoende voor een langere periode dan de mensch kan overzien.
De achteruitgang in het tempo der olieopsporing is hoofdzakelijk een vertraging
in de pogingen om olie te vinden. Deze vertraging is wederom het resultaat van een
aantal factoren, maar de voornaamste factoren zijn het tekort aan mannen en aan
materialen ten gevolge van den oorlog en het ontbreken van de normale
prijsconcurrentie. Beide zijn kennelijk tijdelijke factoren.
Zelfs in vredestijd fluctueert het tempo der olie-opsporing. Dientengevolge zijn
de ervaren oliemannen, die met de ups-and-downs van de olie-industrie op de hoogte
zijn, weinig bezorgd omtrent de tegenwoordige situatie.
De pogingen om olie te vinden staan in direct verband met den prijs: als de aanvoer
ruim is en de prijs naar verhouding laag, dan vermindert de inspanning om olie te
vinden; wanneer de aanvoer teekenen van zwakte vertoont, dan stijgt de prijs en de
exploratie neemt weer toe.
In 1938 beschikte de olie-industrie over de grootste reserves in haar geschiedenis
en de prijzen waren betrekkelijk laag. Zelfs zonder het uitbreken van den oorlog zou
verwacht mogen worden dat de opsporing achteruit zou gaan. Toen brak de oorlog
uit; de olieprijzen werden op de bestaande niveaux bevroren en als een gevolg daarvan
verminderde de exploratie.
De olie-industrie der Vereenigde Staten heeft bijna tweemaal zooveel olie
geproduceerd als de rest van de wereld tezamen. Deze olie werd gewonnen op slechts
15% van het gunstige olieterritorium der aarde. Ook elders werden vele olievelden
door Amerikanen ontdekt. Initiatief en concurrentie hebben dit record mogelijk
gemaakt.
Wanneer het mogelijk zal zijn om het systeem van initiatief en concurrentie, dat
in het verleden zoo succesrijk was, zich weer vrij te laten ontplooien, dan mogen wij
met vertrouwen verwachten dat de olie-industrie wederom levert de goedkoope
brandstot waarop onze economie gedeeltelijk steunt.
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George Goyau
Geschiedenis van het Pausdom
Het grote schisma - Poging tot een conciliair parlementarisme.
In dit tijdperk der geschiedenis, waarin de nationaliteiten geboren werden, mislukte
het aan de Kerk om haar internationaal karakter aan de wereld te tonen.
Naarmate nieuwe oneenigheden onder de Staten het begrip Christenheid gingen
aantasten of loochenen, werd het bestaan van een geestelijke souvereiniteit boven
deze oneenigheden meer en meer een utopie; Zelfs ging het optreden van een
dergelijke souvereiniteit meer en meer de indruk geven van een anachronisme. Zowel
in Frankrijk, Duitsland als Engeland wilde men invloed hebben op het Pausdom, om
voor de Europese kwesties een garantie te hebben. De souvereinen gingen elkander
de eer betwisten om aan den Paus bescherming te verlenen, om op de eerste plaats
te zorgen dat hij hun van dienst zou zijn en vooral om te voorkomen, dat hij aan een
ander diensten zou bewijzen. Het was een armzalig idee wat men van het Pausdom
had, en men handelde er ook naar.

Van 1378 tot 1409 betwistten twee Pausen elkander de obedientie.
Urbanus VI de Paus van Rome, meer ijverig dan voorzichtig, wilde zijn pauselijk
hof hervormen; maar de kardinalen kozen een anderen Paus, van wien zij hoopten
dat hij minder lastig zijn zou dan Urbanus.
Het grote schisma was begonnen; Rome en Avignon hadden ieder hun eigen Paus.
In een memorie, aangeboden aan het concilie van Constanz leest men; ‘De
aanleiding en oorzaak van het schisma was de oneenigheid onder de vorsten; onder
elkander verdeeld, verbond de een en de ander zich met partijen, die elkander de
tiaar betwistten. Wanneer deze oneenigheid onder de vorsten niet bestaan had, zou
het schisma niet zo lang geduurd hebben; het zou ook niet zo gemakkelijk zijn
begonnen.’
Het was om hun politieke belangen. dat de vorsten een der beide Pausen erkenden;
de groei van diens gezag beschouwden zij als de overwinning van hunne politiek.
In plaats van leiding te geven in de onderlinge strijd der naties, door deze te regelen
of te beeindigen, werden de twee pausdommen door de verschillende oorlogvoerenden
op sleeptouw genomen.
Spoedig was de anarchie algemeen, omdat de sluitsteen van het gebouw, waar de
mensen onderdak zochten, een ontwrichte macht geworden was. In de laatste eeuwen
had het Pausdom in zich een menigte van organen geconcentreerd en onmiddellijke
invloed daarop verkregen, tot in de kleinste bijzonderheden van het sociale leven.
Maar dit alles was nu onzeker en los, omdat twee pausen elkander de leiding ervan
betwistten. Overal botste men tegen de verre weeromstuit van het schisma en de
verschrikkelijke schommelingen, waaronder St. Petrus' stoel leed, werden pijnlijk
ge-
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voeld tot aan de uiterste grenzen der Christenheid.
Eén abdij had twee abten, één bisdom twee bischoppen, o.a. in Utrecht waar Floris
van Wevelinkhoven Urbanus getrouw bleef en Reinoud van Vianen door den
tegenpaus tot bisschop benoemd werd. De ridders van St. Jan te Jerusalem hadden
op een gegeven moment twee grootmeesters.
Men zocht het onveranderlijke, het absolute, het blijvende, maar men wist niet
waar men het moest zoeken. Men had behoefte aan vrede en men vond slechts
verdeeldheid. Tussen vorsten en volken onstonden conflicten. In Frankrijk waren
het de oproeren van de Mailotins, de Fuchins en Cobochins; in Engeland die der
boeren; in Nederland de Hoeksen en de Kabeljouwen, de Schieringers en Vetkopers.
Inwendige twisten verscheurden de koninklijke families, minder om het bezit van
de kroon, dan wel om het egoistisch genot van de macht. In Portugal, Frankrijk en
Engeland leed men onder een ellende, waarvan het einde niet te overzien was. De
Franse en Engelse naties, alleen maar om te bewijzen dat ze geboren waren, bleven
100 jaren elkander beoorlogen. Drie candidaten tenslotte betwistten elkander de
keizertroon, Sigismond, Wenceslaus en Joost van Moravie. Het tijdelijke zwaard
was evenals het geestelijke zwaard in stukken gevallen. Wie was de Paus door God
gewild, wie de Keizer?
De H. Catharina van Zweden en de H. Catharina van Siena hielden het met den
Paus van Rome. De H. Vincentius Ferrerius en de H. Petrus van Luxemburg waren
voor de Pausen van Avignon. Tussen het jaar 1408 en de verkiezing van een nieuwe
Paus op het concilie van Pisa, hielden Karel VI, Wenceslaus en Sigimund de stoel
van Petrus voor vacant, daar zij niet konden ontdekken, wie de ware paus was. Valse
profeten stonden op, die de openbare mening nog meer in de war brachten; een zekere
Telesforus voorspelde het pontificaat van een engelachtigen Paus, die aan den koning
van Frankrijk de Keizerstroon zou geven; een zekere Gamalion voorspelde de
overbrenging van Petrus' Stoel naar Duitsland. Zij meenden, dat het Pausdom niet
in staat was zich zelf te redden en wensten het herstel van de Christelijke eenheid
door de definitieve suprematie van een of andere natie.
Tenslotte leed ook het geloof er onder; de leer van Wicleff kweekte in Bohemen
de ketterij der Hussieten; en de Tsjechen die 't Duitse juk moe waren, namen deze
nieuwigheid gretig aan als een symbool en een instrument voor een nationale
herleving.
Een groot aantal theologen verwachtten de vrede van een herziening van de
kerkelijke constitutie. Volgens de Katholieke leer is de Paus het noodzakelijk en
wezenlijk hoofd van een algemeen concilie. Maar men wist niet wie er nu Paus was!
En zo werd in 1409 zonder kennisgeving aan de twee personen, die elkander den
tiaar betwistten, het concilie van Pisa samengeroepen. Men koos daar een derde paus
Alexander V en gaf aan het schisma nog een hoofd erbij; want de twee eerste hoofden
protesteerden. In 1413 werd het concilie van Constanz geopend; in feite stond het
boven de drie concurrenten en dit was nodig om de eenheid te herstellen. Maar de
vergadering van Constanz wilde dit tot regel maken en verklaarde de superioriteit
van het concilie boven den paus. Het maakte een einde aan het bestuurschisma, want
op den dag der sluiting had de Christenheid slechts één paus, Martinus V; maar het
had het zaad gestrooid voor een dogmatisch schisma; en de conciliaire theorie
bedreigde gedurende anderhalve eeuw het pausdom.
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Tussen deze theorie en de nationale aspiraties ontstond al heel spoedig een zeer
nauw bondgenootschap. Men begon van
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de katholieke kerk een opvatting te krijgen, volgens het wereldbeeld, wat zich aan
het vormen was; nl. een maatschappij, verdeeld in vele stukken, in welks bestuur de
verschillende naties zouden zijn vertegenwoordigd, hun stem zouden kunnen laten
horen, en hun onderlinge ruzies voortzetten. Aan het hoofd van de kerk wenste men
een soort geestelijk parlement, waarheen de souvereinen hunne gezanten zonden en
de theologie dienstbaar zou worden gemaakt aan de politieke invloeden welke
elkander de wereld betwistten. Om kort te gaan, de Kerk zou overgeleverd zijn aan
het spel der partijen. De vaststelling van de punten van het dogma, het regelen der
kerkelijke discipline zou, evenals het reeds was met de pauskeuze, door politieke
invloeden worden getroubleerd.
Het baart geen verwondering, dat de conciliaire theorie in de wereldse machten
zijn meest vurige verdedigers had.
Het was voor de pausen zeer moeilijk om snel de Kerk te hervormen; en vóór Zij
zou slagen, beleefde men een overgangstijd van een eeuw en de uitbarsting van een
ketterij. Tevergeefs riep Eugenius IV de raad in van den H. Bernardinus van Siena
en Joannes a Capistrano; tevergeefs riep Pius II mannen als de H. Antoninus van
Florence in de commissie belast met de hervorming van de curie. Hun goede
bedoelingen misten hun uitwerking. De misbruiken, welke de Christenheid wilde
zien verdwijnen, gingen vooral over de inkomsten van het Pauselijk hof; en het
tijdperk der geschiedenis waarin het Pausdom het meeste geld nodig had, was juist
de 15e eeuw. Men moest de pauselijke staat weer opbouwen en in verdediging
brengen, een hof onderhouden en zijn gezantschappen uitbreiden; men had lasten,
welke ver de inkomsten overtroffen en deze zouden nog verminderen, wanneer men
verschillende misbruiken ging opruimen. Het laat zich begrijpen, dat zeer ijverige
Christenen, zoals Louis Aleman, aartsbisschop van Arles, getracht hebben door een
schismatieke houding aan het Pausdom een program van hervorming voor te leggen.
Van deze persoon heeft toch de Kerk een zalige gemaakt; zij was bijzonder
tegemoetkomend voor de mensen van deze tijd, die meer moeite hadden om hun
plicht te kennen, dan hun plicht te doen.
Na veel zoeken en tasten wilde het concilie van Bazel de Kerk hervormen, zonder
de Paus, ondanks de Paus en tegen den Paus. Maar het leed schipbreuk.
‘Het is voldoende, dat een natie een hervorming verlangt, hoewel een ander er
tegen is.’ Zo sprak de vertegenwoordiger van de Universiteit van Vienne op het
concilie van Constanz; in één regel kenmerkte hij daar mee de incapaciteit van deze
grote vergadering, waar men gestemd had volgens de naties, en welke aldus getracht
had een georganiseerde vertegenwoordiging te zijn van de Christenheid. Het concilie
van Bazel daarentegen was een verwarde groep; 600 universiteitsprofessoren,
priesters, monniken en leken stemden daar maar ieder voor zich.
Daar het concilie grotendeels uit Savoyards bestond, had de keuze van een
Savooisen anti-paus toch geen nieuw schisma ten gevolge. Maar doordat het de
geesten opwekte voor het idee van een beroep op een algemeen concilie, gaf het wel
een stimulans aan kerkelijke revoltes, en een voorwendsel voor koppige tegenstand.
Wanneer de Vaders van Bazel inderdaad geslaagd zouden zijn, dan zou de
ontwikkeling van nationale kerken de Roomse eenheid hebben verbroken en had
men spoedig een ‘histoire des variations’ van de katholieke Kerk kunnen schrijven.
De Kerk aldus in de handen der vorsten te spelen, was dit wel het middel, om de
zo nodige hervorming te bereiken?
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Ten tijde van Gregorius VII was juist de bemoeizucht der wereldlijke vorsten oorzaak,
dat allerlei misbruiken de Kerk binnenslopen!
De Pragmatieke Sanctie in Frankrijk, een werk van Karel VII en de geestelijkheid,
was een toepassing van de decreten van Bazel en een gevolg van de conciliaire
beweging. In zijn commentaren beoordeelde Pius II deze sanctie aldus; ‘Deze wet,
waarmede de Franse prelaten menen, de vrijheid te hebben gevonden, legt juist een
zwaar slavenjuk op; zij heeft, om het zo te zeggen, hen slaven gemaakt van de leken.’
Twintig jaren na Pius II, toen de Kardinaal van Cusa in Innsbruck de kerkelijke
hervorming wilde invoeren, werd hem dit belet door den Hertog van Tyrol. Deze
had pamflettenschrijvers in zijn dienst, die op gezag van de conciliare theorie, die
indertijd was uitgedacht door oprechte aanhangers van de kerkelijke hervorming,
later gebruikt werd om deze hervorming zoveel mogelijk tegen te werken. Toen de
Pausen een eeuw later er voor zorgden om de decreten van het Cocilie van Trente
doorgevoerd te krijgen, hielden koningen en parlementen de doorvoering van deze
‘ultromontane’ instructies tegen, met een beroep op de theologie van Bazel en
Constanz.
In de 15e eeuw waren het vooral de vorsten, die profiteerden van dergelijke
crisissen in de Kerk, waarbij Pausen en Concilies elkanders welwillendheid betwistten.
De eerste stappen van het Pausdom op de lange weg naar de kerkhervorming,
waren de concordaten met de vorsten. Martinus V en Eugenius IV waren de eersten,
die dergelijke tractaten sloten. Zij gaven aan de Staat concessies welke in de bloeitijd
der Middeleeuwen nooit zouden zijn toegestaan; maar zowel de behoeften van de
Kerk als die van de Staat brachten dit met zich mede. De nooit opgeloste kwestie
van de verhouding tussen Kerk en Staat openbaarde zich in een nieuwe vorm. Maar
door deze daden welke op het eerste gezicht een concessie schenen, wist het Pausdom
juist zijn rechten te handhaven. Zij gaven duidelijk te kennen, dat de staat niet alleen
de vraagstukken van de Kerk kon oplossen maar zij waren tevens een duidelijk protest
tegen eenzijdige handelingen, zoals b.v. de Pragmatieke Sanstie, welke duidelijk een
niet- begrijpen of een miskenning was van de Roomse suprematie.
Naarmate de vorsten hunne macht over de kerken versterkten, zien wij hoe het
Pausdom zijn absolutisme meer bevestigt en ontwikkelt. Beide ontwikkelingen lopen
parallel en de tweede corrigeerde de eerste.
Wanneer werkelijk de concilies in de 15e eeuw er in geslaagd zouden zijn, om
aan het Pausdom afbreuk te doen, dan zou de invloed der vorsten op kerkelijk terrein
geen enkel tegenwicht gevonden hebben en zouden zij ongestraft paus zijn geweest
in hun eigen gebieden.
Het Concilie van Florence, wat de eerste werkelijke oecumenische kerkvergadering
was, sinds de 9e eeuw, werd gehouden onder voorzitterschap van Paus Eugenius IV
en was gericht tegen de Vaders van Bazel Voor een korte tijd werd daar de vereniging
tussen de Latijnse en Griekse Kerk hersteld en bij het grote jubile van 1450 trad Paus
Nicolaas V weer op als meester van de Christenheid.
De kroning van Frederik III door dezen Paus in 1452 en de decreten van Pius II
en Paulus III, die als opstandig een beroep op een algemeen concilie veroordeelden,
getuigden van een spoedig herstel van de Pauselijke suprematie. Aeneas Sylvius
Piccolomini had als jong priester deel genomen aan het schismatieke concilie van
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Bazel; op lateren leeftijd ging hij voor den Paus een concordaat sluiten in Duitsland.
‘Daar, waar
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Gij zijt, zo schreef hij aan Nicolaas V, zijn de decreten voor een heilzame
hervorming.’ Hij werd ten slotte zelf Paus. ‘Verwerp Sylvius en luister naar Pius II’
placht hij te zeggen.
Eenzelfde evolutie maakten verschillende van zijn tijdgenoten door, die na vele
afdwalingen eindigden met neer te knielen voor den Stoel van Petrus, zoals Pius II
met er op te gaan zitten.
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Het spel van broeder Frans
p. fr. Michaël Möhlmann O.P.
Tweede Tafereel
Korufee:
De weg, door broeder Frans met zooveel moed gekozen,
liep, lijk gij denken kunt, niet louter over rozen,
maar leidde, alle leed en tegenspoed ten spijt,
toch ook langs leut en lach en menig wonder feit.
Zoo was er eens een stad, waarvan de burgers beefden,
omdat zij dag en nacht in duizend angsten leefden.
Want wat was het geval? Er sloop een wolf in 't rond,
die met gemak een mensch als middagmaal verslond.
Gij vat dus wel, waarom die burgers zoozeer rilden,
dat al het vensterglas van den weeromstuit strilde.
Toen broeder Frans op reis dan deze stad aandeed
en het verhaal vernam van hun onduldbaar leed,
was hij zoo diep verstoord om 's wolfs slechte zeden,
dat hij op slag besloot, hem in den weg te treden.
Twee mannen volgden hem, het ondier tegemoet.
En wat toen is geschied? Wel ziet en luistert goed!
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Een weg buiten de stadspoort.
Frans gaat voorop, gevolgd door twee burgers,
Macaroni en Vermecelli genaamd, die achter zijn rug
in opgewonden gesprek gewikkeld zijn.
BROEDER FRANS
MACARONI
VERMECELLI
DE WOLF

Macaroni:
Eerwaarde broeder Frans! Al ben je nog zoo heilig,
ik ga niet verder meer. Ik voel me niet meer veilig.
Vermecelli:
En ik ben evenmin op zelfmoord gesteld.
(Frans loopt echter door)

Macaroni:
Hé, bruine broeder, halt! Uw uren zijn geteld.
Vermecelli:
Als ik u raden mag, al ben ik niet ulw behoeder,
blijf hier dan in de buurt. Die wolf lust ook een broeder!
Frans:
Gij, kleingeloovigen! Ligt dan ons levenslot,
naar aard en eind beslist, niet in de hand van God?
Vermecelli:
Dat kan wel zijn! Maar lieden, die voorzichtig leven,
is God toch wel gewoon, wat jaren meer te geven.
Macaroni:
Gij gaat toch voort? Nu goed, ge waagt uw eigen vel.
Frans:
Geen mensch verlengt zijn lot door zorgen met een el.
(De wolf springt plotseling te voorschijn op Sint Franciscus toe)

Macaroni:
De wolf!
Vermecelli:
Nu kan hij met den wolf zijn laatste el beramen.
(Franciscus maakt een kruisteeken over den wolf)

Frans:
In den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen.
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(De wolf krimpt ineen, alsof hij met een stok bedreigd wordt)

Macaroni:
De wolf duikt voor een sprong!
Vermecelli:
De stumper is verloren!
Frans:
O, broeder wolf, kom hier, om naar mijn woord te hooren.
Ik waarschuw u: heb nu en nimmer meer den moed,
dat gij aan mij, of wie dan ook, nog eenig onrecht doet.
(De wolf sluit zijn vreeselijken muil, kruipt naderbij en legt zich als een lam aan Sint Franciscus'
voeten)

Macaroni:
Wat zie ik nu?
Vermecelli:
Een wonder! Zijn boudheid is gebreideld.
Macaroni:
O, groote God, geloofd! Gij hebt een moord verijdeld.
Frans:
Ontaarde wolf, gij hebt onnoemlijk leed gesticht
en door uw driest gedrag veel schade aangericht,
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doordat gij, ongeacht Gods wetten en geboden,
u zelfs niet hebt ontzien, zijn schepselen te dooden.
En niet alleen, dat gij de beesten naar binnen hebt gespeeld,
maar menschen evengoed, geschapen naar Gods Beeld.
Gij hebt de galg verdiend gelijk een eerloos roover:
de menschen haten u en spreken schand er over.
Maar, broeder wolf, dit moet voor goed gedaan zijn, nu:
ik ga een wapenstilstand sluiten tusschen hen en u.
Zij willen graag uw schuld vergeten en vergeven,
als gij in ruil daarvoor, hen ongedeerd laat leven:
geen hond, die naar u blaft. Geen mensch, die u kastijdt,
als gij hun, op uw beurt, maar niet den hals afbijt.
(De wolf beduidt met bewegingen van lijf en staart met kijken en knikken van den kop, dat hij
aanvaardt, wat Franciscus gezegd heeft en dat hij het wil naleven.)

Macaroni:
Maar zie die wolf toch eens.
Vermecelli:
Zijn woestheid is verdwenen.
Macaroni:
Zachtmoedig als een lam.
Vermecelli:
Hij ligt van spijt te weenen.
Macaroni:
Hij kwispelt met zijn staart en neigt gedwee zijn kop.
Vermecelli:
Hij slikt! Hij slikt alweer! Hij drinkt zijn tranen op.
Frans:
Broeder wolf, als gij u trouw aan dit verbond wilt toonen,
beloof ik u in naam der stad, dat gij daarin moogt wonen
en dat de burgers u een blij en broederlijk onthaal
bereiden zullen, door ieder op de beurt te zorgen voor uw maal.
Want ik begrijp heel goed, dat door gebrek aan eten
gij u zoo onbetaamd te moorden hebt vermeten.
Maar als men stadgenoot van menschen worden mag,
dan moet men afstand doen van onbeschaafd gedrag.
Dus, broeder wolf, als dank voor zoo'n bijzondere genade,
moet gij beloven, niets of niemand meer te schaden.
Belooft gij dat?
(De wolf beduidt door met den kop te knikken, dat hij het belooft)

Macaroni:
Hij knikt!
Vermecelli:
't Is net een mensch, die hoort
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en den verborgen zin verstaat van het gesproken woord.
Frans:
Broeder wolf, nu wil ik nog, dat gij uw poot zult geven
als pand, dat gij het pact getrouwelijk na zult leven.
(Fransiscus steekt zijn hand uit en de wolf legt gewillig zijn rechterklauw er in)

Macaroni:
Hij geeft een poot! Hoe kan het toch bestaan.
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Vermecelli:
Ik zie den wolf en het schaap nog samen dansen gaan.
Frans:
In Christus' naam beveel ik u nu zonder dralen
te volgen, om uw eed voor deze burgers te herhalen.
(De wolf volgt Franciscus gehoorzaam)

Macaroni:
Hij komt hierheen!
Vermecelli:
Hij bijt ons in de ham!
(De burgers willen vluchten)

Frans:
Mijn broeders, vreest niet meer, de wolf is een lam.
(De burgers blijven echter schuw en pogen zich achter Franciscus te verschuilen, zoodat zij telkens
van plaats veranderen, als de wolf, niets kwaads willend, zich verschuift)
Mijn broeders, hoort naar mij! In deze wreede plagen
vindt God, oneindig goed, voorzeker geen behagen,
maar als Hij, ondanks dat, ze toegelaten heeft,
is het tot uwe straf, wijl gij zoo zondig leeft.
Doch als wij deze straf reeds zoo hartgrondig vreezen,
hoe wreed moet dan de hel en 't helsche vuur niet wezen?
Want als een wolvenmuil, die maar het lichaam doodt,
u zoozeer heeft beangst, dat gij hem bevend vloodt,
hoezeer moet gij dan niet den hellemuil ontvluchten,
die uwe zielen doodt en zonder eind doet zuchten?
Bekeert u dus tot God! Vermorzelt uw gemoed
door tranen en gebed en iedere soort van boet.
Dan zult gij veilig zijn, uw zonden zoo vergeven,
voor dezen wolf in dit, voor de hel in het andere leven.
En nu mijn broeders, broeder wolf die voor u staat,
beloofde mij, en gaf zijn woord, dat hij geen kwaad
meer stichten zou, na het sluiten van den vrede.
En ík beloofde hem, dat gij hem dagelijks mededeelen zult van uwe spijs, van uwen drank en al.
Ik sta er borg voor, dat hij dit pact getrouw beleven zal.
Macaroni:
Dat is ons aangenaam.
Vermecelli:
En wij, wij blijven borgen
voor gansch de burgerij, dat wij hem goed verzorgen.
Frans:
En, broeder wolf? En gij? Geeft gij ook hén uw woord,
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dat gij geen mensch, of dier, of schepsel meer vermoordt?
(De wolf laat zich ootmoedig op de knieën zakken en buigt zijn kop. Met zachte bewegingen van
lichaam en staart en ooren, betuigt hij, zoo goed als hij kan, dat hij alles punt voor punt wil nakomen)
Broeder wolf, gij hebt als pand van trouw zoo even
op vriendelijk verzoek aan mij een poot gegeven.
Nu wil ik nog, dat gij uw poot in hunne handen legt
als een bewijs, dat gij wilt doen, wat ik u heb gezegd.
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(Tot Marcaroni)
Gij, burger, kom!
(Marcaroni is huiverig)
Gij kunt hem wel vertrouwen.
Macaroni:
(Geeft een hand)
Mijnheer de wolf, gegroet! Oef wat een scherpe klauwen.
Frans:
En nu gij!
(Vermecelli is huiverig)
Vrees niet! Gij ziet, hij heeft het graag.
Vermecelli:
(Geeft een hand)
Dag, lieve wolf! En wat een muil. En tanden als een zaag.
Frans:
Nu naar de stad terug. Met vreugde en gezangen
zal men den wolf aldaar als lam weerom ontvangen.
Doek.
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Hoe het leger in Nederlandsch Indië aan de Japanse invasie weerstand
bood.
(Overgenomen uit The Asiatic Review van April 1944)
Het N.I. leger bestond hoofdzakelijk uit Indonesiërs, de overigen zijn Nederlanders.
De vredessterkte van het leger was ongeveer 40.000 man, bijna allemaal
beroepspersoneel.
Bij mobilisatie werd het leger aangevuld met militie, bestaande uit Nederlanders,
ten getale van ongeveer 25.000 man. In het jaar 1941 werd ook voor de Indonesiërs
de dienstplicht ingevoerd. De eerste lichting had een sterkte van ongeveer 6.000 man
maar toen de oorlog uitbrak waren deze niet voldoende getraind, zodat zij niet bij de
gevechtshandelingen gebruikt konden worden.
Bovendien waren er enige Indonesische semi-militaire organisaties en de
Burgerwacht, welke in 1941 waren opgericht, ter sterkte van ongeveer totaal 20.000
man; door gebrek aan wapenen kon een belangrijke gedeelte van de Burgerwacht
niet voldoende getraind worden.
Het Koninklijke Nederlandsch-Indische leger bestond uit grondtroepen en de
Militaire Luchtvaart Afdeling.
De grondtroepen bestonden uit:
a. 4 versterkte regimenten, (elk samengesteld uit een regiment infanterie en wat
artillerie, genietroepen en een verkenningsdetachement), en enige bataljons infanterie,
alle gelegerd op Java,
b. een aantal lichtgewapende bataljons in de Buiten Bezittingen, die gedeeltelijk
gesplitst waren in kleine detachementen die gestationeerd waren op de talrijke
buitenposten en op sommige punten van strategische belang bijv. het Olie-centrum
te Tarakan werd verdedigd door een bataljon,
c. enige kust-artillerie, luchtafweergeschut en verbindingsdiensten.
De Militaire Luchtvaartafdeling beschikte over:
a. Ongeveer 60 middel-zware Clenn Martin bommenwerpers met het nodige
personeel en een reserve van nauwelijks 50% aan vliegtuigen; ter vergelijking van
dit type bommenwerpers met de moderne middel-zware bommenwerpers zij
opgemerkt dat zij voorzien waren van 3 machinegeweren (kaliber 303) terwijl de
moderne middel-zware bommenwerpers 10 of meer machinegeweren hebben (kaliber.
5),
b. Ongeveer 40 gevechtsvliegtuigen met het nodige personeel en een reserve van
100% aan vliegtuigen,
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c. 2 squadrons verkenningsvliegtuigen en een aantal transportvliegtuigen,
d. een aantal lesvliegtuigen.
In 1939 werden grote orders voor verscheidene soorten geschut in Europa geplaatst.
Ten gevolge van het uitbreken van de oorlog en de val van Nederland werden deze
orders niet uitgevoerd.
In 1940 en 1941 werden grote hoeveelheden oorlogsmateriaal (Mitchell
bommenwerpers, duikbommenwerpers, gevechtsvliegtuigen, tanks, kanonnen enz.)
in de Ver. Staten besteld. Ten gevolge van diverse omstandigheden kon dit materiaal
echter niet op tijd geleverd worden.
Daarom is onze conclusie dat de wil om de verdediging van NederlandschIndië
te versterken aanwezig was, maar dat er geen nationale oorlogsindustrie bestond en
dat de industrie der gealliëerde landen niet in staat was om het bestelde materiaal op
tijd te leveren. Toen dan ook de Nederlansche Regering op 8 December 1941 de
oorlog aan Japan verklaarde was de sterkte van het Nederlandsch-Indische leger
gering zowel in aantal als in bewapening. Op de dag dat Japan Malakka en Hawaii
aanviel gaf de Opperbevelhebber van Het K.N.I.L. orders om ongeveer de helft van
de bommenwerpers van het K.N.I.L. naar Malakka te zenden om de Britsche
bondgenoten te helpen. Ten gevolge van ongunstig weer konden die vliegtuigen eerst
de daarop volgende dag vertrekken.
In het midden van December werd een squadron gevechtsvliegtuigen ter
beschikking van de Engelsen in Malakka gesteld. Verder waren enige bommenwerpers
gestationeerd nabij Pontianak in N.W. Borneo en gesteld onder commando van
Singapore teneinde in samenwerking met de Engelsen de aanval op het Britsche
gedeelte van Borneo en Serawak af te slaan.
Vóór de val van Singapore en Noord Borneo werd het overgebleven gedeelte van
die Nederlandsch-Indische vliegtuigen op tijd teruggetrokken naar Sumatra en Java.
Op 10 Januari 1942 landden sterke Japanse strijdkrachten op het olie-eiland Tarakan
(Borneo). De taak der N.I. troepen die belast waren met de verdediging van Tarakan,
was den vijand zolang mogelijk tegen te houden zodat een grondige vernieling van
de olie-installaties en de oliebronnen kon worden uitgevoerd. De N.I. strijdkrachten
slaagden volledig in hun opdracht tot grote woede van de Japanners die gehoopt
hadden de olievelden intact te bemachtigen. De vijand leed ernstige verliezen tijdens
deze actie. Om de vernieling van de olie-installaties te Balikpapan, gelegen verder
Zuid aan de Oostkust van Borneo te voorkomen, zond de Japanse Commandant te
Tarakan 'n ultimatum aan de troepen te Balikpapan. In dit ultimatum dreigde hij alle
Nederlanders te zullen doden indien zij voortgingen met de vernietiging van de
olie-installaties.
Gelijk met de aanval op Tarakan landden sterke Japanse strijdkrachten op 3 punten
in de Minahassa (N.O. Celebes) waar ook parachutisten neergelaten werden.
Het kleine aantal troepen dat daar gelegerd was, was gedwongen zich in de
binnenlanden van Celebes terug te trekken.
Op 24 Januari landen sterke Japanse strijdkrachten bij Balikpapan. Evenals te
Tarakan waren de olie-installaties en de bronnen grondig en op tijd vernield.
Spoedig was het kleine aantal troepen hier omsingeld. De Commandant met een
gedeelte van zijn troepen slaagden er evenwel in om uit te breken en zich naar de
oerwouden terug te trekken.
Terzelfdertijd landden de Japanners nabij het vliegveld Kendari in Celebes.
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Een lang verzet tegen den veel talrijker vijand was onmogelijk en het kleine
garnizoen was gedwongen om het vliegveld te verlaten.
Op 20 Januari werd het kleine Ambon
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door sterke Japanse strijdkrachten aangevallen. Behalve het N.I. garnizoen waren
hier Australische troepen gestationeerd.
Als een gevolg van het kleine oppervlak van het eiland was het onmogelijk om
naar het binnenland terug te trekken. De kleine strijdkracht weerstond de aanval tot
zij aan alle zijden omringd was. Gedurende de eerste helft van Februari 1942 drongen
de Japanners door in het Noordwesten en Zuidoosten van Nederlands Borneo waar
slechts kleine aantallen N.I. troepen zich bevonden. Gedurende deze periode landden
er ook troepen op de kust van Zuid-Celebes nabij Makassar. Na de vernieling van
de haven installatie trokken de N.I. troepen zich in het binnenland terug wegens de
overstelpende overmacht van de vijand. De troepen in Zuid Celebes werden hier
gereorganiseerd en de voorttrekkende vijand werd hier door kleine troepenafdelingen
langge tijd gehinderd. Op 14 Febuari, dus één dag vóór de val van Singapore, werd
Sumatra aangevallen. Op deze dag werd het oliecentrum Palembang aangevallen
door 700 man valschermtroepen terwijl een sterke transportvloot over de rivier de
Moesi naderde. De valschermtroepen werden praktisch geheel opgeruimd maar het
was niet mogelijk om de landing te voorkomen van de troepen die over zee werden
aangevoerd zodat de olieinstallaties volledig werden vernield, waarna de N.I. troepen
zich in zuidelijke richting terugtrokken; een gedeelte van die troepen werd later naar
Java overgebracht.
In de tweede helft van Februari nam de vijand Bali en enige strategische punten
op Timor.
De omsingeling van Java was nu volledig. Slechts kleine versterkingen van de
Gealliëerden hadden Java bereikt. Verdere versterkingen konden niet meer
doorkomen, evenmin als vliegtuigen en er was juist zo'n schreeuwend gebrek aan
vliegtuigen. Gedurende de vorderingen van de vijand door de archipel was het aan
de Militaire Luchtvaart Afdeling gelukt zware verliezen aan de transportschepen van
den vijand toe te brengen. Het meest bekende voorbeeld hiervan was de luchtaanval
op de Japanse troepentransportschepen in de Straat van Makassar. De bemanningen
der vliegtuigen deden alles wat menselijkerwijs mogelijk was; iedere dag opnieuw
gingen zij er op uit; er was geen mogelijkheid om ze ook maar een korte rust te geven
na een serie operaties. Een ander nadeel was de zwakke bewapening van de Glenn
Martin bommenwerpers en dit werd nog meer geaccentueerd door het gebrek aan
lange-afstands gevechtsvliegtuigen. Het gedrag en het uithoudingsvermogen van de
bemanningen die de ongelijke strijd streden tegen de Japanse Zero
gevechtsvliegtuigen, verdient inderdaad de hoogste bewondering. Hun gedrag werd
beloond door H.M. Koningin Wilhelmina die de Militaire Luchtvaart Afdeling op 5
Maart 1942, decoreerde met de Militaire Willemsorde.
Het was niet te voorkomen dat zware verliezen werden geleden. Toen Java zou
worden aangevallen was de Militaire Luchtvaart Afdeling ingekrompen tot een aantal
vliegtuigen dat men op de vingers van beide handen kon tellen. De beschikbare
luchtmacht van de Gealliëerden was klein Men kan zich dan ook voorstellen hoe
groot de vreugde was toen het bericht kwam dat he U.S.S. Langley, een
vliegtuigmoederschip, met een groot aantal Amerikaanse vliegtuigen en
vliegtuigbemanningen aan boord onderweg was naar Tjilatjap, aan de Zuidkust van
Java, waar de vliegtuigen met hun bemanningn zouden landen.
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Met heel veel spoed werd een vliegveld nabij de haven ingericht. Een enorme
tegenvaller was het toen vernomen werd dat het schip enige uren vóór zijn aankomst
te
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Tjilatatjap werd aangevallen en in den grond geboord.
Elke hoop op versterking werd hiermede vernietigd. Het betekende dat Java
verdedigd moest worden van nu af door de kleine macht die daar was gelegerd. Alle
hulp van buiten was onmogelijk geworden.
Ongeveer 25 Februari werd een radiomededeling ontvangen van een Amerikaans
verkenningsvliegtuig dat zich boven het zuidelijke gedeelte van de Straat van
Makassar bevond; het had een zeer grote Japanse troepen-transportvloot opgemerkt
die in zuidelijke richting voer; het vliegtuig zei dat het aangevallen werd door Japanse
Zero gevechtsvliegtuigen. Na dit nieuws werd er niets meer gehoord en de moedige
bemanning keerde niet op haar basis terug.
Bovendien kwam er bericht dat een ander groot troepentransport West Java naderde.
De mobile grondtroepen die zich op dat ogenblik in West Java bevonden waren: één
versterkt regiment ten Westen van Batavia, één versterkt regiment bij Buitenzorg,
één versterkt regiment gestationeerd in Oost Java nabij Soerabaja. Tenslotte werden
sommige belangrijke punten door een bataljon verdedigd.
In de avond van 28 Februari landden de Japanners op 3 punten aan Java's Noordkust
n.l. in de Baai van Bantam en ten Oosten van Rembang; beide landingen werden
uitgevoerd met een grote troepenmacht; de derde landing had plaats ten Noorden
van Bandoeng met een kleinere troepenmacht. Geschat wordt dat totaal 4 tot 6 divisies
op Java aan land werden gebracht.
Het kleine aantal beschikbare vliegtuigen viel de troepentransportschepen aan. Na
twee dagen was er geen enkel N.I. gevechtsvliegtuig meer geschikt voor gevechts
acties.
Van de Baai van Bantam trokken de Japanners met 2 colonnes in oostelijke richting
naar Batavia en Buitenzorg. De twee regimenten die daar lagen hadden spoedig
contact met den vijand en trachtte de vorderingen van den vijand, die de Indische
troepen in aantal verre overtrof, zoveel mogelijk te vertragen.
De vijandelijke- macht- die ten Noorden van Bandoeng landde ontmoette
aanvankelijk weinig weerstand daar er op dit punt van de kust geen N.I. troepenmacht
was en de Japanners vorderden zó verbazend snel dat zij op 1 Maart het zwak
verdedigde vliegveld Kalidjati bezetten.
Ofschoon dit de kleinste van de drie vijandelijke landingstroepen was, werd deze
vijandelijke troepenmacht die in de richting van Bandoeng avanceerde niettemin als
de meest gevaarlijke beschouwd omdat hier de zetel van het gouvernement was en
omdat het leger van uit Bandoeng voorzien werd van zijn noodzakelijke voorraden.
Het regiment dat- Westelijk van Buitenzorg opereerde werd voor een groot gedeelte
overgebracht naar de omstreken van Bandoeng.
De twee regimenten nabij Bandoeng stelden alles in het werk om den vijand ten
Noorden van Bandoeng terug te drijven maar door het volslagen gebrek aan bijstand
uit de lucht faalde deze poging. De vordering van den vijand in de richting van
Bandoeng werd evenwel door deze tegenaanval zwaar vertraagd.
Toen het regiment dat ten Westen van Batavia opereerde bedreigd werd met
afsnijding ten gevolge van de vijandelijke vorderingen in de richting van Buitenzorg,
werd het eveneens naar de hoogvlakte van Bandoeng teruggetrokken.
Langs verscheidene wegen en bergpaden vorderden de Japanners in de richting
van Bandoeng. Elke dag werd Bandoeng gebombardeerd en vanuit de lucht met
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Ten gevolge van de volledige heerschappij in de lucht van de Japanners, werden
moeilijkheden ondervonden in het transport van munitie en levensmiddelen naar de
vechtende troepen. Op 8 Maart moesten de gevechten op de Bandoeng hoogvlakte
gestaakt worden. Van Rembang in Oost Java vorderden de Japanners langs meerdere
wegen in de richting van Soerabaja en Malang. Het versterkte regiment dat hier
gestationeerd was, was gedurende verscheidene dagen in staat om den Japanners de
overtocht aan de rivier Bengawan Solo te betwisten. Nadat de Japanners er in geslaagd
waren om deze rivier op verschillende punten over te steken werd het regiment bij
Bangil, ten Zuiden van Soerabaja, omsingeld en aldus waren alle toevoerkanalen
gesloten. Ongeveer 8 Maart werd hier waarschijnlijk de strijd gestaakt.
Den vijand werden zware verliezen toegebracht. De Militaire Luchtvaart Afdeling
beschadigde 19 oorlogsbodems en 24 transportschepen, waarvan er vele zonken.
Het had den vijand 2 maanden gekost om door de Archipel te dringen. Deze
tijdwinst maakte het den Geallieërden mogelijk om de verdediging van Australië
grondig te versterken zodat de Japanse opmarsch naar het Zuiden kon worden gestopt
en Australië voor de Geallieërden beschikbaar bleef als basis voor tegenoffensieven
op grote schaal.
Hiermee was de strijd voor het N.I. leger echter nog niet geëindigd. Nog op tijd
kon een aantal leerlingvliegers vanuit Indië geëvacueerd worden die later in de Ver.
Staten getraind werden. Op het ogenblik bevinden zich in Australië detachementen
van de N.I. Militaire Luchtvaart Afdeling, die dikwijls in de communiqué's vermeld
worden.
Op de grotere eilanden worden de gevechten door kleine detachementen
grondtroepen nog altijd voortgezet. Zo deelde de radio van Tokio in November 1943
mede dat toentertijd, dus meer dan 1½ jaar na de val van N.I., 2000 man werden
geliquideerd in Sumatra alleen. In Februari 1944 gaven de Japanners in hun uitzending
nog toe dat Nederlandsche troepen nog steeds opereerden in Zuid Borneo. Slechts
na het eindigen van de vijandelijkheden zal het gehele verhaal van de strijd dezer
moedige en dappere soldaten bekend worden.
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B.A. Schipper O.P.
De Beginselen van de Atomaire Bom
Velen van ons LUX-lezers zullen gaarne iets meer willen weten over de beginselen
van deze atomaire bom, welke in de laatste weken geesten en gesprekken zozeer
heeft beziggehouden.

Moleculen.
Reeds de Grieken hadden grote belangstelling in de vraag: waaruit bestaat de materie,
de stof van het heelal? En het waren Leucippus en Democritus, die de aromische
school stichtten d.w.z. zij leerden, dat elke stof na voldoende aantal verdelingen en
onderverdelingen zou blijken te bestaan uit harde onderscheiden deeltjes, die niet
meer verder te verdelen zouden zijn; zoals b.v. het strand van de zee bestaat uit een
onnoemlijk aantal harde korrels of de oceaan ten slotte bij steeds verdere verdeling
uit druppels water bestaat. Zo bestaat elke stof uit korrels en deze worden moleculen
genoemd.
De gewone eigenschappen van de stof zijn die van de lagen ter dikte van vele
moleculen.
Is het ook gemakkelijk te experimenteren, dat deze korrels niet meer te verdelen
zijn?
Ja, dit is een zeer eenvoudig experiment; neem een glas water, verwarmt het zacht
en het water begint te verdampen. Wat betekent dit? Dat het water uiteenvalt in zijn
uiterste deetjes of moleculen. Als men het water op een balans zou kunnen zetten,
die gevoelig genoeg was, dan zou men zien, dat het verdampingsproces niet
gelijkmatig voortschrijdt, maar met schokken, molecule voor molecule. We zouden
zien, dat het gewicht van het water sprongsgewijze veranderde, en dat elke sprong
overeenkwam met het gewicht van een enkele molecule. Nu blijkt het dat deze
moleculen uiterst klein zijn, meestal enkele honderd millioensten van een centimeter.
Zo heeft bv. de molecule water een middellijn van 4,6 × 10Z8 cm. (4,6 honderd
millioenste c.m.), terwijl de molecule van waterstof nog kleiner is nl. 2,7 × 10Z8 cm.
Omdat deze moleculen zo uiterst klein zijn, moet hun getal wel zeer groot zijn.
Zo heeft b.v. een liter water reeds 3,5 × 1025 (of meer dan 350 trillioen) moleculen,
elk met een middellijn van 4½ honderd millioenste centimeter. In een rij geplaatst
zouden zij een keten vormen, die meer dan 400 millioen maal om de aarde kan gelegd
worden; gelijkmatig over al het land van de aarde verdeeld, zouden er 32 millioen
op iederen vierkanten centimeter gelegd kunnen worden.
Nu bewegen zich deze moleculen in een gas met een ontzettende snelheid; de
moleculen in de kamerlucht b.v. bewegen zich met een snelheid van 640 M. per
seconde, dit is de snelheid van een geweerkogel.
Bij hogere temperaturen hebben de moleculen nog hogere snelheden b.v. de
stoomketel moleculen bewegen met een snelheid van 900 M per seconde, en aan de
snelle beweging der moleculen is het toe te schrijven, dat een gas een grootere druk
kan uit-

Lux. Jaargang 3

113
oefenen. Elk lichaam dat met een gas in aanraking komt is blootgesteld aan een
bombardement van moleculen, die zich bewegen met de snelheid van een
geweerkogel. Bij elke ademtocht komen zwermen van millioenen moleculen in ons
lichaam, allen met de snelheid van 460 meter per seconde en aan gehamer op de
wanden onzer longen is het te danken, dat onze borstkas niet wordt ingedrukt.
Een gas is het best te vergelijken met een bombardement van kogelkorrels die
herhaaldelijk tegen elkaar botsen. In de gewone lucht b.v. botst elke molecule in een
seconde ongeveer 3000 millioen maal tegen een ander en legt bij elke botsing een
weg af van 1/64000 cm.

Atomen.
Tot zover de moleculen. Zijn die moleculen nu nog verder te ontleden? De Grieken
hielden van niet; zij meenden, dat dit de uiterste grens was; Maar ook moleculen zijn
weer onder te verdelen in atomen. Zo zag men dat 'n molecule water bv. onder te
verdelen is in 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof. Deze kleine eenheden waarin
de molecule ontleed kan worden noemt men atomen.
Nu is alle denkbare stof op aarde - schoenen, schepen, kousen, koningen
timmerlieden, walrussen, oesters - alles wat men maar wil, op een of andere manier
in atomen te ontleden.
Hieruit zou men kunnen concluderen, dat er een ongelooflijk aantal atomen zouden
bestaan, gezien de rijke verscheidenheid van de stof op aarde. Toch is dit niet het
geval. Hun aantal is in werkelijkheid zeer klein. De ontleding van alle bekende aardse
stoffen heeft tot dusver slechts 90 verschillende soorten van atomen leren kennen.
Waarschijnlijk zijn er 92, omdat er grond is te veronderstellen dat er twee nog niet
ontdekt zijn. Maar zelfs van de 90 bekende atomen zijn de meesten uiterst zeldzaam.
Zo blijkt de gehele aarde met haar eindeloze verscheidenheid van stoffen een
bouwwerk te zijn opgetrokken uit standaard-bouwstenen; atomen. En van deze komen
er maar 14 typen overvloedig voor, terwijl de anderen slechts sporadisch voorkomen.

Protonen en Electronen.
Tot voor kort geleden werden de atomen beschouwd als de eeuwige bouwstenen van
het heelal. Evenals men met blokken van een blokkendoos telkens nieuwe
bouwwerken kan optrekken, zo meende men dat alle veranderingen in het heelal ten
slotte niets anders waren dan andere rangschikkingen van deze blijvende
onvernietigbare atomen.
De geschiedenis echter van de wetenschap der natuurkunde in de 20ste eeuw is
niets anders dan de geschiedenis van de ineenstorting van deze leer. Het was vooral
I.J. Thomson in 1897 en hierop voortbouwend Sir Ernest Rutherford in 1911 met
zijn natuurkundige proeven, die ons een ander beeld gaven van het atoom. Hij toonde
toen aan, dat het atoom weer te splitsen was in een zware kern, uiterst klein, die
positief geladen is en waaromheen een aantal nagatief geladen electronen banen
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beschrijven; deze electronen bewegen zich om die kern, omdat ze anders door de
aantrekking van de positieve electriciteit naar de kern gedreven zouden worden
evenals de zwaartekracht de aarde op de zon zou doen vallen, wanneer ze geen baan
erom heen beschreef; m.a.w. Rutherford veronderstelde dat het atoom dezelfde bouw
had als het zonnestelsel. De zware kern zou dan de rol spelen van de zon, en de
electronen die van de planeten.
Deze electronen wentelen zich met groten snelheid om de kern, om te verhinderen,
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dat ze worden aangetrokken. Gemiddeld maakt zulk een electron in een seconde
duizenden billioenen omwentelingen om de kern met een snelheid van honderden
kilometers per seconde.
Vergelijkt men het atoom, dat een straal heeft van 2 × 10-8 cm. (twee honderd
millioenste cm.) met een electron, waarvan de de straal ongeveer 2 × 10-13 cm. (2
tien billioenste) dan blijkt dat de middellijn van het atoom honderd duizend maal en
het volume honderd billioen maal zo groot is als die van het electron.
De kern van het atoom, ofschoon 3000 of 4000 maal zo zwaar als alle electronen
van het atoom tesamen is op zijn hoogst even groot als een enkel electron en
waarschijn nog kleiner.

De Quantum-golf theorie van Bohr.
Maar nu komt nog het meest interessante, Niemand had er aan getwijfeld gedurende
de eerste dertig jaren na de ondekking van het electron in 1897 hoe het electron er
uit moet zien; men nam algemeen aan dat het een partikel was d. wz. een zeer klein
voorwerp met een bepaalde plaats in de ruimte en met een bepaalde snelheid.
In 1927 echter werd ontdekt, dat bundels van electronen zich precies gedragen als
de eigenschappen van het licht. Nog erger: men bespeurde dat zowel electron als
licht een dubbel karakter dragen, het is niet alleen een deeltje maar het heeft twee
aspecten nl. deeltje en golf. Om het met Wittacker uit te drukken; Licht en electron
gedragen zich Maandag Woensdag en Vrijdag als golf en op Dinsdag, Donderdag
en Zaterdag als deeltje.
En thans wordt algemeen aangenomen, dat dit tweestaltig karakter iets
fundamenteels is in de physica; dat de uiterste bouwstoffen noch zuivere deeltjes
zijn, en noch zuivere golven, maar eigenschappen hebben, die met beide begrippen
verbonden zijn: vandaar worden ze corporundels genoemd: in het Nederlands zouden
we zeggen, zij zijn stofachtig.
Zo zijn electronen en protonen beiden corporundels.
Tot 1930 werd algemeen aangenomen dat deze electronen en protonen de uiterste
bouwstoffen waren. In de laatste jaren echter zijn er nog andere corporundels ontdekt
nl. het neutron dat bijna hetzelfde gewicht heeft als het proton, maar geen electrische
lading; het positron, dat dezelfde positieve electrische lading heeft als het proton,
maar daarentegen hetzelfde gewicht als het electron; het meson, dat in cosmische
straling gevonden wordt en het neutrino waarvan men nog niet het rechte afweet.
De lezer ziet hier het fundamentele verschil tussen hetgeen Democritus onder
atoom verstond en de moderne wetenschap. Niet alleen dat de atomen volgens
Democritus onverwoestbaar waren en eeuwig, terwijl we nu aannemen, dat een
neutron kan veranderen in een proton of een electron, zodat al deze elemententaire
bouwstoffen kunnen gevormd worden en vernietigd; maar ook dat zij geen deeltjes
zijn in de gewone zin. Zij zijn geen kleine lichamen op een bepaalde plaats met een
bepaalde snelheid. Wij hebben er totaal geen voorstelling van, wat ze zijn en waarop
ze lijken. Zij kunnen alleen slechts door mathematische formules worden uitgedrukt.
Zo'n quantum-golf partikel of corporundel kunnen we niet in model brengen door
voorbeelden van de stof, die ons bekend zijn en onder onze woarneming vallen; het

Lux. Jaargang 3

is om zo te zeggen ‘de geest van stof’ zoals Wittacker het noemt, die nu eens als
materie dan weer als stof verschijnt. Dit maakt het ook zo moeilijk om de hedendaagse
natuurkunde te begrijpen.
‘Het is gemakkelijk te vertellen hoe de aarde om de zon draait, we voelen de aar-
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de onder onze voeten, we zien de zon aan den hemel en door dagelijkse ondervinding
zijn we vertrouwd met het begrip beweging.
Hoe anders wordt het als we het begrip proton en electron willen verklaren.
Niemand heeft enige rechtstreekse ondervinding van electronen en protonen. Daarom
komen we overeen een soort model te maken, waarin electron en proton worden
voorgesteld door de eenvoudigste dingen die we kennen nl. kleine harde bolletjes.
Voor een tijdje werkt het model wel, maar dan breekt het in onze handen. In het licht
der nieuwe golfmechanica ziet men dat bolletje hopeloos ongeschikt is, om het
electron voor te stellen. Een harde bol heeft altijd een bepaalde plaats in de ruimte,
het electron niet. Een harde bol neemt een bepaald stuk ruimte in, maar bij het electron
is het waarschijnlijk even zinloos te spreken van de ruimte, die een vrees, een angst,
een onzekerheid inneemt. Maar als we genoodzaakt worden te zeggen, hoeveel ruimte
een electron inneemt, dan is misschien het beste antwoord, dat we geven; de gehele
ruimte. Een harde bol beweegt zich van het ene punt naar het volgende; ons
model-electron, dat in het model van baan tot baan springt, doet zeker niet als een
harde bol van onze nuchtere omgeving en het werkelijk electron nog minder.’
Aldus James Jeans in zijn werk HET HEELAL.
En daarom schrijft ook Wittacker, dat in uiterste ontleding het heelal bestaat uit
dingen, die men corporundels noemt, die geen blijvend bestaan hebben, geen vorm,
geen plaats, en waarvan men zich absoluut geen voorstelling kan maken, en die
alleen kunnen uitgedrukt worden in mathematische formules. Door hulp van
deze formules kan het resultaat van een proef worden voorspeld. Deze voorspelling
is de enige functie en mogelijkheid van de wetenschap. Zoo is de mechanische
opvatting van het heelal vervangen door een pan-mathematische opvatting hierover.
(The beginning and the end of te world - 1942 pag 23 etc.)

Atoomnummers en Atoom gewicht.
Zoals we gezien hebben, werd aldus op het einde van de 19e eeuw ontdekt, dat de
atomen niet als ondeelbaar moeten beschouwd worden, maar nog weer onderverdeeld
kunnen worden in protonen en electronen; en na 1911 kwam men iets meer te weten
omtrent de structuur van die onderdelen: nl.- dat in ieder atoom een centrum is of
een kern, die bijna het gehele gewicht uitmaakt. Deze kern bestaat uit protonen en
een ander soort deeltjes, welke neutronen genoemd werden. De electronen behoren
niet tot de kern maar gaan daar rondom heen, zoals de planeten om de zon.
Nu is het aantal protonen in een kern altijd gelijk aan het aantal electronen, dat er
om heen draait, en dit getal bepaalt de chemische natuur van een atoom.
Zo heeft waterstof één proton in de kern en één electron dat er om heen wentelt;
helium met 2 protonen in de kern en 2 daaromheen circulerende electronen; lithium
3 protonen en 3 electronen, die om de kern lopen, en zo gaat het door tot aan uranium
met 92 electronen om een kern die 238 maal zo zwaar is als die van het waterstof
atoom. Het aantal electronen bepaalt dus het atoomnummer.
Maar nu komt er een andere eigenschap nl. het atoomgewicht. Uit een eenvoudig
rekensommetje zou men redeneren-; Atoomnummer 2 helium weegt 4 maal zo zwaar
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als het waterstofatoom; uranium 92×4= 238 maal zo zwaar. In den regel is dit zo,
behalve bij de uitzonderingen.
Want behalve dat de kern een proton bevat, kan hij ook neutronen bevatten, en nu
kan dit aantal neutronen nog wel eens wisselen.
In den regel b.v. heeft de waterstof-kern geen neutronen, maar het kan wel eens
voorkomen, dat hij er een of twee heeft; en deze variaties in de waterstof worden
isotopen genoemd.
De lezer herinnert zich misschien, toen hij de beschrijving van de atomaire bom
las, dat Uranium 238 hiervoor niet geschikt was, maar wel Uranium 235. Dit betekent
niets anders dan dat het gewone uranium dat gewoonlijk gevonden wordt, en dat nl.
92×4 of 238 maal zo zwaar is als waterstof, er niet voor geschikt is, maar alleen het
zeldzame Uranium 235, dus een isotoop nl. uranium van dezelfde chemische stof
maar met minder neutrons, waardoor het iets lichter is dan het gewone uranium.

De gewone chemische reacties.
Nu wij inzicht gekregen hebben in het wezen van het atoom, is het ook mogelijk om
de natuur van de moleculen uit te leggen en tevens de veranderingen in de chemische
reacties. Moleculen worden nl. gevormd van atomen, als nl. de uiterste electronen
van twee of meer atomen samengesnoerd worden, zodat op die wijze de kernen
verbonden worden; de kernen zelf ondergaan geen intrinsieke veranderingen door
deze moleculeformaties.
In chemische reacties blijven de kernen precies wat ze zijn, maar alleen worden
hun verbindingen met andere kernen losgelaten en nieuwe combinaties gevormd nl.
door het varieeren in de rangschikking van de uiterste electronen.

Vernietinging van de kern zelf.
Terwijl men nog bezig was om het atoom af te breken, begon de natuurkundige
wetenschap te ontdekken, dat de kernen zelf niet eeuwig en onverwoestbaar waren.
Het begon er mee, toen men in 1896 het verschijnsel ontdekte, dat verschilde van
alle chemische reacties, die men tot dan toe kende nl. de radio-activiteit, die
karakteristiek is aan radium.
Om den lezer eenvoudig voor te stellen, diene het volgende:
Men bemerkte, dat uranium en radium - twee chemische elementen zoals ijzer en
zuurstof e.d. - altijd als twee vrienden elkaar gezelschap houden. Zelfs als de beide
vrienden angstvallig van elkaar gescheiden werden en hermetisch geisoleerd, werd
na verloop van tijd toch weer radium in de uraanhouder aangetroffen. Langzamerhand
werd het ongelooflijke duidelijk; radium moest uit uraan ontstaan. En toen later ook
nog bleek, dat als derde in de bond van het uraan en radium ook helium optrad, werd
daarmee de gang van zaken zo klaar als de dag. Radium heeft nl. een atoomgewicht
van 226 (dus 226 zo zwaar als waterstof). Uraan heeft een atoomgewicht van 238,
terwijl dat van helium 4 bedraagt.
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Een atoom Uraan moest dus 3 atomen helium afsplitsen om een radiumatoom in
het leven te roepen; want 226 = 238 - 3×4, en werd dan radium. Men ontdekte dat
ook dit radium geen blijvend bestaan had en op zijn beurt ook weer heliumkernen
afgaf; een reeks processen die zo doorgaat, totdat het atoomgewicht gedaald is tot
206, want dan zijn we aangeland bij lood, dat zoals men weet, inactief is en dus het
eindproduct vormt van dit alchemistisch avontuur.
Wat dit voor betekenis heeft zal den lezer duidelijk worden, als hij weet dat deze
helium- en uranium klokken ons den
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ouderdom van de aarde leren. Dit avontuur nl. verloopt zeer langzaam
Van de 3300 millioen uraanatomen gaat er in één jaar tijds slechts één ten gronde;
en 1 gram uraan, dat ingesloten is in het een of ander gesteente, produceert in
denzelfden tijd 3 billioen (3×1012) atomen, hetgeen des ondanks niet meer dan één
tien-millioenste kubieke centimeter gas betekent.
Is dit atoomsplitsing-proces dan een millioen jaar langzaam voortgegaan, dan heeft
zich eindelijk 1/9 cm3 heliumgas gevormd.
En dan te bedenken, dat er gesteenten zijn, die per gram uraan enige tientallen
kubieke centimeters helium rijk zijn. Zo vond men in aardlagen uit het
steenkooltijdperk 13 cm3 en in de alleroudste gesteenten trof men zelfs 50 cm3 helium
aan op één gram uranium.
De berekening is eenvoudig genoeg: 117 milloen jaar moeten verlopen zijn sinds
in de steenkooltijd de helium-klok aan het lopen werd gezet en de oudste aardlagen
zijn blijkbaar nog 4 maal zo oud.
Toch heeft deze heliummethode een schaduwzijde. Er zijn nl. aardbronnen, die
tot 2% helium bevatten, terwijl er jaarlijks millioenen kubieke meters heliumgas
worden opgevangen. En aangezien nu eenmaal alle helium van radio-actieve
oorsprong is, moet dit ontsnappen ervan door kieren en spleten in het rotsgesteente
er wel op wijzen, dat de quantums helium waarschijnlijk te klein zijn. Om zo te
zeggen, de helium-klok loopt achter; de leeftijden, die we er op aflezen, zijn
systematisch te klein.
Maar gelukkig hebben we ook de loodklok, want we hebben gezien, dat de helium
niet de enige bestendige stof is, die verschijnt bij het ten gronde gaan van uraan: er
ontstaat ook lood en daarbij blijkt dat de leeftijdsbepalingen via dit lood gemiddeld
op 2 a 3 keer hogere getallen uitlopen. Op deze loodklok lezen we dan af, dat het
steenkooltijdperk, met zijn plantengroei op zijn minst 300 millioen jaar oud moet
zijn; de oude aardlagen, waarin de eerste goed geconserveerde fossielen van levende
wezens worden aangetroffen moeten tot 500 millioen jaren reiken, terwijl het oudste
gesteente, dat men kent, zelfs 1700 millioen jaar haalt.
Hoewel men op grond van deze uitkomsten niet komt tot een nauwkeurige
schatting, wijzen ze er toch allen op, ook in verband met de geologie, dat de ouderdom
van de aarde gemeten moet worden met duizend millioenentallen jaren. Wilt ge een
rond getal kiezen, - zegt James Jeans - dan is 2000 millioen jaren waarschijnlijk het
beste.

De kracht van de Zon bestaat uit vernietiging van atoomkernen.
Zo was dan het ongelooflijke waar; ofschoon het millioenen van jaren duurt, was het
bewijs geleverd, dat ook de atoomkernen kunnen vernietigd worden. Doch toen
begon er ook eenigszins klaarheid te komen over onze geheimzinnige ‘moeder’ zon.
Een moeder is nu eenmaal van nature ouder dan haar kind en volgens de sterrekunde
moet bij de zon als vaste ster, met billioenen van jaren gerekend worden. Zo tussen
de vijf a 10 billioen jaar, - (In het veen kijkt men niet op een turfje, maar in de
sterrekunde niet op een billioentje.) moet de leeftijden van de sterren zijn en dus ook
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van de zon. Deze becijferingen zijn berekend uit de werking van de zwaartekracht,
uit de banen der dubbelsterren, zoals Castor en Pollux zijn, en uit de bewegende
sterrenhopen, zoals de Pleiaden, die vanaf October te zien zijn.
Gedurende al dien tijd heeft de zon op
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dezelfde manier op overvloedige wijze licht en warmte uitgezonden. Sterker nog om
het beeld te voltooien: toen de zon nog geen moeder maar nog ‘maagd’ was, als jonge
ster dus, is er zelfs alle reden om te veronderstellen, dat de zon nog overvloediger
energie in warmte en straling moet hebben uitgezonden, dan zij thans doet.
Maar die bron van zonne-energie werd daarmee een wetenschappelijk raadsel
want zonnestraling betekent een enorm energieverlies voor de zon.
Immers ieder lichaam dat uitstraalt; ook licht uitstraalt, verlies gewicht; de straling
van een 30 Kilowatt zoeklicht zendt juist één gram gewicht per eeuw uit. ‘Niet veel
zult ge misschien zeggen.
Ja wel, want elke 5 vierkante centimeter zonne-oppervlakte straalt juist zoveel
licht uit als het genoemde zoeklicht, welke uitstraling dus een gewichtsverlies van
0,2 gram per cm2 vertegenwoordigt.
Dit lijkt niet veel, totdat wij het herleid hebben over de gehele zonne-oppervlakte.
En dan blijkt dat de zon in totaal meer dan 4 millioen ton per seconde of 250 millioen
ton per minuut uitzendt: gaan we door met vermenigvuldigen dan wordt het 360.000
millioen ton per dag.
De zon moest dus gisteren 360.000 millioen ton meer gewogen hebben dan
vandaag.
De zon straalt zoveel energie uit, dat als deze in een centrale buiten de zon moest
voortgebracht worden door verbranding van steenkool, daartoe per seconde vele
billioenen tonnen daarvoor nodig zouden zijn.
Maar uit welke bron en uit welke centrale krijgt de zon deze geweldige energie?
Men heeft gezocht naar verschillende oplossingen zo o.a. dat de zon een reuzen
vuuroven zou zijn, waarin een of ander soort brandbaar materiaal zou worden verteerd,
dat zorgde voor warmte en licht. Maar als we onder verbranding de gewone chemische
reacties verstaan, waardoor stof verteerd zou worden, die op de zon aanwezig is, dat
moet deze opvatting onmiddellijk los gelaen worden, want dan zou de zon in een
paar duizend jaren tijds zijn opgbrand. Ook al neemt men de ‘contractie hypothese’
van Helmholtz aan, dat nl. de zon zo nu en dan zou samentrekken, zoals een groot
houtvuur dit doet, dan kan door die inkrimpende zou wel meer energie vrij komen,
maar in 1862 berekende Lord Kelvin, dat de zon dan voor 50 millioen jaren energie
had kunnen leveren - maar de zon heeft al wel honderd duizend maal zo lang
geschenen!
Doch de vernietiging van de atoomkernen schijnt de oplossing te brengen. Wat er
over millioenen jaren is gebeurd met uraan op aarde, geschiedt op de zon ieder
ogenblik, maar in een oogwenk; dat nl. de kernen van atomen zelf veranderd worden.
We hebben gezien dat in chemische reacties zoals wij ze kennen, de kernen zelf
onveranderd blijven en alleen wijziging ontstaat in de verbinding met andere kernen
door middel van de uiterste electronen. Daardoor komt er energie vrij, die warmte
veroorzaakt; maar deze energie is niet te vergelijken met de energie die vrij komt bij
de vernietiging van de kern zelf.
Einstein berekende deze nieuwe energie en kwam tot de conclusie dat bij de
vernietiging van atoomkernen, van welke stof die ook moge zijn, 1 pond stof gelijk
is aan 10 milliard Kilowatt uren energie; ja zelfs nog meer, dat stof en energie tenslotte
hetzelfde zijn en tegen elkaar wisselbaar volgens de koers 9 × 1020 erg per gram.
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Deze theorie geeft een geweldige revolutionaire omkeer, want volgens deze
hypothese is materie niets anders dan ook een vorm energie, we zouden kunnen
zeggen: energie in uiterst klein geconcentreerden vorm. Zoals wij weten zijn warmte,
licht, electrititeit allen vormen van energie en zoo voegt voegt de hypothese van stof-
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vernietiging of liever inwisselbaarheid van stof hier nog aan toe: de materie, die ook
een vorm van energie blijkt te zijn.
Volgens deze hypothese komt al de energie, die het leven op aarde mogelijk maakt:
het licht en de warmte die de aarde bewoonbaar maken en het voedsel doen groeien,
de in de steenkool en hout opgeborgen zonnestraling, dat alles komt voort uit de
vernietiging van electronen en protonen uit de zon.
De zon vernietigt haar eigen stof, opdat wij zouden kunnen leven. De atomen in
de zon en sterren zijn in waarheid flessen met energie gevuld, die breekbaar zijn en
waaruit de energie in de ruimte kan worden uitgegoten in de vorm van licht en warmte.
De atomen, waarmede de zon en de sterren hun leven ingetreden zijn, hebben voor
het meerendeel dit lot al ondergaan; de overgeblevenen zijn ongetwijfeld voorbeschikt
dit lot te delen. Men gebruikt wel eens poëtisch het woord ‘gebottelde zonneschijn’
voor steenkool. Dit woord doet ons denken aan de zonneschijn zooals hij werd
opgevangen, toen hij viel op de planten van de voorwereld en bewaard, om millioenen
jaren later te dienen voor onze haarden en fabrieken. Naar het gezichtspunt, dat we
thans bezien, moeten we eerder denken aan overgebottelden zonneschijn of liever
overgebottelde energie. Het eerste bottelen had billioenen jaren geleden plaats, toen
de zon en aarde nog niet bestonden en toen de energie voor het eerst werd opgesloten
in protonen en electronen.
Zo is de zon een groot magazijn van gebottelde energie, die al billioenen jaren
opgelegd is. Zo enorm is de voorraad in de zon, dat zelf na 7 of 8 billioenen jaren
van uitstraling, er nog genoeg is overgebleven voor nog billioenen jaren in de
toekomst. Als we de verklaring van de inwisseling van stof en energie aannemen,
dan komen we inderdaad in de billioenen getallen en kan de zon met de tegenwoordige
atoomvoorraad nog minstens 15 billioen jaren doorgaan, op den tegenwoordigen
voet van gebruik.

De Atomaire Bom.
Toen deze hypothese steeds meer waarschijnlijkheid kreeg, zochten de natuurkundigen
of de vernietiging van de atoomkernen ook niet in versneld tempo hier op aarde
mogelijk zou zijn.
Wat uranium in millioenen jaren doet van nature, nl. zich zelf veranderen in radium
en daarna in lood, kon dit niet in versneld gebeuren op kunstmatige wijze?
Dit heeft men gevonden onder deze oorlog.
Door het afschieten van een neutron kan men Uranium 235 vernietigen; en door
de vernietiging van de atoomkern komen 2 nieuwe elementen, nl. barium een krypton.
De atomaire bom is het eerste droevige resultaat van deze vinding; want de energie
die vrij komt, is verbazend groot en niet te vergelijken met de gewone chemische
reactie, zoals we die tot nog toe kenden.
De verbranding van een ton steenkool maakt ongeveer 5 × 1016 energie vrij; de
vernietiging echter van een ton steenkool d.w.z. vernietiging van de atoomkernen
maakt 9 × 1026 energie vrij d.i. 18000 millioen maal zoveel.
Bij de gewone verbranding van steenkool schuimen we alleen maar 't bovenste
laagje energie er af, met het gevolg, dat 99.999. 999.994 procent van het totaal gewicht

Lux. Jaargang 3

achter blijft in de vorm van rook, sintels, en as. Maar de vernietiging zet alles om in
energie en laat niets achter van stof.
Als we kolen zo volkomen zouden kunnen vernietigen, dan zou één pond voldoende
zijn voor geheel Engeland om 't gehele Britse volk gedurende twee weken
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aan huisbrand, fabrieken, treinen, centralen, schepen en alles te voorzien. Of om een
ander voorbeeld te gebruiken: een stukje steenkool ter grootte van een erwt zou
voldoende zijn voor een reis van de ‘Queen Mary’ heen en terug over de Oceaan.

Slot.
Ziedaar de spannende geschiedenis van het atoom. Als onze moeder ons als kind een
boeiend verhaal verteld had, vroegen we: ‘Is het echt gebeurd,?’ ‘Bestaan er echte
kabouters?’ Zoo zou ook de lezer kunnen vragen: Bestaan er werkelijk electronen
en protonen met een straal van 1/20 billioenste cm. die zich zo spookachtig voordoen?
Lezer, wees niet terleurgesteld. Men weet het niet. Men veronderstelt het; maar
niemand heeft ze ooit waargenomen, en waarschijnlijk zal de mens ze ook nooit
waarnemen
In ieder geval verklaart deze hypothese zeer veel natuurkundige verschijnselen en
is ze van geweldige beteekenis om er mee te werken.
Maar als de resultaten in de werkelijkheid er zóó aan beantwoorden, dan moet
toch ook de theorie werkelijkheid zijn? zult ge opwerpen.
Neen dit is lang niet altijd waar.
Om U maar een voorbeeld te geven: De Grieken ontdekten reeds, dat de zon en
maan zich niet bewogen om de aarde in een volmaakte cirkel, bij het dagelijks
opkomen en ondergaan, en in de 2e eeuw voor Chr. stelde Hyppocritus de theorie
op, dat deze onregelmatigheden zeer goed konden verklaard worden, doordat de
aarde niet precies in het centrum van de cirkel stond. De zon maakte wel een
volmaakte cirkel, maar daardoor kwam het de aardbewoner voor, dat de beweging
van de zon, vanaf de aarde bezien, vlugger leek als de zon zich in de helft van de
cirkel bewoog die het dichtstbij de aarde ligt, dan wanneer zij in de tegenovergestelde
helft was.
Door deze theorie was het zelfs mogelijk om met de uiterste nauwkeurigheid te
voorspellen, waar de zon zou staan.
We weten nu, dat deze theorie vals was; want de zon staat stil en de aarde draait.
Doch als werkhypothese voldeed zij in haar tijd in alle opzichten, Zo moeten wij ook
de verschillende theorieen van de natuurkunde bezien.
Het enige, waar we houvast aan hebben, zijn de mathematische formules, zoals
wij boven reeds schreven; in ieder geval kan met behulp hiervan het resultaat van
een proef nader worden vastgesteld; en daarom is ook de electron-theorie van het
hoogste nut voor de resultaten.
Doch wie zich voor het schone atoom-verhaal interesseert, verwijzen wij naar
boeken zoals HET HEELAL van James Jeans: THE BEGINNING AND END OF
THE WORLD (1942) van E.T. Wittacker en naar het eenvoudiger werk van Dr. A.J.
Wan ders DE PLANETEN EN HUN RAADSELS.
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[Lux 1945, nummer 4]
Onze cactussen
door Frater van Tilburg
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Onze cactussen* door Frater van Tilburg.
Een landschapsbeeld van de West-Indische Eilanden zonder cactussen, kunnen we
ons moeilijk voorstellen.
De eerste gegevens over deze merkwaardige plantengroep, die tot de Botanische
wereld doordrongen, komen dan ook van deze streken. Later zijn er weinig
Nederlanders geweest, die zich op wetenschappelijke wijze met deze plantengroep
hebben bezig gehouden. Alleen Prof. W.F.R. Suringar, een der leiders van de
‘Nederlandse West Indische Expeditie’ 1884-'85 en zijn zoon J. Valckenier Suringar
hebben aan de verschillende levensverdernomen en vooral hun aandacht gewijd aan
de verschillende levensverrichtingen, hun verspreiding, hun vormenrijkdom en
onderlinge verwantschap. Van zeer groot belang voor ons is de grote
cactusmonographie van de beide Amerikanen Britton en Rose, die in 1913 en 1916
een bezoek aan Curaçao gebracht hebben en er hun gegevens verzameld.
Ook Boldingh en Amelunxen hebben enig licht gebracht in de kennis van onze
cactussoorten.
Verder mogen we Dr. P. Wagenaar Hummelinck niet vergeten die in twee reizen
naar deze streken in 1930 en 1936-'37 vele gegevens verzameld heeft Zijn uiterst
nauwkeurige beschrijvingen hebben grote waarde voor de juiste nomenclatuur van
de in deze streken voorkomende cactussoorten.
De cactussen hebben zich wat hun bouw en inrichting betreft geheel aangepast aan
de klimatologische toestand, die op deze eilanden heerst; zodat zij grote perioden
van droogte kunnen weerstaan. Zij behoren dan ook tot de Xerophyten. Bij deze
planten is een zogenaamd waterweefsel aanwezig, dat dienst doet als waterreservoir
en dat meestal in een dikke laag onder de opperhuid is gelegen. In dit weefsel vindt
men grote cellen

*

Vele gegevens zijn genomen uit de publicaties van Dr. P. Wagenaar Hummelinck.
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met weinig protoplasma en een zeer grote vacuole met waterig celvocht. Indien
overvloed van water, in de grond aanwezig is, vullen deze vacuolen zich geheel met
water, zodat ze in de droge tijd een gedeelte daarvan aan de overige cellen kunnen
afstaan.
Vermindering van verdamping wordt verkregen door verkleining van het
verdampingsoppervlak, doordat bladeren tot kleine schubben of ook wel tot doornen
zijn gereduceerd, soms zijn zelfs gehele zijtakken (hypothetisch) tot doornvelden
(areolen) teruggebracht; ook kunnen schubben en doornen ontbreken. In al deze
gevallen heeft de stengel de functie van het blad overgenomen. Ook wordt nog de
verdamping verminderd door de ligging en de bouw van de huidmondjes en door
een dikke cuticula (opperhuidsvlies).
Als typisch voorbeeld kunnen we nemen de bouw van een Melocactus, daar een
bolcactus 600 maal minder vocht afgaf dan een evenzware slingerplant, de Pijpbloem.
Volgens de morphologie is bij de Melocactus het lichaam de stam, waarvan de takken
tot ribben vervormd zijn en de bladeren tot doornen. (Als bewijs voor het laatste kan
dienen de bloemknop die in de oksel van een stekel ontspringt, bijv. bij een Opuntia
ontspringt de bloem aan een gewoon areool.) Zij hebben een ronde vorm, een dik
opperhuidsvlies en weinig diep gelegen huidmondjes. De kleine bloempjes worden
door de luchthoudende haren van het cephalium tegen een te sterke verdamping
beschermd. Verder zijn ze zeer economisch van bouw; want de stam bestaat voor
het grootste gedeelte uit parenchymweefsel (cellen rijkelijk gevuld met zetmeelkorrels;
geen tussencelruimten) met een ruime voorraad water. Dan worden er nog slijmcellen
aangetroffen die dienen als extra reservoirs.
Acht cactussoorten van Curaçao waren reeds zeer waarschijnlijk voor Linnaeus' tijd
in de botanische wereld bekend, alleen het geslacht Melocactus niet.
Vijf soorten werden er in 1753 door hem geschreven als, Cactus mammillaris,
C. tetragonus, C. repandus. C. lanuginosus en C. curassavicus; de Opuntia
elatior kreeg in 1768, de Lemaireocereus griseus in 1812 en de Opuntia Wentiana
in 1919 haar soortbeschrijving.
Volgens Britton en Rose kunnen we in de familie der Cactaceae de volgende groepen
onderscheiden:
a. Peireskia-achtigen

(: Peireskieae)

b. Opuntia-achtigen

(: Opuntieae)

c. Cereus-achtigen

(: Cereeae)
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De peireskia-achtigen zijn hier niet inheems. Men vindt hier een ingevoerde
vertegenwoordigster, Pereskia Guamacho Weber, met de volksnaam: ‘Camachu’,
op plantage Canga, Sta. Marie.
Van de twee andere groepen vinden we verscheidene inheemse soorten. De
opunia-achtige zijn sterk vertakte planten, waarvan de leden schijfvormig afgeplat
zijn. Over deze leden liggen de areolen (doornvelden) verspreid; elke areool ligt in
de oksel van een driehoekig blaadje, dat meestal spoedig vedort en afvalt. De areolen
zijn voorzien van doornen, glochidiën (stijvige bostelige haren) en soms ook op
sprinrag gelijkende haren. De bloem ontspringt aan een gewoon areool.
De inheemse Opuntia-achtigen zijn:
1 Opuntia curassavica (L.) Mill. 1768
2 Opuntia Wentiana Britton en Rose 1919
3 Opuntia elatior Mill. 1768

De Opuntia curassavica (L.) Mill. 1768 is een van de oudst bekende soorten. De
volksnaam is: ‘Caca di pushi’ of ‘Caca di porco’ ook nog ‘Libra’ en op Bonaire:
‘Infrouw’. Vooral de twee eerste namen bewijzen hoe hoog ze in de waardering der
eilandbewoners staat.
Het is een neerliggend, kruipend plantje, sterk vertakt tot 20 leden tellend. Soms
vormen de planten onontwarbare, dichte massa's van verscheidene m2 oppervlakte,
b.v. op Bonaire. De leden laten gemakkelijk los en wortelen spoedig. Elk lid is
eivormig tot langwerpig of omgekeerd ovaal, de dwarsdoorsnede langwerpig tot
elliptisch, 3-8;5 cm lang, glad, groen. Elke areool draagt eerst 2-4, daarna 4-14, eerst
geelachtige later grijs- of witachtige tot 3 cm lange, priemvormige doornen,
gewoonlijk met bruine top. Bij jonge leden dragen de areolen ook nog vele glochidiën,
en lange spinragfijne haren, in de oksel van een klein, spoedig verdord, driehoekig
blaadje. De bloem is nooit door mij in het wild gevonden. Door een plant de goede
teelaarde te kweken verkreeg ik vele bloemen. De kleur is geel, lengte 4,5-5 cm.
dagbloeier.
De bloembodem is trechtervormig. Meeldraden 250-300, tot bijna aan de
aanhechting van de stijl de bloembodem bedekkend. Stempellobben 5-6. Stijl
omgekeerd knotsvormig, 10-11 mm lang. Vruchtbeginsel omgekeerd kegelvormig
25-30 × 8-11 mm, met doornloze areolen, doch met vele glochidiën en enige witte
haren. Een vrucht was niet tot ontwikkeling gekomen.
De plant is algemeen op Curaçao; op Bonaire, vooral in het heuvelachtig gedeelte.
Op Aruba zijn nog slechts enkele vindplaatsen bekend, nl. Canashito, Spaans Lagoen,
Baranca Alto, Isla, Boca Grandi, Quadirikiri. Verder nog op Tortuga.
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Opontia Wentiana Britton en Rose 1919 genoemd naar de Nederlandse plantkundige
Prof. Dr. F.A.T.C. Went; in 1935 overleden. De volksnaam op Curaçao en Aruba
is: ‘Infróuw’; op Bonaire: ‘Tuna’.
Deze is wel de meest verspreide opuntia op deze eilanden en ieder die wel eens
van de rechte weg afweek om een of ander bloempje te plukken, heeft het met deze
Infróuw aan de stok gehad. Op plantage Wakawa vond ik, over een grote
uitgestrektheid zo'n dichte massa van deze hoog opgeschoten planten, dat er geen
doorkomen aan was.
De stengel is nu eens weinig, dan weer sterk vertakt. Men vindt planten van slechts
¾ m, andere tot 2,5 m hoog. Ze bestaat uit talrijke (tot bijna 100) schijven. De leden
zijn eirond, langwerpig of cirkelrond, dik vlezig, 15-25 cm lang, niet behaard,
bleekgroen. De jonge leden laten gemakkelijk los. De areolen over de schijven
verspreid, staan 3-4 cm uit elkaar; ze hebben geen haren, maar vele glochidiën en
kort grijsachtig dons, in de oksels van kleine, driehoekige blaadjes, die spoedig
afvallen. Ze hebben eerst 2-3, lator 4-7 of meer doornen, recht, priemvormig, afstaand,
soms iets getordeerd. De kleur is grijsachtig wit met een donkere top.
Bloeitijd Maart-April, dagbloeier.
De bloemen worden 4-7 cm. lang. De kleur is helder geel met soms in het midden
der bloembladen een enigszins roodachtige overlangse streep; 19-20 bloembladen
zijn langer dan 1 cm, vlak uitgespreid. Bloembodem trompetvormig. Meeldraden
250-300. Stempellobben 5-9, gelig. Stijl omgekeerd knotsvormig 11-20 mm lang.
Vruchtbeginsel omgekeerd kegelvormig 15-24 mm met doornloze areolen in de
oksels van driehoekige blaadjes. Elke areool heeft vele gele glochidiën en korte
wolachtige haren. De vrucht is enigszins peervormig 2,5-4 × 1,5-2,5 cm, gewoonlijk
rood: vruchtvlees donkerrood. Zaden grauw van kleur.
Men vindt deze plant op Curaçao, Aruba, Bonaire, de Venezolaanse Eilanden,
Venezuela en Colombia.
Men meent nog steeds, dat de O. Wentiana van geen nut is, doch de eigenaar van
Plantage Wakawa beweert het tegendeel. Hij vertelt, dat het een geliefkoosd voedsel
is voor zijn koeien, niet alleen in de droge tijd, maar ook als er genoeg ander voeder
is. Met een soort, klein model, vlammenwerper worden de doornen en glochidiën
afgebrand en het vee volgt de arbeider op de voet, om de heerlijke schijven te
verorberen.
Opuntia elatior Mill 1768. De volksnaam op Curaçao: ‘Tuna’, op Bonaire:
‘Sjangran’.
Deze opuntia komt veel minder voor dan de vorige. Men vindt haar alleenstaand
of in groepjes, vooral in de omgeving van Willibrord en Barber. Op de top van de
Seroe Christoffel staan er vele.
Ze is dadelijk te onderkennen van de O. Wentiana, doordat ze veel groter
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is, grotere schijven heeft met forse, donkerbruine stekels, en een zeegroene kleur.
De plant is sterk vertakt, rechtop, tot 5 m hoog, bestaande uit talrijke, tot enkele
honderden schijven. De leden zijn ovaal of soms cirkelrond, 15-40 cm lang,
onbehaard, glimmend, hard zeegroen en in tegenstelling met O. Wentiana niet
gemakkelijk loslatend.
De areolen zijn over de schijven verspreid, 3-5 cm uit elkaar, bezet met doornen,
donker gekleurde glochidiën, en zeer kort bruinachtig dons, geen haren. Ze staan in
de oksels van kleine kegelvormige 3-5 mm lange, meesal rood aangelopen blaadjes,
die spoedig afvallen. Doornen, eerst 2-4, later 4-6 of meer, recht, priemvormig,
afstaand, dikwijls iets getordeerd, 2-7 cm lang. Bloemen gezien het gehele jaar door,
vooral als het geregend heeft, dagbloeier.
De kleur is donkergeel met in het midden een brede zalmkleurige streep, buiten
meer wijnrood. De bloem is 5-7 cm lang. Er zijn ongeveer 14 bloembladen langer
dan 1 cm. Bloembodem trompetvormig. Meeldraden 200-300. Stempellobben 5-6-7-8,
heel licht groen.
Stijl omgekeerd knotsvormig, 20-25 mm lang, wit. Vruchtbeginsel omgekeerd
kegelvormig 23-33 × 19-23 mm met 17-28 in de regel doornloze areolen. Soms vindt
men doornen tot 1 cm lang. De areolen staan in de oksels van kleine kegelvormige
schubben, die spoedig verwelken. Elke areool heeft vele gele of donkergekleurde
glochidiën. Vrucht min of meer bolvormig 27-37 × 20-32 mm, meestal rood;
vruchtvlees donkerrood. Zaden grijswit.
Haar verspreidingsgebied is Curaçao, Aruba, Bonaire, de Venezolaanse Eilanden,
Venezuela, Colombia en Panama.
Nu volgt de derde groep n.l. de Cereeae. Deze hebben nooit glochidiën, 'nooit een
schede om de doornen, behalve op de bloemdelen; ook nooit bladeren en de ligging
is aan bepaalde plaatsen gebonden.
De inheemse soorten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cereus repandus (L) Mill. 1768.
Lemaireoscereus griseus Haw.) Br. et R. 1909.
Cephalocereus lanuginonus (L.) Br. et R. 1909.
Acanthocereus tetragonus (L.) Humlnk. nov. comb.
Melocactus Link et Otto 1827.
Mammillaria simplex Haw. 1812.
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De meest voorkomende zuilcactus is hier wel de Cereus repandus (L.) Mill. 1768.
Zij is dadelijk te herkennen aan haar grijsachtige groene kleur, de vele insnoeringen
in de takken, en haar langwerpige violette vruchten.
Haar verbreidingsgebied is zeer klein n.l. Curaçao, Aruba, Bonaire en Klein-Bonaire.
Ergens anders komt ze niet voor. De volksnaam is: ‘Cadushi’ en ‘Tampanjan’. Op
Curaçao en Aruba ook nog: ‘Brebe’.
De Cereus repandus is boomvormig, sterk vertakt, 6-12 m hoog. De stam heeft
geen ribben of doornen en is 20-40 cm dik. Er ontwikkelt zich een dunne kurklaag,
die afschilfert. De takken worden enkele meters lang, 6-10 cm dik, met vele duidelijke
insnoeringen. Ze hebben 8-12 ribben, die 1-2 cm hoog zijn en enigszins gekarteld,
grijsachtig groen; jonge delen soms een weinig roodachtig. Areolen op de ribben,
2-20 mm van elkaar, gedoornd en bezet met grijs- of bruinachtig fluwelig dons. De
jonge areolen hebben bovendien nog vrij talrijke dunne, tot 2 cm lange, witte haren.
Doornen 8-20, te verdelen in midden- randdoornen. Ze zijn recht, naaldvorimg,
buigbaar, grijs of witachtig, met donkere top.
Middendoornen 1-7, meestal opwaarts gericht 2-8,5 cm lang, randdoornen 7-13,
gewoonlijk kleiner dan de middendoornen. De bloem is 6-11 cm lang, 20-30
bloembladen langer dan 1 cm, wit of groenachtig, soms roseachtig. Bloembodem
trompetvormig, aan de top met verscheidene, dakpansgewijs over elkaar heengrijpende
schutbladen, die naar de basis toe kleiner worden. Meeldraden 500-600.
Stempellobben 8-10, geelachtig. Stijl cylindrisch met een paar kleine resten van
schubben.
Vrucht bijna cylindrisch 40-55 × 25-35 mm, kaal; rood, roodachtig groen of
violetachtig.
Zaden dof zwart.
Ondergetekende heeft sinds lang gemeend een andere vorm van Cereus repandus
opgemerkt te hebben met groene vruchten, n.l. Cereus repandus var. Weberi. Slechts
twee vindplaatsen zijn me bekend; in de omgeving van Scherpenheuvel en Plantage
Wakawa.
Mochten de geinteresseerde lezers andere vindplaatsen van deze cactussoort kennen
(vooral Aruba en Bonaire) dan kunnen zij ondergetekende een grote dienst bewijzen
door hem die mede te delen. Ook over het voorkomen van Opuntia curassavica
(L.) Mill. op Aruba en van de Mammillaria simplex Haw. op Aruba en Bonaire.
(Adres: F.M. Arnoldo St. Thomascollege; Curaçao.)
Lemaireocereus griseus (Haw.) Britton en Rose 1909 komt niet zoveel voor als C.
repandus, maar is toch zeer algemeen en overheerst soms het land-
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schapsbeeld. Ze is dadelijk van de C. repandus te onderkennen door haar forse stijve
zeegroene takken, kortere stevige doornen, ronde met doornen bezette vruchten; de
jonge delen zijn vurig rood aangelopen.
De volksnaam is op Curaçao en Aruba: ‘Datu’, op Bonaire ‘Jatu’. Het hout wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor afrasteringen, die verkregen worden door jonge takken
naast elkaar in de grond te plaatsen. De vrucht smaakt goed en wordt vooral door de
Goajiro-Indianen (Venezuela, Colombia) gegeten, de stekels zijn gemakkelijk te
verwijderen.
Bij deze Cereus ziet men veel faciatie's. (platte verbreding van de stengel; geldt
meestal als een ziekelijke afwijking) Zie foto.
Verspreidingsgebied is Curaçao, Aruba, Bonaire, Klein-Bonaire, bijna alle
Venezolaanse Eilanden, Venezuela en Noord-Colombia.
Lemaireocereus griseus is boomvormig, sterk vertakt, 6-16 m hoog. De oude stam
heeft een doorsnede van 30-40 cm en vertoont geen ribben noch stekels; er heeft zich
een zwakke kurklaag ontwikkeld, die afschilfert. De takken zijn opgaand, meerdere
meters lang. Soms vertonen zich flauwe insoeringen. Ribben 5-10 cm breed, 15-25
mm hoog, donkergroen of donker zeegroen; jongste delen roodachtig aangelopen.
Areolen 10-15 mm van elkaar, doornig; grijsachtig dons, geen haren. Doornen 7-13,
recht, lichtgrijs, top zwart. Middendoornen 1-3; 2-5 cm lang. Randdoornen 7-11,
gewoonlijk duidelijk kleiner dan de middendoornen.
De bloem is 6-8 cm lang, met 20-30 bloembladen langer dan 1 cm. De kleur is
rose- of witachtig of roomkleurig; nachtbloeister. Bloembodem trompetvormig, met
aangegroeide, vlezige schutbladen, die naar de basis toe kleiner worden. Ze hebben
een weinig dons in de oksel. Meeldraden 600-800. Stempellobben 9-10. Stijl
cylindrisch 35-45 mm lang. Vruchtbeginsel ovoid 15-25 × 12-15 mm, met 30-50
areolen, viltig.
Vrucht bijna bolvormig 2,5-5 cm in doorsnede; rood; bezet met doornige areolen;
doornen tot 2 cm lang. Zaden vrij dof zwart.
Cephalocereus lanuginosus (L.) Britton en Rose 1909. Het verschil met de twee
vorige zuilcactussen valt aanstonds op, als men de jonge toppen beschouwt. De
exemplaren van deze soort zijn prachtig blauwgroen of licht zeegroen met geelachtige
doornen en golvend witwollig haar. De jonge vrucht is blauwgroen, bolvormig
afgeplat en de resten van de bloemdelen zijn nog aanwezig. Zie foto.
De volksnaam op Curaçao is: ‘Cadushi di pushi’, ‘Brebe di pushi’, ‘Fonjo’, of
‘Funfun’.
Het verspreidingsgebied is: Curaçao, Aruba, Bonaire, Venezolaanse Eilanden,
Noord-Venezuela en Noord-Colombia.
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Cephalocereus lanuginosus nu eens wel, dan weer niet boomvormig vertakt, tot 8
m hoog, opstijgende takken tot meerdere meters lang, stamdoorsnede tot 25 cm. De
takken hebben 8-13 ribben, die 1-2 cm hoog zijn, groen, grijsgroen of zeegroen.
Areolen 10-15 mm van elkaar, met doornen en grijs of bruinachtig dons; jonge
delen met witte wollige haren tot 2 cm lang. Doornen 10-20, naaldvormig, recht,
dikwijls gedraaid, eerst lichtgeel, later bruin- of grijsachtig; met donker top.
Middendoornen 1-5; 15-50 mm lang, randdoornen 9-15, uitgespreid, gewoonlijk
merkelijk kleiner dan de middendoornen.
De bloemen worden tot 6 cm lang, ongeveer 50 bloembladen langer dan 1 cm,
roomkleurig of dikwijls iets groenachtig wit; nachtbloeister. Bloembodem klokvormig,
ongeveer 3 cm lang, 20-22 mm breed aan de basis, 25-30 mm aan de top. Meeldraden
400-500, op het bovenste ⅔ deel van de bloembodem ingeplant. Stempellobben
10-15, geelachtig groen. Stijl cylinders, ongeveer 4 cm lang. Vruchtbeginsel, kort
cylindrisch, 1×2 cm; bloembekleedselen niet afvallend. Vrucht afgeplat bolvormig,
tot 35×50 mm, naakt; meestal roodachtig groen. Zaden glimmend zwart.
Acanthocereus tetragonus (L.) Humlnk. nov. comb.
Beklimmen we de Christoffelberg dan vinden we daar op ongeveer 300 m hoogte
een cereussoort, die wat de vorm betreft, geheel afwijkt van de drievorige soorten,
n.l. de Acanthocereus tetragonus (L.) Humlnk. comb. nov. Ook bijna aan de voet
van de berg wordt deze soort op twee plaatsen aangetroffen. Dit zijn de enige
vindplaatsen op Curaçao. Op Aruba komt ze een weinig algemener voor. Op Bonaire
nooit van een vindplaats gehoord Verder is ze bekend van de Venezolaanse Eilanden,
de Noordkust van Venezuela, Colombia en volgens Britton en Rose, de Oostkust
van Midden Amerika tot Texas, Cuba en Guadeloupe.
De volksnaam op Aruba is: ‘Cadushi di colebra’.
De stengel, die meestal driekantig en niet sterk vertakt is, groeit eerst rechtop, maar
zoekt later steun door over rotsen en takken te gaan hangen, is tot 8 m lang en
ongeveer 6m hoog.
De stengelleden zijn tot 2 m lang, 4-6 cm dik, en tellen 2-5 ribben, meestal 3;
ribben sterk afgeplat, groen, met zwakke naar boven gerichte uitbochtingen, die elk
een areool dragen. Areolen 3-7 cm van elkaar, met doornen en fluwelig dons. Doornen
eerst 4-6, later 6-10, priemvormig, recht, grijs, met zwarte top. Middendoornen 1,
soms 3, schuin naar boven gericht, tot 4 cm lang; randdoornen 4-9, afstaand, tot 25
mm lang.
De bloemen worden 14-19 cm lang, 60-65 bloembladen langer dan 2 cm, wit, de
buitenste groenachtig wit, nachtbloeister. Bloembodem trompetvormig, vlezig, 10-13
cm diep, 1-11¾ cm breed aan de basis, 1-1¼ cm in het midden, 2½-3½ cm aan de
top; aan de buitenkant met 9-15 areolen in de oksels van kleine, driehoekige schubben,
areolen fluwelig, bruin-
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achtig, dikwijls met 1-3, tot 1,5 cm lange doornen. Meeldraden 700-900, ingeplant
op bovenste helft van de bloembodem. Stempellobben 10-12. Stijl cylindrische
11-16,5 cm lang.
Vruchtbeginsel eivormig, 1½-1¾ × 1¼-1½ cm, met 18-35 doornige areolen in de
oksels van kleine, deltavormige schubben; areolen fluwelig, bruinachtig, elk met
1-4, tot 1,5 cm lange doornen, bloemdek niet afvallend, Vrucht eivormig ongeveer
8×5 cm; rood; elke areool met 3-6 tot 1¾ cm lange doornen; vruchtvlees rood. Zaden
glimmend zwart.
Melocactus Link et Otto 1827.
Deze cactus is hier zeer algemeen, vooral op de rotsen langs de kust, Eigenaardig
is het, dat men de grootste en mooiste verzamelingen vindt op aigeschoven platte
kalkrotsen, waarop men elke plantengroei voor onmogelijk zou houden.
Zoals reeds eerder vermeld is, zijn het vooral Prof. Suringar en zijn zoon Valckenier
Suringar die zich met de Melocactusstudie hebben bezig gehouden, en behalve de
reeds 7 bekende, nog 76 nieuwe soorten van het Nederlandse deel van de
Benedenwindse Eilanden hebben beschreven; n.l. 53 soorten van Aruba, 30 van
Curaçao en 4 van Bonaire. Jammer dat Britton en Rose geen aandacht daaraan
geschonken hebben, terwijl toch de laatste volgens dezelfde soortkenmerken 19
soorten onderscheidde. (Wie belang stelt in deze verschillende soorten kan ze vinden
in ‘The Flora Of Curacao, Aruba And Bonaire’ by I Boldingh. bladz. 72 Uitgave
1914.) Tenslotte hebben zij de naam Melocactus in Cactus veranderd, wat geheel
onnodig is en waardoor het geslacht een karakteristieke naam verliezen zou.
De volksnaam op Bonaire is: ‘Bushi’, op Curaçao en Aruba: ‘Milon di seru’ en
‘Cabes di indjan.
De volgende beschrijving is van een oud exemplaar, in de buurt van Barber gevonden
en zo groot als ik er maar zelden een gezien heb. Het eigenaardige is, dat aan de rand
van de top, waar het cephalium moet zitten (er was geen cephalium meer te bekennen)
zich vier jonge planten bevinden. Het komt mij voor dat ze ontstaan zijn uit een
areool aan de top. (Dr. Hummelinck schreef me, dat het misschien kwam door
beschadiging van het cephalium.)
De oude plant, zonder cephalium, lijkt op een afgeknotte kegel, enigszins gebold,
aan de top 16 cm breed, aan de basis ongeveer 28 cm. Ribben 14; 25 mm hoog, groen.
Areolen duidelijk elliptisch tot 19 × 10 mm, ongeveer 15 mm van elkaar, 9 of 10 op
elke rib. Elk areool telt tot 20 doornen, naaldvormig, gelig of licht bruinachtig, top
donker. Randdoornen tot 16, afstaand, 15-35 mm, de basis duidelijk verdikt.
Middendoornen 4, recht, tot 65 mm lang, enigszins afgeplat, basis zeer duidelijk tot
4 mm verdikt.
De jonge plant, 6 cm hoog 11,5 cm breed, sterk afgeplat bolvormig. Rib-
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ben 13, 7-8 areolen op elke rib. Elke areool ellipisch 10-8 mm, roodbruine doornen,
geringd, donkere top, 17 doornen; bezet met grijs fluwelig dons; jonge areolen ook
nog dicht wit wollig behaard. Middendoornen 4, 25-40 cm lang, sommigen een
weinig gebogen, afgeplat, basis verdikt; randdoornen kleiner en dunner 15-30 cm
lang, basis verdikt.
Het cephalium is 5 cm breed, 25 mm hoog, bestaat uit zeer dunne lange, wit wollige
haren en enige roodachtige, zeer buigzame stekels met donkere top.
Bloem, bijna 3 cm lang, ongeveer 22 bloemblaadjes langer dan 4 mm, gaat in de
namiddag open. De bloembladen zijn zeer smal, lancetvormig, met spitse of stompe
top, tot 6 maal zo lang als breed, tot 8 mm lang, violetachtig. Bloembodem ongeveer
17 mm lang, ongeveer 3 mm breed, cylindrisch, in het midden iets versmald,
Meeldraden meer dan 70 (het juiste aantaal kon ik niet bepalen) op de bovenste helft
van de bloembodem ingeplant. Helmknoppen ongeveer 1 mm lang. Stempellobben
4, 3 mm lang. Stijl cylindrisch, 19 mm lang, iets minder dan 1 mm dik. Vruchtbeginsel
omgekeerd kegelvormig 15 × 6 mm, violetachtig. Zaden zwart, iets meer dan 1 mm
lang.
Mammillaria simplex Haw. 1812, heeft geen volksnaam en is zo goed als
onbekend bij de bevolking. Laat een men exemplaar zien en vraagt men naar de
naam, dan is zonder mankeren het antwoord: een jonge Melocactus.
Toch ziet men bij nadere beschouwing direkt grote verschillen. Terwijl de
Melocactus ribben heeft bezit de Mammillaria, kegelvormige knobbels of tepels;
ook zijn de doornen geheel verschillend.
De vindplaatsen zijn: Curaçao (de heuvels langs de zee vanaf het landhuis op
Plantage Rif tot aan die gelegen zijn op Plantage Cas Abau.)
Noord-Venezuela, Patos Eiland, Margarita. Van Aruba en Bonaire zijn geen
vindplaatsen bekend. (Zie aantekening bladz 6.)
Mammillaria simplex Haw. 1812, is neergedrukt bolvormig; 4-7×5-7,5 cm vormen
soms groepjes en dan zijn de wortels vergroeid tot één dikke wortel. Knobbels of
tepels 7-12 mm lang, kegelvorimg, groen, enigszins wollig in de oksels, dik wollig
bij de delen die bloem geven. Areolen 3-8 mm van elkaar, bedekt met een bruinachtige
dons, gedoornd. Doornen 13-21 mm, roodachtig bruin, dikwijls met donkere top.
Middendoornen 3-5, gewoonlijk 7-8 mm lang, randdoornen 10-16 afstaand, 5-8 mm
lang.
Bloem 8-11 mm lang, roomkleurig. Bloembladen 20, top donkerbruin. Stijl
cylindrisch, met 5 gele stempellobben. Meeldraden 40-50, op de onderste helft van
de buis. Vruchtbeginsel cylindrisch, ongeveer even lang als breed, bloembekleedselen
blijvend.
Vrucht omgekeerd kegelvormig 10-20 × 6-8 mm; vruchtvlees wit.
Zaden geelbruin.

Lux. Jaargang 3

133

Opuntia curassavica, knoppen en bloem.

Opuntia Wentiana, knoppen en bloemen.
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Opuntia Wentiana, vruchten.

Opuntia elatior., knop, bloem.
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Cereus reprandus, plant.

Opuntia elatior, plant.
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Cereus repandus, knop, bloem, vrucht.

Lemaireocereus griseus, plant.
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Cephalocereus lanuginosus, jonge vrucht.

Lemaireocereus griseus, bloem, jonge vrucht

faciatie's van Lemaireocereus griseus.
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Cephalocerus lanuginosus, bloem.

Cephalocerus lanuginosus, plant.

Lux. Jaargang 3

Melocactus van Bonaire.
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Mammillaria simplex met bloem.

Mammillaria simplex en jonge Melocactus.
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Acanthocerus tetragonus, bloem.

Acanthocereus tetragonus, bloem.
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Acanthocereus tetragonus, jonge vruchten.

Acanthocereus met vrucht.
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Sint Christofoor
Voor J.v.B.
Ach Christofoor, - graag schreef ik tot uw glorie
het oud verhaal opnieuw van uw vermoeiden tocht.
Te weinig eer toch geeft u de historie,
die slechts legende noemt, waar ik u 't liefst om mocht.
Ontneemt men alle kleur en sier aan ons bestaan?
Moet ik om wijsheid tot de dorre letter gaan?
Ik zie u niet, Christoffel, heel hoog opgericht,
maar met die moede trek in uw gezicht
die spreekt van smart. ‘Waarom kán ik niet meer?’
vraagt gij. ‘Te dienen was mijn eer.
Licht viel het mij altijd. Maar wat voor last
Ligt als een toren thans mij in den nek getast?’
O wereld... als uw dwaas, verblind gezicht
eens weer verhelderd wordt door Christus' licht, als wij uit dezen poel van bloed en kwaad
mogen verrijzen tot een beetren staat, bid tot Christoffel, dat zijn kracht u moge schragen...
Zwaar zal 't u vallen Liefdes last te dragen.
SJEF VERSTAPPEN.
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Storm over Java
Is Nederland in zijn taak te kort geschoten?
De ware bevrijding van Indië.
Een storm loeit over Java, waarbij wij bijna machteloos moeten toezien.
Het is gemakkelijk nu kritiek uit te brengen en ver-verwijderde oorzaken aan te
duiden; en zijn er zelfs die zich insinueerend afvragen of het koloniaal beleid van
Nederland wel zóó goed was en beweren dat de beweging van Soekarno meer aanhang
heeft dan de - toch weel zéér openhartige - berichtgeving laat vermoeden. Al blijkt
nu wel duidelijk, dat de beweging de kleine Soekarno-groep volkomen uit handen
is gegroeid, en ontaard is in een bendestrijd van plunderende heethoofden, die zich
aan de zoogenaamde ‘Republiek’ en haar regeering allerminst storen.
Wat zich op Java afspeelt is diep-bedroevend en vernederend voor velen.
Goede waarnemers hadden moeten voorzien wat ging gebeuren. De Japanners
hebben er geen doekjes omgedraaid. Het spel dat zij speelden was zóó doorzichtig,
dat men zich verwonderd kan afvragen waarom geen tegenmaatregelen werden
genomen, toen het nog tijd was. Deze blaam treft zeker niet de Nederlanders.
Nederland immers had, hoe zwaar geslagen ook in Europa in allerijl een
bezettingsleger gevormd, leidde militairen op in Engeland en meende ook in Australië
een paar duizend man te vormen.
In elk land dat de Duitschers bezet hielden zijn na de bevrijding zooveel mogelijk
troepen binnengevoerd om de orde te handhaven. Het is een les, die men van alle
oorlogen kent, dat na een periode van onderdrukking een onmiskenbare neiging naar
losbandigheid baan breekt, dat alle ongure elementen trachten van de eerste verwarring
gebruik te maken om hun slag te slaan. Men heeft dat in geheel Europa voorzien en
op tijd maatregelen getroffen. Alleen in Nederlandsch Indië niet. Men was zoo
onverstandig van te voren bekend te maken, dat het maanden zou duren voor de
bezetting voltrokken zou zijn en dat de Japanners zoolang de administratieve leiding
zouden behouden en verantwoordelijk werden gesteld voor het handhaven van de
orde.
Men kan slechts een blaam werpen op Nederland, dat in het verre Oosten, na zelf
de oorlog te hebben verklaard aan Japan en zich aan de zijde te hebben gesteld van
de geallieerden, vloot en luchtmacht opofferde; dat zijn beste zonen achterliet in de
Indische hel, toen de Japansche invasie begon en dat heel den oorlog door met zijn
bescheiden krachten de ongelijke strijd voortzette. Maar zelfs de bescheiden poging,
die Nederland waagde om weer een strijdmacht op te bouwen, werd in Australië
gesaboteerd, met het gevolg, dat de militairen, die zich daar nu bevinden, niet opgeleid
en niet toegerust zijn en dus geen enkel practisch nut bezitten. Duizenden,
tienduizenden vrijwilligers hebben zich gemeld, oorspronkelijk om met de wapenen
in de hand de Japanners uit Indië te verdrijven, nú om de orde te herstellen in het
belang van de 95% Indonesiërs, die het NIET eens zijn met Soekarno.
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En in welke geest Nederland zijn soldaten naar Indië stuurde, blijkt het beste uit het
feit dat vóór allen uit verpleegsters, medici, roode-kruiseenheden, hulppersoneel
voor de voedselvoorziening en technici naar Nederlandsch Indië gingen; dat de volle
aandacht gewijd was in de eerste plaats aan het verzenden van levensmiddelen en
medicijnen, aan kleeren en werktuigen. In het zelf zoo getroffen Nederland zijn
steuncomité's opgericht om de Indonesiërs te helpen en de bloem van de
Nederlandsche jeugd, die zelf jaren geleden had onder de Duitschers was onmiddellijk
volkomen bereid naar Indonesië te gaan en daar hulp te bieden. Nederland heeft met
de bescheiden middelen die ter beschikking stonden alles gedaan wat het doen kon.
Maar het had de hulp der geallieerden noodig om de overgangsperiode - het
ontwapenen van de Japanners, het herstellen van het wettig gezag - soepel te doen
verloopen. Het is geen schande, dat het kleine Nederland daarvoor beroep moest
doen op de groote geallieerden mogendheden. Dat Nederland zelf daarvoor de noodige
manschappen niet onmiddellijk ter beschikking had, kwam alleen omdat het
Nederlandsch Indische leger, voor de groote geallieerde zaak strijdend, was vernietigd;
omdat de noodige militairen in Japansche gevangenenkampen opgesloten zaten en
omdat versche troepen niet konden gerecruteerd uit een land, dat na vijf jaren
bezetting, pas enkele weken vrij was.
Nederland hoeft in dit opzicht geen enkel verwijt te aanvaarden.
De ontwapening van de Japanners op Java is niet alleen een Nederlandsch of een
Nederlandsch Indische belang, het is een geallieerd belang. Zoo ook de onderdrukking
van de huidige ongeregeldheden.
En wat er zich ook verder afspeelt op Java, het zijn niet de Nederlanders, die hun
‘gezicht verliezen’, het zijn de geallieerden, die hun prestige verliezen en zij zullen
er allen de consequenties van te dragen krijgen.
De eerste zet op het Indonesische schaakbord werd door de Japanners geplaatst,
toen zij, na hun nederlaag een Indonesische regeering in het leven riepen, aan het
hoofd daarvan een Soekarno stelden, die geheel de oorlog door in hun kaarten had
gespeeld, Indonesische dwangarbeiders had laten wegvoeren, het volk laten uitzuigen
en buitendien een vurige anti-geallieerde propaganda had gevoerd. Om zijn
buitengewone verdiensten voor de Japanners werd de man zelfs gedecoreerd door
den Keizer. De Japanners hadden reeds vroeger laten uitschijnen, dat, zoo zij ooit
Nederlandsch Indië zouden moeten prijsgeven, de noodige wanorde voordien zou
worden geschapen. De Duitschers hebben hetzelfde probeeren te doen in Europa,
maar daar werden de noodige maatregelen genomen en als eerste tegenzet: het
aanhouden van alle Quislings.
De geallieerde tegenzet in Indonesië moet nog steeds plaats hebben.
Niet alleen werden geen maatregelen getroffen tegen de Javaansche Quisling
Soekarno, maar de ‘President van de Indonesische Republiek’ (made in Japan) werd
gepolst, hij kreeg de gelegenheid al zijn venijn los te laten op de wereld via de
internationale pers, die bij hem op audientie kwam en interviews slikte, waarin het
Nederlandsche koloniale beleid werd uiteengerafeld. De Britsche opperbevelhebber
te Batavia, generaal Christison merkte vol tact op, dat Dr. van Mook maar een
verklaring moest afleggen, wat Nederland eigenlijk van plan was. En als hij geen
verklaring had, zou hij, generaal Christison, hem wel daar houden tot hij er een had.
Dit getuigt wel van een merkwaardige opvatting van solidariteit en vooral van kennis
van zaken. Welke verklaring moet Dr. van Mook nog
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afleggen, na de belofte van de Koningin van December 1942? Of was deze generaal
die beweert zich niet met politiek te willen bemoeien, soms niet op de hoogte van
het reeds uitgestippelde programma en wist hij, die als bevelhebber der geallieerde
bezettingstroepen wel iets van Indonesië mocht weten, ook niet, dat er een
Rijksconferentie in voorbereiding was, waar de Indonesische nationalisten vrijelijk
hun meening konden uiten en waar, aan een ronde tafel, alle problemen dit Staatsdeel
en ook West Indië betreffend, behandeld zouden worden? Maar aangenomen, dat
generaal Christison dit alles niet wist en zijn blunders maakte door gebrek aan kennis,
dan zal die kennis hem intusschen toch wel ter plaatse zijn bijgebracht. En wat
gebeurt? Nadat de NICA besloten heeft het door de Japanners gebruikte geld uit de
omloop te onttrekken, beslist Christison dat deze papieren vodden gedeeltelijk hun
waarde moeten behouden.
Tegen alle tot dan toe gevolgde gedragslijnen in heeft Christison besprekingen
gevoerd met de ‘regeering’ van deze denkbeeldige door de Japanners uitgeroepen
en MET WAPENEN GESTEUNDE Republiek van Soekarno. De waarschuwende
artikelen in de wereldpers, vooral in de Britsche bladen zijn hem geen les geweest.
En nu breken onlusten uit over heel Java. Niet alleen Nederlanders, alle blanken
worden gemolesteerd. Niet eens meer door de volgelingen van Soekarno, die mét
zijn regeering met de handen in het haar zit. Maar door oproerige benden jonge
heethoofden. Menschen worden vermoord. Hulp aan de krijgsgevangenen en
geinterneerden is afgesloten. Het verkeer ligt lam en dank zij ook de communistische
vrienden van de fascistische Soekarno wordt het verzenden van levensmiddelen naar
het zwaar getroffen Indië practisch onmogelijk gemaakt.
Verheugend is het, dat de groote Engelsche bladen, de meeste Australische kranten
openlijk de zijde van Nederland hebben gekozen. Ook de Nederlandsche pers laat
een kranige toon hooren. In Nederland! De dwaze verhalen van Soekarno over het
Nederlandsche wanbeheer hebben alleen ingang gevonden bij enkele sensatiebladen,
die liever onrust stoken, dan ernstige en gedegen journalistiek te voorschijn brengen.
Voor ieder weldenkende zijn er de feiten van de geleidelijke emancipatie van
Nederlandsch Indië en de koninklijke beloften, die zeker geen ijdele beloften zijn.
Maar voor de troebelwatervisschers is er het gescherm met groote woorden, van
volkomen onafhankelijkheid, van volledig zelfbestuur.
Merkwaardig dat nationalisten van formaat, als een Boerhanoedin, van deze
zelfstandigheid nog niet willen. Zij beseffen terdege, dat het de ondergang van dit
machtig rijk zou worden. Er is nog meer leiding en scholing noodig. Wanneer de
voorzitter van de Indonesische Intellectueelen te Amsterdam beweert, dat men de
relletjes in Indië beter begrijpt, als men wèl voor oogen houdt, dat de Indonesiërs
het verschil tussen facisme en democratie nog niet zoo aanvoelen, moet men zich
toch wel afvragen: Kunnen deze menschen aan zichzelf worden overgelaten? Of
liever aan een partij, die toonde zelfs geen bezwaren te hebben tegen samenwerking
met den vijand en bereid was desnoods opofferingen te doen ten koste van de
bevolking omdat het de leiders zelf te pas kwam? Heeft Soekarno niet zelf verklaard
bang te zijn geweest voor de Japanners en een politiek van collaboratie te hebben
voorgewend om zijn hachje te redden? Dat dit eigen hachje redden ten kostte van
vele kostbare mensenlevens gepaard ging is waarschijnlijk maar bijzaak.
Niemand heeft het recht om te twijfelen
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aan de goede bedoelingen van Nederland in Indonesië. En de geallieerden zijn het
aan de Indonesiërs zooals aan alle onderdrukte volken verplicht rust te brengen in
het land, de collaboteurs te verwijderen en er voor te zorgen dat ook daar, al is het
maar een Nederlandsch staatsdeel, het wettig gezag wordt hersteld. En dat is zeker
niet de 5% van de bevolking tellende kliek samenwerkers met den vijand, die buiten
dien op zeer korte termijn bewezen heeft niet in staat te zijn het gezag in handen te
kunnen houden.
Er is inmiddels reeds veel kwaad gesticht door verkeerde of heelemaal geen
voorlichting. Het is de taak van de Nederlandsche pers haar stem te verheffen en
krachtig! In het belang van het zwaar getroffen Indonesië, in het belang van de velen,
die onmiddellijk bedreigd zijn in de krijgsgevangenen- en interneeringskampen, in
het belang van een uitgehongerde bevolking en tegen verdachmakingen, hetzij deze
komen uit het kamp van de communistische vakbonden van Australië, van de
Vereenigde Staten of zelfs uit ons eigen kamp. De Unie van Ondergrondsche Werkers
van Nederland heeft reeds stellig genomen en het lidmaatschap van haar leden
onvereenigbaar verklaard met het lidmaatschap van de communistische partij.
De rol van deze vakbonden moet openlijk aan de kaak worden gesteld. Op
schandelijke wijze hebben zij gebruik gemaakt van het feit, dat half ontwikkelde
Indonesiërs in het belang van de geallieerde oorlogvoering in hun land kwamen. Zij
hebben de reeds voor de oorlog begonnen opruiende taak van de Komintern voortgezet
en deze ongelukkigen gouden bergen beloofd. Zij meenden hun oogenblik gekomen
toen de eerste schepen met levensmiddelen naar Indië zouden vertrekken en hebben
van hun Labor-regeering een beschamende houding afgedwongen. Een houding, die
in de Australische pers op de scherpste wijze is gecritiseerd. Gaat het deze menschen
inderdaad er om, de Indonesiërs gelukkig te maken? Dan zou het wellicht aanbeveling
verdienen, dat zij eerst hun aandacht richten op het lot van de niet-blanken in hun
eigen land. Hoezeer sommigen vakbonden wel de aangewezen lichamen zijn een
dergelijk propaganda op zich te nemen moge blijken uit de bericht, dat zonder
commentaar, in de plaatselijke pers verschenen is. Het was een Aneta-bericht uit San
Francisco, waar de voorzitter van de C.I.O. naar zijn collega te Sydney seinde: Wees
er van verzekerd dat de Amerikaanse havenarbeiders geen helpende hand zullen
bieden aan een beweging, die gericht is TEGEN EEN VOLK, DAT VERZET TEGEN
DE JAPANSCHE AANVALLERS ORGANISEERDE’. De goede man had niet eens
in de gaten, dat hij steun verleende aan een organisatie die door de Japanners in het
leven was geroepen en er drie jaren mee had samengewerkt.
En is nog maar één oplossing van de toestand in Indië. Snel en krachtig optreden
tegen de schuldigen; rust herstellen, als het niet anders kan met de gewapende hand;
de onrustige elementen afzonderen en zoo snel mogelijk beginnen aan de werkelijke
bevrijding van Indonesië: Het losmaken van de bevolking uit de greep van
onverantwoordelijke demagogen, van sinistere machtsussurpanten, die met
gewetenlooze middelen de macht in handen namen en haar door gewetenloos optreden
weer moesten prijsgeven. En de leiding overdragen aan die nationalistische elementen,
die werkelijk het belang van het land en niet hun eigen persoon voor ogen hebben.
Die zich onder den oorlog de vele opofferingen hebben getroost, die hen louterde
voor de komende grootsche taak van den wederopbouw en de verdere emancipatie
van Indosië.
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[Lux 1945, nummer 5]
De Hervorming
Vermoedelijk zullen sommige lezers kennis hebben genomen van de beschouwing,
welke onder bovenstaande titel in ‘CURAÇAO’ van 27 October verscheen.
Het betoog van den schrijver kan worden weergegeven in dezen simpelen vorm:
alles in het ondermaansche is vloeiend en betrekkelijk en de Kerk moet zich daarbij
aanpassen. Zij moet dit niet slechts doen in uiterlijk vormen, in taal en gebruiken
alleen, maar ook in leer.
Rome beweert, dat er een priesterschap is; zij houdt staande, dat dit priesterschap
tot het wezen behoort van de gemeenschap, welke Christus stichtte en dat Schrift en
historie voor deze opvatting getuigen.
De heele vraag is dus of deze stelling juist is of niet. Is zij juist, was Christus de
Zoon Gods in werkelijke zin, heeft Hij een Openbaring gebracht en die mede
toevertrouwd aan een blijvend priesterschap, dan doet het er heelemaal niet toe of
Voltaire (die overigens als katholiek wilde sterven) of wie dan ook, dit priesterschap
zouden hebben geloochend. De eenige vraag is of de documenten, waarop de Kerk
zich beroept, onaantastbaar te zijn.
De vraag of er in de leer der Kerk ontwikkeling (geen verandering) is, doet weinig
terzake. Zij is een theologisch-wetenschappelijke kwestie, gelijk de leer van de
ingeving der Schrift. Groote Geesten hebben deze kwesties bestudeerd; zij achtten
het daarom niet noodig, dat de dogmatiek (de leer over dogma's) moest worden
verworpen of dat het goddelijk karakter van den Bijbel moest worden geloochend.
Luther heeft aan zooiets nimmer gedacht, noch Calvijn. Zij hebben het bestaande
leergezag van de Moederkerk verworpen en ‘de verdeelde veelheid’ kwam, welke
de medewerker van ‘CURAÇAO’ ‘juist een voordeel acht’. Hoe hij dit met den Bijbel
in de hand zou kunnen verdedigen, zullen wij niet vragen. Maar hoe hij het wijsgeerig
verdedigen kan, is een evengroot raadsel. Is de Openbaring waarheid, dan is zij
onveranderlijk en een. Hoe diepzinnig men ook rekent, de grondslag van alle
berekeningen blijft, dat tweemaal twee vier is. Als God bestaat en als Hij werkelijk
iets heeft geopenbaard, is dat geopenbaarde waar en het blijft waar. Of de waarheid
opgeschreven is, doet er niet toe; of zij op-
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geschreven werd in een vreemde taal of op een bepaalde wijze, doet er evenmin toe.
Voor zoover natuurwetten waar zijn, blijven zij waar. Wel of niet opgeschreven,
gebrekkig of zelfs verkeerd geformuleerd, doet niet terzake. Zij waren en blijven
waar. Dat godsdienstige hervormingen aan elkaar verwant zijn, is even logisch als
dat sociale verschijnselen op elkaar lijken; dat de Openbaring niet in den vorm van
een theologische encyclopaedie kwam, weten wij ook, maar wat dit met de waarheid
ervan te doen heeft, is onduidelijk. Of bestonden er geen wetten vóór de codificaties
en geen talent vóór gramatica's
Voor den schrijver in ‘CURAÇAO’ is het Protestantisme: ‘het leven uit God van
den individueelen geest in liefde met zijn broeders, onder het besef dat de eeuwige
ons in tijd en ruimte heeft uitgezonden om in het vele onze eenheid met Hem te
beleven en te zoeken’.
Deze positieve definitie wordt voorafgegaan door de formeele: ‘het wezen van
het Protestantisme is: het erover eens zijn, dat men het oneens is’.
Als een Protestant nu zijn Bijbel opslaat en Johannes 17:20 en volgende eens lezen
wil, zou het kunnen zijn, dat bij hem eenige twijfel ontstaat over het werk van ‘onzen
dikken vriend Luther’, gelijk de medewerker in ‘CURAÇAO’ hem zoo familiair
noemt.
Het dagblad ‘Beurs- en Nieuwsberichten’ bevatte 1 November de samenvatting van
een preek, welke Dominus H.W. Eldermans voor de Vereenigde protestantsche
gemeente hield. De gedachtegang van die preek vertoont merkwaardig veel
overeenkomst met het in het weekblad ‘CURAÇAO’ verschenen artikel. In de preek
vernemen wij:
‘Luther heeft de Hervorming niet gemaakt. De Hervorming heeft Luther gemaakt.
Het gistte aan alle kanten en Luther had niet anders te doen dan mee te doen. Het
was een onvermijdelijke crisis van de kerk, trouwens van heel het geestelijke leven
der westersche menschheid. De zeevaarders hadden een groot deel van de andere
helft der aarde ontdekt en de leer, de symboliek der kerk begon er vreemd uit te zien.
De plaats waar vroeger het vagevuur was, was nu een gewoon stuk van het zuidelijk
halfrond.’
Waar is, dat de eerste helft der 16e eeuw een crisis-tijdvak kan worden genoemd.
Echter niet omdat er te weinig vrijheid was of te veel dwang of te innig katholiek
leven. Integendeel. De crisis was juist een gevolg van de bestaande, veel te groote
vrijheid; ware de pauselijke Stoel krachtiger opgetreden, het zou zoover niet zijn
gekomen. De crisis moge onvermijdelijk zijn geweest, het was heelemaal niet
onvermijdelijk tot revolutionaire daden over te gaan. Mannen als Erasmus en Sir
Thomas Morus die in bekwaamheid en critischen zin zeker niet onder deden voor
Luther, zagen de gebreken en de crisisver in hun hoofd op, zich te verzetten tegen
het wettig gezag in de Kerk, laat staan dat zij er aan dachten, de Kerk uit te leveren
aan den Staat en van elk vorstje een paus te maken. Dat was, waartoe Luther's actie
voerde.
Dat Columbus en de na hem varende Spanjaarden, Portugeezen en Italianen bij
de uitbreiding van hun geografische kennis over de plaats van het vagevuur zijn gaan
prakkezeeren, is een nieuw historisch gegeven. Voorzoover wij weten, hebben deze
dingen nimmer een rol gespeeld.
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ontwikkelden greep en een begin was voor ‘verruiming’. Het is precies omgekeerd.
Veruit de meeste knapste geesten keerden zich tegen Luther; anderen die een
oogenblik zijn zijde kozen, trokken zich spoedig terug, toen zij zagen, wat de
beweging werd. En op de hervorming is een verschrikkelijke stagnatie gevolgd, in
het onderwijs vooral. Want de rede was voor Luther tenslotte ‘de h..., die de nek
omgedraaid worden moest.’ Dat zal de spreker in de Fortkerk niet onbekend zijn.
Dominus Eldermans eindigde met de opmerking, ‘dat er niet gedacht kan worden
aan een kerk, die de waarheid heeft. Slechts aan een kerk, gevormd uit menschen,
die de waarheid voor hen zelf uitzoeken’.
Wij zijn hier ver van de zelfverzekerheid van Luther; deze zoekende kerk van
Dominus Eldermans kon eerder heeten Lessinggenootschap ‘Nathan der Weise’.
*

**

Bovengenoemde ‘Beurs- en Nieuwsberichten’ werd 31 October ook opgeluisterd
door een bijdrage van de hand van Dominus J. Mietes, getiteld ‘Vrijheidsdag’.
In tegenstelling met Doellinger, die de Hervorming de grootste aanslag op de vrijheid
noemde, schijnt Dominus Mietes te meenen, dat zij vrijheid bracht. Nu was Doellinger
wel een der grootste kenners van de geschiedenis der Hervorming, maar hij is nimmer
protestantsch geweest, zoodat Dominus Mietes vermoedelijk van eigen opvatting de
voorkeur geeft. Voor wie geen historie kennen, is dat geen bezwaar; wie haar wel
kennen, halen de schouders op.
De historische-dogmatische kennis van dezen schrijver verdient afzonderlijke
vermelding. Voor hem begint Luther nog vanwege ‘den handel in aflaten’. Alsof
Luther zelf reeds niet aan Tetzel geschreven heeft; ‘Het kind heeft een heel anderen
vader’.
Ook pater Savonarola, even ‘roomsch’ als de paters hier, wordt bij Dominus Mietes
‘bezield door den Geest Gods tegen alle vormen van on- en bijgeloof’.
Deze fantasie wordt bekroond met de mededeeling: ‘Luther bracht als nieuwe weg
de boodschap van Zaligheid door het geloof, in tegenstelling met de toenmalige
stelling dat de werken van primair belang waren’.
Dat de weg van Luther inderdaad een ‘nieuwe’ was, is juist, maar zeker niet de
rechte. De Kerk van Rome heeft nooit geleerd, dat menschelijk werk ‘zonder geloof
ooit tot zaligheid voeren kon, of dat de werken ‘primair’ waren.
De Kerk van Rome heeft (in tegenstelling met Luther, die de vrijheid nam een
Apostel des Heeren voor gek uit te maken - ‘Jacobus delirat’) den brief van Jacobus
nimmer als ‘strooien brief’ durven schrappen. Maar de leer des geloofs heeft zij
nimmer behoeven te zoeken doch gekend. Lang voor Luther werd geboren.
God beveelt niets onmogelijks, maar door Zijn geboden vermaant Hij u
te doen wat gij kunt, en dat te vragen wat ge niet kunt, en Hij helpt, opdat
gij het kunt.
Conc. van Trente.
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Dr. W.Ch. de la Try Ellis
Eenige oude straten en pleinen, gebouwen en gronden.
Inleiding.
Straten en pleinen zijn meermalen hulpmiddelen bij het bestudeeren van de
geschiedenis. Zij zijn de stille getuigen van den tijd waarin zij zijn ontstaan, van de
personen door wie zij werden aangelegd, of wier namen zij dragen. Zij herinneren
ons aan de mannen van beteekenis die in daaraan gelegen huizen hebben gewoond
of vertoefd, en vormen in zekere zin, evenals degenen wier daden voor het nageslacht
opgeteekend zijn, een deel van de geschiedenis. Den oorsprong, de ontwikkeling, de
uitbreiding van bevolkingscentra kunnen wij uit straten en pleinen nagaan;
denkbeelden welke er in die tijdperken heerschten en de wijzigingen welke deze van
lieverlede hebben ondergaan. Tusschen verspreide, van elkander verwijderde
gebouwen is een kronkelend, bochtig voet- of rijpad ontstaan, waarlangs geheel van
elkander onafhankelijk opgetrokken, naar elkander toekomende gebouwen gaandeweg
de open ruimte hebben aangevuld en waarbij ieder uitsluitend op eigen belang en
eigen comfort lette. Nu eens lag een minder regelmatig, niet geheel nauwkeurig
omlijnd, zich allengs uitbreidend plan ten grondslag; dan weer is volgens een
vooropgezet plan en stelselmatig te werk gegaan en heeft de gedachte van een
verzorgd stadsbeeld voorgezeten; rechte hoeken, rechte lijnen. Een bepaald stempel
is op menige stad gedrukt.

De oude Willemstad.
Voor wat Willemstad aangaat, moet in herinnering gebracht worden, dat daaronder
uitsluitend begrepen was het aaneengesloten bebouwde gedeelte aan de oostzijde
van de Sint Annabaai, gelegen tusschen de haven en de sinds afgebroken wallen aan
het Waaigat en ter hoogte en in de richting van de tegenwoordige Columbusstraat.
Pietermaai, Scharloo en de Overzijde - dit laatste meermalen bijgenaamd de Spaansche
zijde - maakten geen deel van Willemstad uit en worden nog in een publicatie van
Maart 1865 voorsteden genoemd. De oude bemuurde Willemstad met hare, naar
onze begrippen te nauwe straten, vertoonde iets karakteristieks; de stevig
aaneengemetselde blokken, waarin sinds getracht is door afbraak of verbouwing de
zonnestralen langer dan slechts enkele uren per dag te laten doordringen. Was het
bij de stichting noodig zich binnen stadswallen te verschansen en gaf het in die dagen
een gevoel van veiligheid zich intra muros te bevinden, grooter voordeel zou
intusschen het nageslacht getrokken hebben, indien daaraan tevens de gedachte,
welke later pas volledig baan gebroken heeft, vastgeknoopt was, dat in de tropen
straten niet slechts verkeers- of verbindingswegen zijn, maar tevens onmisbare
kanalen voor toevoer van licht en lucht.
De ‘Nederlandsche zeevaarders op de
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eilanden in de Caraïbische Zee en aan de kust van Columbia en Venezuela’, de van
Prof Dr. C.F.A. van Dam afkomstige vertaling van de documenten door Miss Irene
A. Wright B.A. bijeengebracht, bevat verklaringen van 1635 en 1636 omtrent Curaçao
waarin 't volgende voorkomt: ‘Demas de la qual fortificaçion hiçieron (los Olandeses)
otra en la dicha punta que llaman de Santa Ana; que está en resguardo del puerto y
boca a barlovento del. La qual es de piedra y barro de cinco puntas.’ (Behalve deze
vesting hebben zij (de Hollanders) nog een andere gebouwd op genoemde punt, die
zij Santa Ana noemen, welke bestemd is ter verdediging van de haven en den ingang
aan de zuidoostkant daarvan. Zij is van steen en leem en in den vorm van een vijfhoek
opgetrokken). ‘Estan... los soldados en la fuerça de la punta del puerto de Santa Ana,
donde está el general y en la cassa del maesse de campo... Los soldados en la fuerça
de la punta... ban haçiendo de barro una trinchera con tapiales y pissado el barro del
altor de un hombre, que empieça desde la fuerça de la punta adentro de la isla azia
la cassa del maesse de campo, todo lo que diçe la entrada del puerto hasta una
lagunilla’. (de soldaten bevinden zich in de vesting aan de punt van de St. Annabaai,
waar de generaal vertoeft en in het huis van den maesse de campo... de soldaten in
de vesting aan de punt zijn bezig van leem een verschansing te maken met bekistingen
en vastgestampt leem van een manslengte hoog, die begint van de vesting aan de
punt naar binn entoe, tot het huis van den maesse de campo, heelemaal langs den
havenmond tot een kleine lagune).1)
In zijne historische studie getiteld: ‘De grondpolitiek in het West-Indische domein
der Generaliteit’ schrijft de Heer G.J. van Grol: ‘Een hoofdsterkte, een gesloten en
naar alle zijden verdedigbaar en duurzaam vestingwerk, tevens garnizoenslogies,
een Vijfhoek aan de Punt, den Kop van de lage, vlakke en rotsige landtong aan het
loefeinde van de Sint Annabaai... Na op den 22sten Februari 1635 den last van de
XIX ontvangen te hebben om Curaçao niet te verlaten, bakende men den 8n Maart
d.a.v. op het Puntvlak de vijf punten, oogen, bolwerken of bastions uit en hunne
verbindingen van steenen gordijnen of hoofdwallen van zes voet hoogte... Van het
fort - eerst later Waterfort genoemd - liet Tolck (Jacob Pietersen Tolck, die in
Braziliaanschen dienst den rang van equipagemeester bekleed had) in 1639 uit
strategische overwegingen een der vijf punten afsnijden en die met een rechte linie
toemaken. Buiten den aldus verkregen vierhoek bracht hij voorts aan de landzijde
een muur van 15 voet hoog en 8 voet dik tot in de rivier ('t Waaigat)’.
Bovenstaande verklaringen, uit twee verschillende bronnen tot ons gekomen,
dekken elkaar, ondanks verschilpunten, voor wat de borstwering tot het Waaigat, de
kleine lagune, betreft; reeds kort na de bemachtiging van Curaçao hebben de
Nederlanders een muur gebouwd. Dominee G.B. Bosch zegt hieromtrent: ‘In het
jaar 1654 ging, met de overgave van Fernambuc, Brazilië verloren... Verscheidene
familiën zetten zich op Curaçao neder; ook de West-Indische Compagnie begon door
het verlies van Brazilië hare aandacht nog meer op dit eiland te vestigen... De
woningen en pakhuizen die men naast de fortres gebouwd had, werden zoo talrijk,
dat men een muur om dezelve trok en dus een stad het aanzijn gaf, die men naar den
Stadhouder, de Willemstad noemde.’ Bevestiging (alhoewel niet in zake het juiste
tijdstip) vinden wij bij Hamelberg: ‘In het begin van het jaar 1690 stortte de oude
stadsmuur in en
1) Waaigat; Awa Chikitoe.
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van dat ongeval werd gebruik gemaakt om de stad eenigszins uit te breiden...
Intusschen was men ijverig voortgegaan met het herstellen der stadspoort en het
gedeeltelijk herbouwen van den stadsmuur, zoodat deze werken in 1703 op weynigh
na voltooid waren’. Doch Willemstad bleek kort daarop reeds te klein om alle
inwoners behoorlijk te herbergen. In 1705 constateert Mr. Jacob Beck: ‘dat sedert
wynigh jaren het getal der opgesetenen hier seer sterck toegenomen zijnde, de stad
hoe digt betimmert, bevonden werd van te wynigh huysen en wonige versien te sijn
om soveel menschen, die dagelyks nog staan te vermeerderen, na behoren te kunnen
logeeren, in voegen te dien aansien hoog noodigh is meerder ruymte voor een grooter
getal huysen en woninge te maaken, dat het selve niet anders kunnende geschieden,
als met de stad uyt te leggen’.
Van dit plan tot uitbreiding van de Willemstad is niets gekomen; evenmin van een
later project tijdens het bestuur van Isaac Faesch, waaraan kapitein ter zee Cornelis
Schrijver en ingenieur Godfried Carl Esdré meegewerkt hebben, terwijl de
oud-kapitein der burgerij Willem Meyer de werken zou uitvoeren. De oppervlakte
tusschen den af te breken en den nieuw op te trekken stadsmuur zou in loten verdeeld
en ten voordeele van den contractant verkocht worden. De financiëele moeilijkheden
waarin Meyer geraakt moet zijn, waren blijkbaar ook niet vreemd aan het opgeven
van het plan. Ingenieur Esdré, door Prins Willem IV, als erkenning van de bijzondere
blijken van kunde in Nederland aan den dag gelegd, tot kapitein en commandant der
militie en lid van den Grooten Raad van Curaçao benoemd, was gehuwd met Elisabeth
Bertrand, dochter van een koopvaardijkapitein. Uit dat huwelijk werd den 30n Juni
1748 op Curaçao geboren Jan Esdré, die in 1773 aan de Universiteit te Leiden
promoveerde, later lid was van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en wien een
professoraat werd aangeboden, waarvoor hij evenwel meende te moeten bedanken,
omdat hij er toen al veertien jaar niet meer aan gewoon, vreesde zich niet goed meer
in het Latijn te kunnen uitdrukken.
Over Curaçao schrijft Generaal-Majoor J. van den Bosch in ‘De Nederlandsche
Bezittingen in Azia, Amerika en Afrika: ‘Op het geheele eiland is slechts één stad,
de Willemstad genoemd, die echter niet groot is, als maar 57 roeden lang en 48 breed
zijnde, doch zeer wel bebouwd en met een muur omgeven.’ De voorsteden buiten
dezen muur en aan de overzijde der haven zijn, verklaart hij verder, tamelijk
uitgestrekt.
Boven zagen wij reeds dat in de Spaansche verklaringen van 1635 en 1636 sprake
is van ‘la punta del puerto de Santa Ana’; en in zijn relaas over de gebeurtenissen
van 1713 maakte Hamelberg melding van de Punt. In een document van 1738 lezen
wij ‘alle de zoodanigen die aan de Punt of buiten de steene padspoort, nabij Althona
of andere zijde deezer haven wonen’. Blijkbaar omvatte de punt in laatstgenoemd
jaar alles wat binnen de stadswallen lag. Het papiamentsche woord Punda, een
gemakkelijk aanvaardbare verbastering van punta,1) werd en wordt nog steeds ter
aanwijzing van het stadsdistrict gebezigd; en het levert door de dubbele beteekenis
waarin het in ons dialect voorkomt, nl. de oude Willemstad tegenover de andere
stadsgedeelten, en het geheele tegenwoordige stadsdistrict tegenover de
buitendistricten, een duidelijk bewijs dat onder Willemstad niet steeds hetzelfde
begrepen was.
Curaçao is niet de eenige plaats waar de Nederlanders een pentagon hebben opge1) Overgang van t (Sp. in d (Pap. komt o.a. ook voor in hende (Sp. gente)
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trokken. Het meest historische is wel aan de Kaap. ‘In Kaapstad, die moederstad van
Suid-Afrika, is daar geen ouder of waardiger monument dan die kasteel de Goede
Hoop nie. Dit dagteken uit die vroegste daë (dagen) van die volksplanting... Eerst in
1679 egter is die werk voltooi en selfs toe (toen) was die grag (gracht) nog nie klaar
nie. Aan die vijf punte is toe ter ere van die stadhouer van die Nederlande die name
van sy (zijne) graafskappe ens, gegeë (gegeven) naamlik: Buuren, Nassau,
Catzenellenbogen, Oranje en Leerdam’, (overgenomen uit ‘De Kasteel de Goede
Hoop’.)
Of de vijf punten van het Curaçaosche fort namen hadden, is ondergetekende niet
bekend; in een missive van Rodier dd. 15 Juli 1774 (Hamelberg: Documenten No
97) komt voor: het fort de Graaf van Buuren.

Oude straten en straatnamen.
Hebben bij de vestiging van Willemstad eenige of alle straten tegelijkertijd van
overheidswege een naam gekregen, of zijn die namen van lieverlede officiëel of door
gebruik ontstaan, en zoo ja, omstreeks welken tijd? Het oud Curaçaosch archief, dat
misschien een antwoord op deze vragen zou kunnen geven, is naar Nederland
overgebracht, zoodat wij hieromtrent in het duister tasten. Echter zijn er wel
aanwijzingen dat de oude namen, althans sommige er van, vóór na te melden jaartallen
bestonden, zoo niet algemeen erkend waren.
Het oudste stuk, steller dezes onder de ogen gekomen, waarin de naam van een
straat in Willemstad nl. de Breedestraat gebezigd wordt, is van Martii 1698; Nicolaes
van Beeck was toen commissaris van de militie en traine. In een opdragtbrief verleden
tijdens het bestuur van den sinds tot Directeur bevorderden van Beeck (1701-1704),
doch van welken opdragtbrief het gedeelte, waarop de datum moet zijn ingevuld, in
het ongereede geraakt is, wordt de Cuyperstraat genoemd. De naam Heerestraat treft
men aan in een document van het jaar 1705; en in oorkonden van of van omstreeks
1727 nog de Keukenstraat, de Windstraat en de Princestraat (alias) Agter den muur.
In het daaropvolgend decennium vindt men melding van de Joodestraat en de
Joodenkerckstraat, welke beide straten in een Publicatie van Gouverneur Generaal
Albert Kikkert enkele dagen na zijn optreden in Maart 1816 de grenzen van
stadswijken aangeven. Engelsche en Spaansche vertalingen als Cooper street,
Synagogue street, Concientie lane, Calle Tonelero, deden in bepaalde tijdvakken ook
hare verschijning.
Teenstra, die een viertal van de bovenbedoelde straten noemt, spreekt van
communicatiegangetjes tusschen de Heerenstraat en de haven en verder van duistere
gangen en stegen, waaronder de Verkoopstersteeg, een naam die sinds verdwenen
is.
In Hamelberg's staandaardwerk lezen wij dat onder Jan Doncker (1673-1679) een
begin gemaakt is met het bebouwen van het tegenwoordige Pietermaai en dat Mr.
Jacob Beck (1704-1709) het aanzijn schonk aan Otrabanda, waar tot in zijn tijd
slechts slavenhutten stonden. Ons is uit de annalen van 1673 bekend ‘'t steene padt
ofte oostkant deser fortresse’; en de Roode Weg aan de Overzijde uit die van 1713;
jaartallen gekenmerkt door Fransche invasies, met evenwel verschillende uitslag.
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benaming juist gekozen was, kunnen wel allen getuigen die den Rooden Weg vóór
de asphalteering gekend hebben.
In een gehavenden koopbrief luidt de omschrijving van het perceel: ‘opstal van
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een huys enz. staende op een stuck gronds geleegen aan de oversijde van deese haven,
thans nieuw gebouwt aan de Suydzijde van de gemeene wegh. ‘De rooibrief van
hetzelfde huis in 1778 opgemaakt, zegt: ‘aan de Zuydzijde van de Breedstraat;’ de
gemeene weg had inmiddels een naam gekregen. Deze weg was op het vlakke gedeelte
aangelegd, maar zoo dicht mogelijk bij den berg. De Conscientiesteeg wordt vermeld
in een transport van het jaar 1761. Bij het inspecteeren van een ‘huys aen de overzeyde
van deese haaven’ constateerde de rooimeester C. Roelans den 16n November 1765
dat het was ‘staende en geleegen aen het uyteynde van de Conscientiesteeg’. Toen
een zijner opvolgers in 1828 ten aanzien van hetzelfde huis zijne diensten moest
verleenen, had het gebouw een nummer, namelijk 329 (dit moet zijn ter hoogte van
de tegenwoordige Schrijnwerkersstraat) en ontbraken de woorden: ‘aen het uyteynde’.
Van Otrabanda kent Teenstra behalve den Rooden Weg en de Breestraat, nog de
Havenstraat en de Windsteeg. Volgens de beschrijving bedoelt Teenstra met
Havenstraat het tegenwoordige Brionplein, vroeger, evenals de tegenwoordige
Handelskade, algemeen en ook in officeële stukken de Waterkant (Waterside)
genoemd. De latere Havenstraat naast de Westwerf bij de zoogenaamde Pueblo Nobo,
bestond toen nog niet, althans niet als straat. Met de optelling van het aantal kromme,
nauwe steegjes en gangetjes van Orabanda wil Teenstra zich niet bezg houden, te
minder waar zij heetten naar personen die daar woonden of gewoond hadden. Van
de Breestraat noordwaarts is er, zoo gaat hij verder, achter de aan de haven grenzende
erven een smal bochtig steegje, waarlangs men naar de gouvernementsklip kan gaan;
overigens slingeren zich aan de noordzijde van de Breestaat een menigte hobbelige
kromme dwaalwegen.
Dominee G.B. Bosch (Reizen in West-Indië enz) beschrijft den berg van Otrabanda
als een platten berg, die, hoewel grootendeels van rots, echter met struiken en
kreupelhout bewassen was en waar er ‘twee groote en schoone huizen (lagen) in een
van welke ik twee jaren, vooral wegens deszelfs overheerlijk uitzigt, met het
allergrootste genoegen gewoond heb en dat ik niet ligt zou verlaten hebben indien
de toegangen beter geweest waren’.
Uit gebrek aan gegevens is niet vast te stellen of de soms verkondigdemeening
juist is, dat de naam Conscientiesteeg verband zou houden met de tusschen die steeg
en Breedestraat gelegen Sint Annakerk. Onder den klokketoren en naar de
Conscientiesteeg gekeerd, was er tot ruim veertig jaren geleden een deur, porta di
pordón genaamd, dicht bij de doopvont en de biechtstoelen. En het is opmerkelijk
dat een der ingangen van de historische kathedraal van Santo Domingo, thans Ciudad
Trujillo, genoemd wordt Puerta del perdón, omdat, zooals Bernardo Pichardo het in
de ‘Reliquias históricas de la Española’ verklaart ‘por ella entraban los peregrinos
y penitentes.’
De hoofdader van het verkeer, zoowel beoosten als bewesten de haven, tooide
zich met den weidschen naam Breedestraat (Papiamentsch: Caja Grandi); een
qualificatie, welke deze straten bij vergelijking met andere minder royaal aangelegde
niet alleen, maar ook voor wat betreft aantal en soort van destijds in gebruik zijnde
vervoermiddelen, ten volle verdienden; een qualificatie die duidelijk laat zien, welke
eischen toen gesteld werden, in tegenstelling met thans.
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straat tegenover de tegenwoordige Yzerstraat. In April 1821 werd bekend gemaakt
dat ‘de administreerende leden uit den Eerw. Lutherschen Kerkeraad op Maandog
den 30n dezer maand verkoopen tot afbraak de ovregebleven muuren, pilaren, trappen
en stoepen van de afgebrande kerk aan de overzijde dezer haven, welke alle, zoals
bekent is, uit moppen en klinkers opgebouwd zijn. De muuren, van binnen gemeten,
zijn 37 voeten breed, 52 voeten lang, 32 voeten min of meer hoog en de muuren
anderhalve voet dik’. Den kooper werd een termijn van zes maanden gegund om de
klinkers enz. van het aan de Gemeente toebehoorend erf weg te ruimen. Het open
gekomen terrein werd in tweëen verdeeld en deze afzonderlijk verkocht.
Schuin tegenover de Luthersche kerk, thans westelijken hoek BreedestraatKlipstraat, lag de Pastorie, Een twintigtal jaren na den brand in het kerkgebouw,
werd bij Koninklijk besluit dd. 12 November 1824 No 110 opzigtelijk de vereeniging
van de Hervormde en de Lutherse Gemeenten, de verkoop van de voormalige Pastorie
voorgeschreven, ‘ter vermijding van wijdloopigheid in het kerkelijk bestuur.’ En den
25n Augustus 1825 kwam het woonhuis, met consent van Gouverneur Cantz'laar,
op de publieke veiling. Doch de naam van het gebouw bleef nog lang bestaan en
tientallen van jaren na de opheffing van de Luthersche Gemeente, werd de woning
naar de vroegere bestemming Pastorie genoemd.
In de Breede straat had ook een derde gezindte haar bedehuis. De jaarboeken voor
de Israëlieten in Nederland, 1836, vermelden, dat de gemeente op Curaçao twee
kerkgebouwen bezat t.w. de hoofdsynagoge in de Willemstad, Mikvé Israël, Hoop
Israëls, en de andere Newe Sjalom, Woonplaats des Vredes, aan de Overzijde der
haven gelegen, welke laatsgenoemde wegens het ongenoegzaam getal Israëlieten dat
aan deze zijde woont, sedert lang gesloten is. Met machtiging van den Eerwaarden
Raad van Ouderlingen bood de Kerkeraad van de
Nederlandsch-Portugeesch-Israëlietische Gemeente in November 1864 het omheind
terrein, waarop de synagoge gestaan had en toen genummerd was No 295, te koop
aan. Dit lag ongeveer tegenover de nieuwe markt in de Breede straat.

Aanduiding van andere straten.
Voor aanduiding van andere straten en gangen bediende men zich van omschijvingen
als de volgende: (beoosten de haven) de eerste dwarsgang van de Windstraat; de weg
naar den berg van Altena; de algemeene weg naar Vianen; de weg over Scharloo;
een gang die van af den algemeene weg op Pietermaai naar het zeestrand leidt; de
groote weg naar de Gouvernements buitenplaats; (bewesten de haven) een gemeene
gang loopende oostwest naar den zeehaven (thans Sint Annastraat); de gang van de
loots (of wel) de gang naar de Luthersche Kerk; de eerste uit de Breede straat naar
den Berg opgaande steeg (of wel) de gemeene passagie naar de klip behoorende aan
de erven van Gouverneur en Comp (thans Klipstraat en westwerf onderscheidenlijk);
het straatje genaamd Tumba cuatro (thans IJzerstraat); de steenen trap (thans
Trapsteeg); de gang genaamd Nanie gaande op het gebergte ofte elders; de gang
leidende naar de Cortijn; de overzijdsche berg; de gemeene weg op het gebergte;
beneden (= bewesten) Carthagena.
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De gang genaamd Nanie werd tot betrekkelijk kort geleden in den volksmond ook
Engelbron genoemd, blijkbaar naar Johannes Adrianus Engelbron, een ‘beëedigt
clerc’ van omstreeks 1789, dan wel naar zijne weduwe, eigenaar (eigenares) van een
huis op den hoek van die straat. De gang
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van de loots of wel naar de Luthersche Kerk is de op het Brionplein uitkomende
blinde gang aan de noordzijde van het kantoor van de Nederlandsch-Indische Gas
Mij. In authentieke akten is de vroegere aanwijzing, die niet meer met de
werkelijkheid overeenstemt, blijven voortleven; en bij de buren ook de gang van de
loods, een ruim een en een derde eeuw niet meer bestaande bergplaats, volgens de
oude rooibrieven opgetrokken op een stuk grond ‘benoorden de Conscientiesteeg,
beoosten een dwarsgang naar de Conscientiesteeg (thans Boudewijn Hendrik steeg)
bezuiden het huis en de gronden van Nicolaas Evertsz en de Luthersche Kerk’.

Het Gouvernementshuis; de Waag; het Fiscaalhuis.

Het Gouvernementshuis volgens oude plaat

Doch keeren wij naar de oude Willemstad terug. De zinsnede bij Hamelberg (pag
121 noot) ‘waar nu het gouvernementshuis staat en toen ook reeds stond’ houdt in,
dat het tegenwoordige gouvernementshuis reeds in 1713 bestond. Het was echter
niet altijd de woning van den Gouverneur, zooals straks zal blijken. Vergaderingen,
zittingen, ook van de commissie van doleantie in belastingzaken en van inlijving in
de schutterij, werden daar gehouden, blijkbaar omdat aanvankelijk de Directeur of
een Raadslid die voorzat. Ook vonnissen werden daar uitgesproken. ‘Hierop sijn
(hier volgt een aanhaling uit de notulen van 10 October 1789) Hun Ede. Agtb. op
het bordes of balcon van 't Gouvernement gegaan, alwaar de crimineele sententie
tegen den negerslaaf Domingo Manuel, toebehoorende aan David Morales, door den
Secretaris is afgelesen, welke sententie dan ook dadelijk ter executie is gebragt.’ Den
13n Augustus 1790 gelast de Raad den secretaris een vonnis bij contumacie (niet
verschijning van beklaagde) gewezen, na het scheiden van de vergadering, van het
Gouvernement voor te lezen.
Den 6n Februari 1851 maakte de koloniale Secretaris bekend, dat aangezien de
Raadzaal op het gouvernementshuis gere-
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pareerd werd, de ziftingen van den Kolonialen Raad, van de Regtbank en van den
Krijgsraad in de groote zaal van het huis No. 14 binnen het fort Amsterdam gehouden
zouden worden. Vroeger waren er reeds klachten dat het gouvernementshuis zoo
slecht onderhouden werd en in 1868 verklaarde Simons: ‘Op dit ogenblik is het huis
onbewoond wegens den bouwvalligen toestand waarin het zich bevindt en de
herstelling er van zal groote onkosten veroorzaken’. Hoe het gebouw er uitzag, komen
wij te weten uit een mededeeling van Gouverneur Mr. A.M. de Rouville den 26n
Juni 1867 aan den Kolonialen Raad gedaan: ‘Het gouvernementshuis (verkeert) in
zoodanigen staat, dat 't onbewoonbaar is. Het is een lang gebouw met twee daken;
de benedenverdieping bevat ruime vertrekken voor receptie en huiselijk gebruik; de
bovenverdieping is met beschotten onder elk dak verdeeld in twee gangen en ter
zijde van de gangen in dertien mede met een beschot afgescheiden vertrekken of
hokken onder een dak, hetwelk op een steenen borstwering van twee Engelse voeten
opgetrokken is. Die vertrekken ontvangen geen ander licht of lucht dan door een
soort van duiventillen. Een door den aanwezigen officier der genie opgemaakt plan
van verbouwing, waarbij de bovenverdieping door het optrekken der zijmuren ter
bekwame hoogte ook bewoonbaar zou worden, doch met het wegvallen tevens van
een achtergedeelte van het gebouw, is door dien officier begroot op f 82.000.-; terwijl
bloote herstelling van al hetgeen niet langer bruikbaar is, doch waarbij alles op den
bestaanden voet zou blijven, begroot is op f 40.000.-’. Door een lid van den Kolonialen
Raad werd de vraag gedaan of het niet beter ware het gouvernementshuis niet langer
als woning van den Gouverneur te beschouwen en het in te richten alleen voor groote
receptiën, bureaux enz; tevens met de vraag aan den Gouverneur, of hij niet genegen
zou zijn de door hem gebouwde en ook als Gouverneur bewoonde villa Belvedere
aan het Gouvernement te verkoopen. Dit voorstel werd door alle leden ondersteund
en toen deed de Gouverneur mededeeling van zijne missive aan den Minister van
Koloniën, waarbij hij zich bereid verklaard had die woning te verkoopen voor den
prijs die ze hem gekost had nl. f30.000.Op de Curaçaosche begrooting werd voor herstellingen aan het gouvernementshuis
een post groot f 11.500.- uitgetrokken en later voor voortzetting het bedrag van f
6.000.-. Na deze besprekingen werd de Belvedere door den Staat der Nederlanden
aangekocht, doch onder de Rouville's opvolger, die het gouvernementshuis na de
reparatie bewoonde, met verlies van de hand gedaan.
Tijdens het bestuur van Gouverneur Mr. C.A.H. Barge heeft het gouvernementshuis
wederom zware herstellingen moeten ondergaan; de Landvoogd heeft toen zijn intrek
genomen in de Quinta Guzman Blanco op den berg Overzijde.
Het plein voor het gouvernementshuis deed beurtelings dienst als een terrein voor
muziekuitvoeringen en volksspelen, maar ook voor het geeselen en brandmerken
van misdadigers, toen lijfkastijding nog in onze wetgeving voorkwamen en 't gerecht
in het gouvernementshuis zetelde. Een geval van ten uitvoerlegging van een
doodvonnis vóór het gouvernementshuis vonden wij in den Engelschen tijd
opgeteekend. Den 18n Juni 1814 a negro slave called Pedro Macuto was executed
in front of the Government House pursuant to sentence for the murder of a negro
boy called Guoy; and the body afterwards carried to the Reef, where his head was
cut off and placed on the top of a pole and his remains suspended in chains from the
gibbet erected there. Overigens was (als dit in verband met afflictieve straffen
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hier mag worden aangestipt) bij ‘de vlaggestok’ een gebruikelijke term. Voor den
Raad, zitting houdende in crimineele justitie is Saturni den 10n October 1789
‘gecompareert de Heer Fiscaal, ratione officii (ambtshalve) overleverende eisch
contra Christiaan Pieters, matroos aan boord van het Holl: koopvaardijschip de Vrouw
Sara, Schipper Matthijs Reyer, tans binnen deese haven geankert leggend, gedetineerd
en gedaagde, concludeerende om daarbij geallegueerde reedenen, dat de gede. en
ged. uit hoofde van sijne wederspannigheid aan desselfs Schipper beweesen, bij
vonnis definitief van Hun Ed. Agtb. zal worden gecondemneerd om door twee
dienaren der justitie gebragt te worden aan de suydoost sijde deezer fortresse aan de
vlaggestok en aldaar aan een geschut gebonden te worden en vervolgens door twee
buschschieters strengelijk te worden gelaarst (laarzen, een scheepsterm, toebrengen
van slagen met een dik eind touw) ende voorts aan desselfs schipper terug gegeven,
mits betalende de kosten en misen der justitie, ofte tot etc...... De ged. verscheenen
sijnde, bekende volmondig, versoekende een genadige straf... Hun Ed. Agtb. dan tot
de decisie overgaande, adjudiceerden den eisch van den Heer Fiscaal.
Het plein werd van de stadzijde afgesloten door een laag bastion waarin
aanvankelijk de waegh ondergebracht was. De West-Indische Compagnie hief
waaggeld voor het wegen van goederen en deze retributie kwam voor als een der
baten van de kas. In December 1789 was Jan Hendrik Pletsz waagmeester van de
Compagnie. Op de lijst van de publicque gebouwen figureerde ook het huis van den
waagmeester. De waag heeft al de wederwaardigheden van het tijdperk 1795-1816
overleefd, alhoewel in de Engelsche periode het customhouse klaarblijkelijk van
meer beteekenis was dan het weigh house. Kort na zijn optreden in Maart 1816
benoemde Kikkert een waagen rooimeester. Toen het Koninklijk besluit van 10 Juli
1826 La. U. 16. de haven van Curaçao den ln Januari 1827 voor de vaart en den
handel van alle natiën openstelde, werden sommige belastingen en rechten afgeschaft
en andere herzien. Gouverneur Cantz'laar bepaalde dat van en met 1 Januari 1827
alle waagloon hoe ook genaamd en alle meetloon van graan ten behoeve van de
Koloniale Kas betaald zouden worden. De betrekking van waag- en rooimeester werd
opgeheven; de titularis was voorttaan, slechts rooimeester, aan welke functie
provisioneel die van meting van schepen verbonden was. Op voordracht van de
Kamer van Koophandel werd den 19n Juni 1828 echter door Directeur in Rade een
wijnroeier, graan- en houtmeter en weger benoemd; en in het toen goedgekeurde,
door de Kamer van Koophandel voorgestelde tarief van emolumenten wordt het
gebouw van de waag uitdrukkelijk vermeld.
Na het verdwijnen van dat instituut vond de Spaar- en Beleenbank een onderdak
in het voormalig waaggebouw. ‘Van belang voor het algemeen (verklaarde
Gouverneur Rammelman Elsevier Jr, aan wiens initiatief de tot standkoming te
danken is) was de oprichting van de spaarbank met de daaraan verbonden bank van
leening. Het is bekend hoevelen van de fatsoenlijke klasse der bevolking door den
woeker van eenige beter gestelden tot diepe armoede zijn vervallen en hoe die kanker
op de toestand der slaven en der meer behoeftige inwoners verderfelijk werkt. Ik
achtte derhalve alle pogingen te moeten aanwenden om dat kwaad te vernietigen;
mij kwam als het geschiktste middel daartoe voor de oprichting van een bank van
leening, waar de meeste garantie zoude worden gegeven en een lage interest
gevorderd, en welke instelling de benoodigde penningen zoude ontleenen aan een
spaarbank waar de
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volksklasse de geringe sommen, welke zij bezuinigde, zoude beleggen. Na elders
inlichtingen omtrent inrichtingen van gelijken aard te hebben ingewonnen, stelde
een commissie, welke ik benoemde, een reglement op en werd een fonds uit vrijwillige
bijdragen bijeengebracht, zoodat deze inrichting, na verkregen sanctie van het
Gouvernement, behoorlijk tot stand is gekomen’.

Het Waaigat, en het oude bastion

Op verjaardagen van leden van het koninklijke Huis werden op het bastion van
de waag het volkslied en andere muziekstukken ten gehoore gebracht.
Omstreeks 1928 werd het waaggebouw met de daaraan grenzende waagpoort
afgebroken en het plein voor het gouvernementshuis verruimd.
Iets verder van de haven ‘digt aan de batterij geboud’ was het Fiscaels huys; van
hier werd een bevel of interdict ‘actum Fiscalaat’ geëxpedieerd. Ook voor dit gebouw
werden vonnissen ten uitvoer gelegd. In December 1789 qualificeert de Raad den
Fiscaal om een negerjongen voor zijn onvoorzichtigheid - blijkbaar het veroorzaken
van lichamelijk letsel - ‘openlijk en wel voor het huis van den Fiscaal met watapana
te doen afstraffen.’
Na de oprichting van nieuwe landskantoren en de reorganisatie van justitie- en
gevangeniswezen, deed het gebouw dienst als hoofdwacht van de toen bestaande
burgerpolitie. Eenige jaren geleden echter werd het Fiscalaat (vulgo: Piscalaat) met
twee andere gebouwen die door een vroeger Bestuur waren aangekocht, in eigendom
overgedragen aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die er
sinds haar nieuw kantoor heeft opgetrokken.

Het Polletje; de gracht.
Tusschen het Waaigat en de Noordelijke wallen lag een strook gronds het Polletje
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genaamd, in den volksmond: Pooltji, welke aan de zijde van het water in een bochtige
lijn voortliep. De hoek van de haven en het Waaigat heette nog in 1876 in officiëele
stukken Hansje Dominee (alias Ansji Dommi). Het gemis van rioleering en
ophaaldienst, van stadsreiniging en gelegenheid voor vuilverbranding, leidde er toe,
dat alles waar men zich van moest of wilde ontdoen, tegen den muur der batterij,
rechts en links van de steenen padspoort (aan het einde van de Breedestraat)
uitgeworpen werd. Een interdict dd. 11 April 1817 verbood zulks uitdrukkelijk,
moetende al het vuil ‘naar den waterkant oostwaarts het Polletje op de plaats alwaar
een stok waaraan, gelijk van ouds, een bezem gestoken is, staat, gebragt worden’.
Twee sortie-poortjes verleenden van de stad toegang tot het Polletje. In Februari
1820 bepaalde de overheid dat het kleine poortje aan de oostkant in den vervolge
des avonds om half negen gesloten en des morgens met het dagschot weer geopend
zou worden; uitsluitend door dat poortje moest alle stadsvuil uitgebracht en het
slachtvee uitgedreven worden. Doch het Polletje werd gaandeweg een vuilnisbelt.1)
Een onderdrukte verontwaardiging klinkt ons tegen in de Publicatie van Gouverneur
Cantz'laar en Raden dd 18 Maart 1823; ‘de volstrekte noodzakelijkheid die er bestaat
tot het daarstellen van nieuwe geschikte verordeningen omtrent het uitwerpen van
vuilnis en onreinigheden en tot wegruiming van de zeer onbetamelijke en schadelijke
gewoonte, die sedert een geruime tijd dienaangaande schijnt opgevolgd te zijn,
zoodanig dat de opeengestapelde vuiligheden aan het zoogenaamde Polletje onder
de stadswallen uitgeworpen een aanmerkelijke hoogte hebben bereikt en daaruit,
gelijk ook uit die welke men niet ontziet op andere openbare plaatsen uit te werpen,
waardoor dezelve als het ware ontoegankelijk worden gemaakt, nadeelige gevolgen
voor de gezondheid kunnen te duchten zijn wegens de stank’ enz. Bezuiden de stad,
bewesten de marktplaats moest voortaan alles in zee uitgeworpen worden. De Fiscaal
kreeg de bevoegdheid en was zelfs gehouden ‘eens in de maand van degenen die een
of meer werkbare slaven hadden een zoodanigen slaaf te rekwireeren met een tob,
makot of dergelijke, ten einde dezelve te doen arbeiden aan het wegruimen van vuil,
dat op de verboden plaatsen mogt zijn uitgeworpen of verwekt; zullende de te
rekwireeren slaven buiten eenige hoegenaamde kosten van den Lande moeten worden
geleverd’ en dezen verplicht zijn het vuil te brengen in een der landsponten, om van
Landswege in zee of elders te worden uitgeworpen. Voor werkbaar werden, volgens
een latere definitie, gehouden slaven tusschen 12 en 60 jaar die niet door
lichaamsgebreken voor dat werk ongeschikt waren.
Uit overweging evenwel dat ‘de bepalingen dd 18 Maart 1823 door het daarstellen
van nieuwe vestingwerken op Pietermaai bezwaarlijk verder zullen kunnen worden
nagekomen’ moest men in 1830 weer den blik wenden naar het Polletje, waar een
gemetselde bak zou worden aangebracht ‘welks zijden om het Zuiden door de stadswal
en om het Oosten en Noorden door een muur ter hoogte van drie voeten zullen
beschreven en de westkant opengelaten zal worden tot aanlanding der ponten’. De
toegang tot den gemetselden bak zou zijn uitsluitend door het oostelijkste van de 2
kleine poortjes aan de noordoostzijde der stad, welk poortje tot des avonds zeven
uur open zou blijven. De bepalingen om-

1) Onparlementaire uitdrukkingen waarin het woord Pooltje voorkwam hoorde men vroeger
nog al veel.
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trent de landsponten en omtrent het rekwireeren van slaven, thans door den
Commissaris van Politie, werden uitdrukkelijk gehandhaafd. Het duurde intusschen
tot 1837 eer de bak klaar was en tot dan toe moest er veel oogluikend worden
toegelaten. Uit het voorgaande kan men zien in welke mate de moeilijkheden,
waarmede wij tegenwoordig nog te kampen hebben, zich toen deden gevoelen.
Omstreeks 1850 werd een der poortjes ‘geblind’, terwijl het meest westelijke
slechts tusschen zonsopgang en des avonds negen uur open mocht zijn. Onder Jhr.
I.J. Rammelman Elsevier Jr. was het weer noodzakelijk maatregelen te nemen
betreffende het Polletje. Hij heeft, om zijn eigen woorden over te nemen, ‘het terrein
tegen den noordwal der stad ontdaan van de groote ophoopingen van vuilnis en effen
gemaakt in voege, dat aldaar verder een kaai kon worden aangelegd en die ruimte
voor den handel benuttigd’. Heeft hij daardoor voor de zindelijkheid van dat terrein
gezorgd, ook de lucht heeft hij gezuiverd van de onaangename en voor de gezondhuid
schadelijke uitwasemingen, die zich over de stad verspreidden, door tijdens zijn
bestuur de in 1827 aangevangen, maar onvoltooide gracht op Pietermaai beoosten
de stad te laten dempen. ‘Waar het fort eindigt, (zegt Ds. G.B. Bosch in Reizen in
West Indië enz) wordt een gracht gegraven, waardoor de zee in vereeniging met het
oostelijke binnenwater gebragt wordt en die de stad en de fortres op een eiland brengt.
Deze gracht zal ten minste vijftien ellen breedte hebben en drie of vier voeten diepte,
naarmate het bevonden wordt dat de klipsteenen grond gemakkelijk te bewerken is’.
Verder zouden er bastions aan de beide einden zijn en een ophaalbrug in het midden.
Een beschikking van den Directeur a.i. Mr. I.J. Rammelman Elsevier (den vader van
evengenoemden Gouverneur) dd. 9 December 1829 behelsde voorzorgsmaatregelen
‘bij het doen opspringen der rots op Pietermaai tot het daarstellen eener
fortificatie-gracht’. Die waterweg is echter niet tot stand gekomen. Blijkens een
teekening ‘Curaçao 1838’ van den Heer W.M. Hoyer, liep die gracht van het Waaigat
tot ongeveer de tegenwoordige bioscoop Cinelandia. Rammelman Elsevier Jr. gaf
den luitenant der artillerie Boer opdracht een begrooting van kosten te maken voor
het dempen van de gracht voor het gebastionneerde front buiten de stadspoort op
Pietermaai en voor het uit den weg ruimen en bijeenverzamelen van de breuksteenen,
waaruit de borstwering van gemeld front was samengesteld. Een ruimte van ongeveer
250.000 kubieke Engelsche voeten moest worden aangevuld. In Januari 1853 werd
de begrooting der kosten ad f 2.580.- goedgekeurd en luitenant Boer uitgenoodigd
al dadelijk met het wegruimen en verplaatsen der bruikbare steenen en het dempen
der gracht een aanvang te maken.

Buiten de Poort.
Nog in het begin van de vorige eeuw was er ‘agter de fortresse’ een gereformeerd
kerkhof, waarover interressante bijzonderheden bijeengebracht zijn door N. van
Meeteren in een artikel getiteld ‘Het Kerkhof op Foi Porta’ opgenomen in
‘Geschiedkundige Opstellen opgedragen aan den Heer W.M. Hoyer’. ‘Bewesten 't
oude kerkhof of begraafplaats, door eige muur of tranqueer aan gemelde kerkhof
behoorende gescheiden, benoorden 't zeestrand’ stond in 1814 een huis toebehoorende
aan Mej. Susanna Jacoba van Starckenborgh, weed: Ludolph Johanna Iden.
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ende een iegelijken wien zulks zoude mogen aangaan, dat de Weledel Achtbare
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Raad van Politie, ten einde de verregaande onbetaamlijkheden en zedeloose daden,
die op het oude Kerkhof gelegen buiten de steene padspoort, op de graven en zowel
in als op de graftombes aldaar gepleegd worden voor te komen, besloten heeft, dat
de ringmuur van en de graftombes op het gemelde Kerkhof zullen afgebroken, de
overblijfsels der lijken met aarde bedekt en de plaats geheel en al zal geslegt worden.
Het zal dus aan allen vrijstaan de lijken en overblijfsels hunner vrienden en magen
vóór den 20n der aanstaande maand October vandaar naar het nieuwe Kerkhof of
naar de begaafplaats hunner familie te laten transporteeren, alsmede hunne graftombes
af te breken en de steenen en klinkers tot zig te nemen; zullende zulks na dien dag
niet mogen geschieden. Een ieder die daartoe genegen mogte zijn, zal zig ter bekoming
van een permit te dien einde ter Fiscalaat moeten adresseeren’ (w.g.) A. Kikkert W.
Prince. De termijn van een maand was blijkbaar te kort om iedereen in de gelegenheid
te stellen van de toegekende bevoegdheid gebruik te maken; en zoo werd den 23n
d.a.v. vanwege Zijne Excellentie Albert Kikkert ‘ter kennisse der ingezetenen gebragt,
dat aan een ieder uitstel tot den 20sten der aanstaande maand November verleend
wordt om zijn grafkelder of tombe op het oude Kerkhof af te breken en lijken en
overblijfsels zijner magen en vrienden vandaar te transporteeren’ (w.g.) W. Prince,
secretaris.
C.P. Amelunxen (De geschiedenis van Curaçao blz. 182) verhaalt dat onder
Gouverneur Cantz'laar het gereformeerde kerkhof buiten de steenen padspoort werd
opgeruimd. Dit doet dan de vraag rijzen, of de publicatiën van 1816 in het geheel
niet of niet geheel zijn uitvoerd; te meer daar de Hervormde Gemeente in Februari
1818 aankondigde op de publieke vendue voor afbraak te verkopen het huis aan de
oude begraafplaats buiten de stadspoort, en Cantz'laar pas in November 1820 op
Curaçao is aangekomen.
Reeds eenige maanden na de bestuursaanvaarding in 1816 beval Kikkert
verplaatsing van de vischmarkt en de vleeschhallen van het ons bekende en
onwelriekende Polletje naar buiten de Steenen padspoort aan de zoogenaamde (sinds
afgebroken) Krommelijn. Van een ooggetuige krijgen wij bevestiging van den toestand
in 1828, van Teenstra nl. die in dat jaar Curaçao een bezoek gebracht heeft en ter
plaatse niets anders gezien heeft dan een ‘naakt bar plein’ en vervolgens aan het
strand de vischmarkt en de vleeschhallen. Een nieuwe vleeschhal met daaraan
grenzende slagterij verrees in 1839 buiten de poort bezuiden den weg naar Pietermaai
en werd den 1n Juli in gebruik genomen. De ‘havelooze en onzindelijk gehouden
wrakke houten huisjes’ werden afgebroken en de langwerpig vierkante vleeschhal,
lang 130 en breed ruim 26 voet, met een zuilenrei en zestien vertrekken door traliwerk
van elkaar gescheiden, vulde eenigermate de leege ruimte tusschen Willemstad en
Pietermaai. Het bijna vergeten ‘reglement voor de slagterij’ werd weer opgerakeld;
slechts op de nieuwe slachtplaats mochten koebeesten, schapen, cabrieten of varkens
geslacht en slechts op de openbare markt mocht het vleesch verkocht worden. De
overtreders van het verbod zouden: ‘als verstoorders der goede rust op dit eiland’
worden aangemerkt en naast boete en verbeurdverklaring ‘nog van hun voorrecht
tot de voornoemde slagtplaats en markt beroofd zijn’. Eenige jaren later werd een
bascule voor het wegen van vee beoosten de vleeschhal aangebracht.
Oudere stukken van vóór de restauratie maken melding van de militaire
paradeplaats op Pietermaai, en in een relaas van de ‘vreugdebedrijven’ op 24 Augustus
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1831 den verjaardag van Koning Willem 1 lezen wij: ‘Na de godsdienstoefening
trok de gewapende magt bestaande uit schutterij en het garnizoen met veld-artillerie
in parade buiten de steenenpadspoort en te te half twaalf verscheen de Directeur a.i.
op het paradeplein en nam de schutterij en het garnizoen in oogenschouw’. Den 28n
Februari van het volgend jaar den verjaardag van Prins Frederik, trokken de troepen
weer in parade buiten de steenenpadspoort op. In 1846 draaide een circus buiten de
steenenpadspoort; verschillende andere cicustenten zijn in den loop der jaren daar
opgeslagen.
Was het plein buiten de poort het tooneel van feestelijkheden en vermakelijkheden,
er waren dagen waarop het binnen de ernstige sfeer van de straffende Gerechtigheid
betrokken was. Sedert de teruggave van Curaçao aan Nederland vinden wij vier
doodvonnissen opgeteekend, alle ter zake van een misdrijf tegen het leven gericht,
die door ten uitvoerlegging gevolgd zijn, en waarvan twee van den krijgsraad
afkomstig. Slechts bij één dier executies wordt uitdrukkelijk vermeld dat het vonnis
buiten de poort is voltrokken; bij de andere staat ‘op de gewone strafplaats’.
Reeds in het eerste jaar van zijn bestaan had de Raad van Civiele en Crimineele
Justitie een moordzaak te berechten. Den 3den December 1816 werd George Calus
(alias Antonio Roser) geboren te Triëst, matroos aan boord van een Amerikaansch
schip, toen in de St. Annabaai liggende, veroordeeld ‘om gebragt te worden ter plaatze
alwaar men gewoon is criminele Justitie te doen en aldaar aan den scherpregter
overgeleverd om met den koorde aan de galg gehangen te worden dat er de dood
navolge; voorts dat het lichaam naar de Kreek zal worden gebragt om aan de aldaar
staande galg gehangen te worden om door de lugt en het gevogelte te worden verteerd;
en dat het moordgeweer waarmede hij, gedetineerde, den overledene op eene zoo
gruwelijke wijze van het leven heeft beroofd, aan de galg aldaar zal worden
vastgemaakt’. Twee dagen later werd het doodvonnis aan hem voltrokken en het lijk
naar het Rif overgebracht en daar in ketenen opgehangen.
Door een Roomsch Katholiek Geestelijke in zijne laatste oogenblikken ter zijde
gestaan, boette den 30n Juli 1829 een slaaf met name Gérard met zijn leven voor den
moord den 21n April van dat jaar op zijn meester Pieter Lampe te Aruba bedreven.
Met een stok had hij zijn meester in diens huis aan het zeestrand doodelijke slagen
toegebracht en daarna het lijk het huis uitgedragen. Bloed, na het vinden van het lijk
aan het strand, onder een laag zand in de voorgaanderij van het huis aangetroffen en
de helft van een knoop die de overledene gewoon was te dragen, weerspraken het
door Gérard opgedischte verhaal, dat zijn meester den bewusten morgen met vischlijn
en harpoen uitgegaan was. De verdachte die te voren ontkend had ‘aandadig te zijn
aan den dood zijns meesters’, legde toen een volledige bekentenis af, die door allerlei
aanwijzingen werd bevestigd.
Wegens poging tot doodslag stond in 1833 terecht de jager Carl Friderich Jacobsen,
geboortig van Lübeck. Het vonnis door den Krijgsraad in Curaçao geslagen,
veroordeelde hem tot de straffe des doods; en werd, na approbatie door het Militair
Gerechtshof voor de West-Indische Bezittingen en met verlof van den
Gouverneur-generaal, den 17n Juni 1833 alhier op de gewone strafplaats ten uitvoer
gelegd.
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In den avond van 25 November 1846 werd Korporaal G. Springer vermoord door
Matthias Cornelis Bor, jager bij het bataillon jagers No 27 in garnizoen in Curaçao.
Den 8n December van dat jaar volgde de

Lux. Jaargang 3

166
sententie van den Krijgsraad alhier, die de doodstraf inhield. De beslissing verwierf
de approbatie van het Militair Gerechtshof. De beschuldigde diende een verzoek om
gratie bij den Koning in, doch dit werd bij Zijner Majesteits besluit van den 29n
December 1847 No 77 van de hand gewezen; en de Gouveneur gaf den
auditeur-militair hiervan kennis ten fine van executie. Woensdag 8 Maart 1848 des
morgens tegen half acht trok het garnizoen uit buiten de Steenenpadspoort, waar het
schavot was opgericht. Ongeveer een half uur later werd Bor uit zijne gevangenis
binnen het Fort Amsterdam naar de strafplaats gevoerd, begeleid door Pastoor A.
van Leest. De veroordeelde werd toen van den militairen stand ontslagen en
vervolgens aan den scherprechter overgeleverd, ten einde met den koorde ter dood
te worden gebracht. Voor zoover na te gaan was dit de laatste ten uitvoer legging
van een doodvonnis in Curaçao; en dit komt ook overeen met wat enkele ouden van
dagen van een vroegere generatie vernomen hebben.
Omstreeks 1850 (of misschien reeds eerder) werd de behoefte aan een gebouw
voor den Kolonialen Raad en de Rechterlijke Macht gevoeld. Het door den
oud-Gouverneur Esser aan de hand gedane denkbeeld om binnen het Fort Amsterdam
een dergelijk gebouw op te trekken, werd gelukkig verlaten. Was een te sterke
concentratie binnen zulk een enge ruimte te ontraden, een te ver doorgevoerde
decentralisatie zou storend werken. Een oogenblik werd er nl. gedacht aan het
Molenplein, maar dit plan vond geen bijval, omdat het Molenplein aan de Overzijde
van de haven beschouwd werd als ‘afgelegen voor den handel die in de stad gevestigd
was en verwijderd van alle landskantoren’. In 1852 sprak de Koloniale Raad zich
uit voor een gebouw buiten de poort aan de oostelijke bastions. Dat een zoo gunstig
gelegen plein als van zelf aangewezen was, toen men naar een terrein moest uitzien
voor het voornaamste gebouw dat op het werkprogram stond, is duidelijk. Doch de
eindbeslissing volgde niet zoo spoedig. In 1854 verklaarde Gouverneur Rammelman
Elsevier Jr, dat goedkeuring van hoogerhand bekomen was, en dat aan de voorstellen
uitvoering zou worden gegeven door de daarstelling op Pietermaai van een nieuw
Raadhuis voor den Kolonialen Raad en de Regtbank, met de daarbij behoorende
localen voor het personeel aan die beide lichamen verbonden; voorts door den opbouw
van civiele en crimineele gevangenissen, die daarmede één geheel zouden uitmaken.
Doch blijkbaar weifelde men steeds omtrent de meest geëigende plek.
In de loop van dat jaar (1854) werd een commissie benoemd bestaande uit de
Heeren Procureur des Konings; het op hem volgend lid van den Kolonialen Raad;
voorzitter van de Regtbank; het oudste lid van de Regtbank; den kapitein J.P.W. 's
Graeuwen; kapitein der artillerie H. Boer; en den eersten luitenant der artillerie T.D.G.
Rolandus, om het vereischte onderzoek te doen of er een geschikt emplacement voor
een Raadhuis binnen of in den omtrek van de stad te vinden was. De keuze viel ten
slotte op de goede plaats.
Een eigen Departement van Openbare Werken kende deze kolonie toen nog niet.
Pas in 1871 vinden wij melding van een Chef van het Bouwdepartement. In Mei
1857 arriveerde in Curaçao de eerste luitenant der genie W. Schut en hij heeft, naar
G.J. Simons (Beschrijving van het eiland Curaçao) ons verhaalt, het stadhuis of
raadhuis gebouwd. In 1858 werd een aanvang gemaakt; en bij beschikking dd. 13
December 1860 No. 760 gewijzigd 2 Januari 1861, verklaarde de Gouverneur dat
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den de zittingen van den Kolonialen Raad en van de Regtbank in de daarvoor
respectievelijk bestemde oostelijke en westelijke zalen gehouden worden; in die
maand werden tevens het bureau van den Procureur des Konings en dat van den
Griffier in het Raadhuis ondergebracht. Na Curaçao met dit bouwwerk verrijkt te
hebben, verbleef luitenant Schut niet lang meer op het eiland; reeds in December
1861 werd luitenant W.F.H. van Riemsdijk van het wapen der genie hierheen
gedetacheerd.
Het Raadhuis, onder Gouverneur J.D. Crol in gebruik genomen, leende zich
uitstekend voor de plechtigheden bij de overdracht van het bestuur aan zijn opvolger
Mr. A.M. de Rouville op den 16n April 1866. Ingevolge het Regeeringsreglement
van 1865 was de Gouverneur zelf voorzitter van den Kolonialen Raad, zoodat de
buitengewone vergadering van dat college door drie verschillende personen is
gepresideerd. De ondervoorzitter opende de vergadering en benoemde een commissie
van ontvangst en uitgeleide, die den aftredenden en den optredenden Gouverneur
van het Gouvernementshuis moest afhalen. Bij aankomst neemt Gouverneur Crol
het voorzitterschap over, laat de betrokken Koninklijke besluiten voorlezen, beëedigt
den nieuw benoemden Gouverneur en na zijn afscheidsrede die door Mr. de Rouville
wordt beantwoord, verlaat hij de zaal, door genoemde commissie uitgeleide gedaan.
De nieuw opgetreden Gouverneur noodigt den griffier uit, in tegenwoordigheid van
een door hem, als voorzitter, benoemde commissie uit de Raadsleden, de proclamatiën
van zijn ambtsvoorganger en van de bestuursaanvaarding van de puye van het
Raadhuis en voor het oude fiscalaat te gaan aflezen en, nadat de commissie in de
zaal teruggekeerd is en verslag uitgebracht heeft, sluit hij de plechtige buitengewone
vergadering. Na zijne installatie verleende Gouverneur de Rouville ten Raadhuize
een openbare audientie en hield hij daar dien avond ook een receptie, opgeluisterd
door muziek. Den daaropvolgenden Zaterdag belegden eenige vooraanstaande
ingezetenen een bal ter eere van Gouverneur de Rouville, eveneens ten Raadhuize;
zoodat dit statig gebouw dat, als de zetel van wetgevende en rechterlijke macht, voor
beraadslagingen en zwaarwichtige beschouwingen voorbestemd was, op twee
veschillende avonden een gansch anderen aanblik vertoonde. De aanleiding hiertoe
zal wel geweest zijn, dat de oud-gouverneur Crol en gezin nog op het
gouvernementshuis logeerden en pas 2 weken na zijn aftreden vertrokken zijn. Op
den dag van de installatie van Gouverneur de Rouville werd er, zegt de Curaçaosche
Courant, ‘voor het publiek in een tent voor het Raadhuis een vat wijn opengeslagen
en brood verstrekt’. Voor eenmaal herleefde dan de gewoonde tijdens de West Indische Compagnie van ‘tractement en festijn’ op den dag der installatie, die met
‘vreugde en vrolijkheid’ werd doorgebracht.
Het plein (want dat was het motief van de uitweiding) werd sinds in stukken in de
Nederlandsche taal opgesteld, het plein voor het Raadhuis genoemd, doch behield
in de wandeling den ouden naam ‘Foi-porta’, ook nadat daar in 1898 het
Wilhelmina-park was aangelegd door de Damesvereeniging Entre Nous, onder
voorzitterschap van nu wijlen mej. Rebecca Cohen Henriquez (Zie hierover Añoranzas
de una vida meritoria por Emilio L. Henriquez). In dat park kan men op een marmeren
steen een opschrift lezen dat aan de oprichting door particulier initiatief herinnert.
Eerst nadat de namen Wilhelminaplein en Hendrikplein officiëel waren ingevoerd,
raakte de uitdrukking Foiporta geleidelijk in onbruik ook door het uitsterven van de
oudere generatie.
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The Pen of Belle Alliance.
Dit was de officieële naam van het buitenverblijf van de Gouverneurs, gelegen aan
de tegenwoordige Penstraat, volgens Teenstra door een Engelsche Gouverneur
gebouwd en volgens Dominee Bosch een groot gebouw, prachtig naar het uitwendig
voorkomen geoordeeld. Verschillende stukken uit den Engelschen tijd zijn ‘at the
Pen’ getekend. ‘Door kracht van begieting (verklaart een ooggetuige) was de Pen
een lusthof gemaakt, waar de wandelaar vergat op een dorre klip te zijn’. Toen
Gouverneur generaal Kikkert in den morgen van 28 Januari 1816 hier aan wal gestapt
en met militaire honneurs ontvangen was, the whole proceeded to the Government
Pen to partake of an entertainment given by Major-General Le Couteur. Puristische
opvattingen verkregen de overhand en voortaan heette het buitenverblijf ‘Schoon
Verbond’. Daar gaf Kikkert den 6n December 1817, den verjaardag van den Prins
van Oranje, een groot bal en souper. Cantz'laar, bij zijne benoeming tot Gouverneur
van Curaçao bij Koninklijk besluit dd 25 Juni 1820, een weduwnaar, doch vóór zijn
vertrek herwaarts in het huwelijk getreden met Jonkvr. W.J. van Pembroek, werd
den 16n November d.a.v. van de Gouvernements-Pen afgehaald voor de plechtige
bestuursaanvaarding. Daar hadden de gewone Nieuwjaars-audienties plaats en daar
kwam ook een dochter uit het tweede huwelijk ter wereld.
Na Cantz'laar's vertrek naar Suriname in 1828 als Gouverneur-generaal, zegt Ds.
Bosch, bleef de Directeur in het Gouvernementshuis resideeren en werd de Pen aan
een logementhouder verhuurd. Ingevolge 's Konings machtiging werd in 1837 door
den Gouverneur-generaal der West-Indische bezittingen, destijds te Paramaribo
zetelende, het Bestuur van Curaçao geautoriseerd de Gouvernement-buitenplaats de
Pen te doen afbreken en de materialen, welke de afbraak zou opleveren, te doen
bezigen tot het herstellen van het Gouvernementshuis en verdere rijksgebouwen in
Curaçao. Geen, althans geen noemenswaardig gevolg is evenwel aan die autorisatie
gegeven. Zes jaren later bestemden een tweetal dispositiën van het Gouvernement
van Curaçao de Pen tot weeshuis; doch ook dit is niet verwezenlijkt. Den zesden Juli
1846 bracht het Gouvernement de Pen (die hoe langer hoe meer gedeterioreerd was)
op de publieke veiling; maar als onverkocht moest het gebouw worden ingehouden.
Kort daarop werd de administrateur van Financiën gemachtigd de Pen onderhands
te verkoopen, hetgeen ook gelukte. Zooveel moeite heeft het gekost om een kooper
te vinden voor de verwaarloosde oude residentie van vroegere Gouverneurs.
Slot volgt.
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Walcheren
‘Ik worstel en kom boven’ is 't devies
Dier eilanden, gedoken uit een bries,
‘Een leeuw in golven’ 't wapen, want als leeuwen,
Op land belust, waren die stoere Zeeuwen.
Men ziet 't den zonen aan: een sterk geslacht.
Rustig de kostelijke klei bebouwend,
Op eigen kracht en Godes hulp vertrouwend,
Gehecht aan gouw en grond en vaders dracht.
Ze sloten bond met d'onderworpen zee
En bonden die aan wetten door hun dijken.
Beleerd door stromen, bouwden zij een ree,
Die voor geen drang van golven kon bezwijken.
En uit de schepen, die na veil'ge vaart
Hun havens binnengleden, zwaar beladen
Met vracht van ver en meerden aan die kaden,
Hebben de Zeeuwse kooplui goud gegaard.
Maar 't land van parelmoer en horizonnen
Van geel pastel bleef need'rig in zijn werk.
Op ieder nieuw domein, uit wad gewonnen,
Zetten de Zeeuwen een robuste kerk.
Een statig volk, een prachtig ras, die Zeeuwen,
Geloovig, trots, 'n Oranje-bastion,
Zelf ongenaakbaar voor de hand der eeuwen,
Die d'oude havens reeds ter ruste drong.
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Is dit een droombedrog aan blinde zinnen?
'k Zie Walcheren door golven overspoeld.
De dijk is als een zandhoop losgewoeld.
De waat'ren dond'ren zonder strijd naar binnen.
En stad en haaf en hoef en goede aarde
En zachte weide onder zware paarden
En 't parelmoeren land zie 'k als een dood gezicht
Nog eenmaal uit de baren opgericht
En dan weer neergetrokken voor altijd.
Een lid van 't lijf van Holland is geschonden.
Als door een zondvloed, zonder schuld aan zonden,
Zinkt Walchren in een grauwe eeuwigheid.
Dit was de losprijs voor het vaderland,
Die Walchren met zijn ondergang kwitteerde.
Met water, lijkwaa over eigen strand,
Bluste 't den brand, die Nederland verteerde.
‘Ik worstel en kom boven’ is hun spreuk.
Eens dichten z'in hun dijk dien zwaren breuk
En binden nogmaals slijk tot land van Zeeuwen.
'n Onsterflijk volk telt zijn bestaan in eeuwen.
VIATOR

(Vrije Nederlandse pers; Viator is een te Stockholm wonende Nederlander.)
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Het spel van broeder Frans
p. fr. Michaël Möhlmann O.P.
Derde Tafereel
Korufee:
Sinte Clara's klare ziel moet wel een robijn
in het gouden koor der lieve heiligen zijn,
dat God haar zoo met allerhand genaden
en keur van wonderen heeft overladen.
Zij was nog maar een kind, toen zij haar gouden haar
door broeder Frans liet scheren met een schaar,
wijl Christus'schoon gelaat zoo deerlijk werd geschonden
door eene doornenkroon en bloed uit vele wonden.
En niet alleen heur haar, ook heur hart gaf zij Hem
door een eed, die zij aflei met zilveren stem
in de sidderende handen van hem, die dit sneeuw-zuiver
leven in Christus'naam aanvaardde met heilige huiver.
Zij bleek een edele loot, door broeder Frans geplant,
en-wies zoo welig op in dit dor dorenland
der wereld, zoo rijk bevrucht met deugden,
dat alle vromen zich uit heelder hart verheugden
en het kerkelijk gezag, de eerwaarde Paus incluis,
haar vaak bezoeken kwam in haar verborgen huis.
Eens was de Paus met haar in vroom gesprek gezeten
en bleef een morgen lang verpoozen zonder eten,
zoodat Sint Clara, toen de klokke middag sloeg,
den Paus bescheidenlijk met haar te malen vroeg.
Hij stemde toe. Maar voor het brood te breken,
verzocht hij haar met klem den zegen uit te spreken.
Zij deed het slechts met schroom. En wat geschiedde nu?
Wel ziet en luistert goed, anders otngaat het u.
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Een cel in het klooster van Sint Clara.
De Paus zit met de heilige in gesprek. Rechts van hen zit een ander zuster sprekend met een
broeder.
Een tafeltje staat voor hen.
DE PAUS
SINT CLARA
BROEDER JUDOCUS
ZUSTER BABBELARIA.

De Paus:
O Clara, klare bron, wel moet het zalig wezen,
in zulk een stilte cel te bidden en te lezen
en luisteren naar Gods stem, die in de stilte klinkt,
ver van het aardsch gerucht, dat hier niet binnen dringt.
Ik wenschte dan ook zeer dees waardigheid te laten
en 't dagelijksch verkeer met prinsen en prelaten,
te steken 't zondig lijf in grauwe boete-pij,
als maar mijn moede ziel met God in vrede zij
en van geen mensch gestoord, in eenzaamheid mocht leven.
Clara:
Hoogheilig Heer, gij wilt mij wel vergeven,
dat ik, een domme vrouw die best maar zwijgen kan,
het woord te richten waag tot een geletterd man.
Maar met verwondering aanhoorde ik uw klachten.
Wat kunt gij anders dan gewoel verwachten,
gij, die naar Christus' Wil aan 't stuur der Kerke staat,
dit dapper schip, dat onvervaard door zooveel stormen gaat?
Babbelaria:
Ja, zeereerwaarde broeder, ik zeg u zonder jokken,
dat alle zusters hier ontzettend zijn geschrokken.
Geen wonder ook, eerwaarde, want stel u toch eens voor:
we waren juist den Heer aan 't loven in het koor,
toen op de deur gebonst werd, zoo woest en onvertogen,
dat alle zusters, bleek van schrik, onder de banken vlogen.
Maar de eerwaarde moeder - dat is zoo'n sterke vrouw! bleef in dit bange uur haar hooge roeping trouw.
Met mijn persoon! ja, niet dat ik me zelf wil roemen,
maar ik mag me toch, goddank, een tikje dapper noemen.
En 't is maar goed, dat ik nog bij mijn positieven was,
want ik kwam onze moeder toevallig net van pas.
Ze wenkte met haar hoofd. Ik ging onmiddellijk mede,
stak een lantaarn aan en volgde op haar schreden
tot aan de buitendeur. Doch daar klonk zoo'n rumoer,
dat er een rilling van door al mijn leden voer.
Niet dat ik van gemoed bedeesd ben uitgevallen.
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maar dit leek wel een school van duivels en vazallen.
En duivels mòet men duchten, dat begrijpt gij wel,
want wie geen duivels ducht, gaat met hen naar de hel.
De Paus:
O, Clara, klare bron, en spiegel van den hemel,
die in uw stille cel geknield ligt op uw schemel
en hooge wijsheid vangt uit glansen van Gods zon,
gij, die de waarheid weet, hoewel gij die niet won
uit muffe folianten en perkamenten bladen,
o zuster, zeg mij toch: wat zoudt ge me wel raden,
mij, arme zwerveling, die, ver van huis, bezwijk
van arbeid en van zorg voor Kerk en koninkrijk?
Clara:
Hoogheilig heer. Gij toeft temidden van de menschen,
terwijl uw wezen schreit van onvervulde wenschen.
Uw hart vraagt als gewaad een grijze monnikspij,
terwijl uw lichaam blinkt van gouden pronk-gerei.
Gij, die een cel begeert in plaats van uw paleizen,
gedoog, dat uwe dienstmaagd u bewijze,
hoe elke mensch een kluizenaar kan zijn
in 't prachtigste paleis en op het drukste plein.
Want ieder onzer draagt in 't hulsel zijner leden
een kleine kluis mee om, en wie daar binnen treden
genieten rust en stilte en eenzaamheid
temidden van den storm en 't heetste van den strijd.
Judocus:
Hoe zagen zij er uit?
Babbelaria:
Afschuwelijk om te aanschouwen:
met oogen zwart als git en snorren langs als touwen.
Judocus:
Ha, ha. De galgenbrokken. Was ik maar hier geweest:
het zou ze opgebroken zijn, dat goddelooze feest.
Babbelaria:
Maar moeder weigerde dan ook de grendels te ontsluiten
voor deze, God vergeve me, verfoeilijke schavuiten,
want heusch, eerwaarde broeder, ze waren van 't allooi,
dat op de zusters aast als duiven in een kooi.
Ze sleepten ladders aan en balken als rammeien,
om zich daarmee een baan door onze poort te heien,
en u kunt zeker zijn, als men ze liet begaan,
dan zouden ze eerlang in onze gangen staan.
Maar de eerwaarde moeder, door angst in 't nauw gedreven,
kreeg van den goeden God haar redding ingegeven:
ze snelde naar het koor, beklom het hoogaltaar
en vatte den monstrans, die uitgesteld stond daar,
om zoo: als met een schild beschut door God almachtig,
een zwakke vrouw in schijn, maar bovenmenschelijk krachtig,
de trappen op te gaan, die leiden naar het balkon,
juist toen dit helsch gespuis zijn stormloop begon,
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Zij rukten zich omhoog langs ladders en langs koorden,
toen zij het zacht gerucht van onze nadering hoorden:
ze keken op..... en - God is groot! - ze schrokken zoo geducht,
dat ze ter aarde tuimelden: hun beenen in de lucht.
Judocus:
Ha, ha! Hun beenen in de lucht. Wel heb ik van mijn leven,
dat hebben ze verdiend, die helden, zoo te sneven.
Clara:
Hoogheilig Heer. Reeds klept de klok het middaguur;
gij moet wel hongerig wezen van den langen duur.
Als gij genoegen nemen wilt, met wat u arme lieden
aan simpelen drank en voedsel kunnen bieden....?
Paus:
Met u te eten is zoo'n eer, dat ik elke spijs waardeer.
Clara:
Wel, dochter lief, zet gij dan brood voor onze gasten neer.
Babbelaria:
Ja zeker, moeder.
Judocus:
Neen, wèl ik heb het vroeger bont gemaakt,
maar toch heb ik nog nooit een schepsel aangeraakt,
dat niet in staat was, zich behoorlijk te verweren:
zoo'n lafaard was ik niet. Daar durf ik op te zweren.
Babbelaria:
Wat zegt gij, broeder? Bont gemaakt voorheen?
Voordat gij broeder werd?
Judocus:
Ja!
Babbelaria:
Wat was gij dan voor een?
Clara:
Maar zuster toch! Hoe durft gij voor den Paus te wagen,
u zoo onkloosterlijk en ongehoorzaam te gedragen?
Babbelaria:
Ik ga al, moeder! Ik gehoorzaam! Ik ben klaar!
Zeg vlug: Wat was gij dan?
Judocus:
Ik? Ik was een moordenaar..
Babbelaria:
Een?... Brrrr!...
(en snelt af)
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De Paus:
Hoe is de naam van deze zuster?
Clara:
Ach, Babbelaria, Heer Paus. Doch ik zou veel geruster
zijn, wanneer zij niet zoo aardde naar dien naam
en babbelde zoo rad, dat ik mij om haar schaam.
Die broeder vertelde haar zoo even zijn verleden:
dat hij een moordenaar was, voor hij is ingetreden,
en de nieuwsgierigheid heeft haar zoo aangevat,
dat zij haar plicht als kloosterling vergat.
Doch wat zoo vaak geschiedt, geschiedde weer zoo even:
de vrees heeft haar subiet op 't pad der deugd gedreven.
(Babbelaria komt binnen met een mand vol brooden en zet ze voor den Paus op tafel)

Babbelaria:
Ze zijn niet al te versch meer, Hoogeerwaarde Paus,
maar dat is niet zoo slim: de honger is de beste saus.
Clara:
Als gij iets zeggen moet, geef ik u wel een teeken.
De Paus:
Mag ik u bidden, Clara, zelf den zegen uit te spreken?
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Clara:
Wie? Ik? Dat nooit! Dat ware onbeschaamd
voor eenen mond, die niets dan ijdelheid uitkraamt.
De Paus:
Nee, nee, ik sta er op.
Clara:
Ach Heer, heb toch erbarmen,
en kwel met zoo'n bevel uw dienaresse niet, die arme.
De Paus:
Wel, dan gebied ik u!
Babbelaria:
Ja, moeder toe. Het is zoo'n eer.
Clara:
Zwijg dochter, zeg ik u! Zwijg stil, en zet u neer.
(Verschrikt loopt Babbelaria naar haar stoel, maar zij herinnert zich plotseling wat voor
gevaarlijk personage in de pij van den broeder steekt en durft niet te gaan zitten. Besluiteloos
draait zij rond, neemt tenslotte haar stoel en gaat op de achtergrond zitten. De broeder lacht
met genoegelijke grijns)

De Paus:
Gij wilt dus zelfs den Paus geen volgzaamheid betuigen?
Dan moet gij maar het hoofd voor uw gelofte buigen:
in naam van de gehoorzaamheid beveel ik u, terstond
dit droge brood te smouten met den zegen van uw mond.
Clara:
Dan onderwerp ik mij.
(Werpt zich voor den Paus op de grond en staat weer op)
Al moet ik mij ook schamen:
(Zij maakt een kruisteeken over de brooden)
In den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen.
De Paus:
Nu is dit brood meer waard dan het kostbaarste banket.
(Hij neemt een brood)
Maar wat is dit? Wie heeft dit kruis er op gezet?
Judocus:
(Neemt ook een brood)
Hier ook al een! Ai, zie het toch eens stralen.
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De Paus:
Wie kan er in dit huis met zonneglansen malen?
Babbelaria:
(Is nieuwsgierig toegelopen en kijkt over den rug van den Paus)
Een wonder! Weer een wonder!
(tot Judocus)
O, moeder is een vrouw!
Die plukt de wonderen gewoon als pluisjes van haar mouw.
Clara:
O God!
(Zij valt op de knieën en slaat de handen voor het gezicht)

De Paus:
O Clara, zuster zoet. Wel moet gij heilig wezen,
dat uwe deugd door God met wonderen wordt geprezen.
(Tot Babbelaria)
Maar, Babbelaria, aan u heeft Hij getoond,
hoe Hij gehoorzaamheid van kloosterlingen loont.
(Doek)
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Vierde Tafereel
Korufee:
Een ieder, die met plannen loopt, om zondaars te bekeeren,
kan door het volgende geval de knepen er van leeren.
Want vaak is een gemoed van ijs, en zoo verhard,
dat het 't snijdend zwaard van scherpe woorden tart,
terwijl het willig smelt tot water om te weenen,
wanneer het door de zon der liefde wordt beschenen.
Dat broeder Frans een wolf door zijn geduchte macht
als een bezadigd burger binnen den stadsmuur bracht,
is maar een kleinigheid, als wij het vergelijken
met wat aan wondermacht en kracht van woord komt kijken,
om niet den woesten aard van een onnoozel beest,
maar van een menschenhart te schoeien op de leest
van God-gevalligheid en trouw beleefde wetten,
daar zijn verdorven zin zich altijd kan verzetten
en weigeren den weg te gaan, die onvermijdelijk is:
want slechts berouw verwerft de gunst van Gods vergiffenis.
Wij mogen broeder Frans dan ook wel zeer vereeren,
dat hij ze desondanks zoo schielijk kon bekeeren:
ja, zelfs verwierf hij eens door loutere liefdadigheid
twee zielen in één klap en nog wel zonder strijd.
Weest stille dan en ziet en staat er van te kijken,
wat naastenliefde alleen, met roovers kan bereiken.
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Voor een kloosterpoort.
GARIBALDI
roovers.
GIRIBALDI
BROEDER ANGELUS
BROEDER FRANS

Garibaldi:
Dit is een kloosterpoort. Hier moet een bergplaats zijn,
gevuld met bollen brood en volle vaten wijn.
Hier is het paradijs, het puik van al die spullen,
die zoo onmisbaar zijn, om 's menschen maag te vulen.
Giribaldi:
(Klopt op de poort)
Dan vraag ik toegang tot dit heerlijk paradijs.
Want zelfs Sint Petrus hield ons voor niet goed wijs,
wanneer wij, in een hel van honger neergesmeten,
ons aan des hemels spijs niet zalig zouden eten.
Angelus:
Wie klopt daar op de poort?
Garibaldi:
Doe open, heilig man!
Giribaldi:
Men zegt, dat onze ziel hier voedsel vinden kan.
Garibaldi:
Zwijg stil. Uw flauwe spot zal alles nog bederven.
(Tot den broeder, klagend)
Ach, heilig man, wij willen graag de zaligheid verwerven
voor ons verhongerd hart en voor ons leeg gemoed,
dat, lijk gij denken kunt, ons bitter lijden doet.
Angelus:
Wilt gij uw hart oprecht tot God, den Heer, bekeeren?
Garibaldi:
Dat lacht ons zeker toe.
Giribaldi:
Al moet de tijd nog leeren,
of wij geroepen zijn tot zulk een strengen staat,
waar gij u met uw deugd zoo flink door henen slaat.
Angelus:
Heb dan geduld. Ik zal de poort ontsluiten.
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(Hij schuift bedrijvig de vele grendels af)

Giribaldi:
O broeder, maak haast, wij wonen doorgaans buiten.
(Angelus opent de deur op een kier en bekijkt met achterdocht de ongure individuen)

Angelus:
Wilt gij u bekeeren? Gij? Wat zijt gij voor een slag?
Giribaldi:
Twee arme roovers, Heer. Zij zeggen u gedag
en vragen vriendelijk, maar naar hun beste weten,
zeer dringend tegelijk, een kleinigheid te eten.
Angelus:
Wel heb ik van mijn leven! Nu zijn de duivels los:
twee roovers, die hun lijf versteken in het bosch,
om argelooze lieden van achteren te bespringen,
hun lichaam neer te slaan, hun zakken uit wringen:
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twee roovers, moordenaars, van de gemeenste soort,
vragen genadebrood. Ik zeg: 't is ongehoord.
Is het dan niet genoeg, gij God-vergeten vrekken,
het zware werk van anderen voor niets aan u te trekken,
dat gij u niet ontziet, in strijd met elk fatsoen,
uw goddelooze maag te goed te willen doen
met liefdegaven en gebedelde gerechten,
door vromen zin bestemd voor armen en Gods knechten?
Gij zijt eens meer waard, dat de aarde draagt,
die dronken is van bloed, dat luid ten hemel klaagt.
Scheer u hier weg! Gij, vaders van de logen,
en kom met uw berouw mij nooit meer onder oogen.
(De poort klapt toe en buiten staren de roovers elkaar eenigen tijd verbluft aan)

Garibaldi:
Punt!
Giribaldi
Dat klopt!
Garibaldi:
Die broeder spreekt geen Fransch.
Giribaldi:
Geen hemel en geen eten. Er is geen schijn van kans.
(Zij draaien zich om en gaan moedeloos op weg naar rechts)

Garibaldi:
Wat nu gedaan?
Giribaldi:
Maar ergens anders vragen.
Garibaldi:
Of dat zoo prettig is met rammelde magen.
Giribaldi:
Je kiest het rooversvak dan ook niet voor de lol.
Garibaldi:
Ja, dat gedaas van jou maakt ook mijn maag niet vol.
Giribaldi:
Je moet het er vandaag in Gods naam maar mee stellen.
Garibaldi:
Wat ik behoor te doen, behoef jij niet te vertellen.
Giribaldi:
Ik geef je nog één raad, en dan houd ik mijn kop:
als je te hongerig wordt, vreet dan je eigen op.
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Garibaldi:
Ik vreet jou op! Dat is het beste voor ons beiden:
ik heb geen honger meer en jij bent uit je lijden.
Giribaldi:
Hier is wat schaduw, zeg.
Garibaldi:
Dit is een goede plek,
om rustig dood te gaan van honger en gebrek.
(Zij vallen rechts van het tooneel neer en zitten in lustelooze houding, zonder Franciscus te
zien, die van rechts naar links over het tooneel loopt met een zak brood op zijn rug en een
kruik wijn in zijn hand)

Giribaldi:
Die vrome vrek. Geen hap had hij te missen.
Garibaldi:
Hij wist zijn woordje wel gezouten op te disschen.
Giribaldi:
Ja, zout had hij genoeg. Hij voerde ons zoo gul,
dat ik verga van dorst door dat vervloekt spul.
(Hij smakt met de tong)
Ik vind een strafpreek best, wanneer hij ons intusschen
maar wat te drinken gaf, om het berouw te blusschen.
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Garibaldi:
Dat gaat te ver. Je spot meer dan je past.
Giribaldi:
Je moest me dankbaar zijn. Je was al dood gevast,
had ik je niet gevoed met uien en met moppen,
om bij gebrek aan brood het ergste gat te stoppen.
(Sint Franciscus klopt aan de kloosterpoort)

Frans:
Doet open, kinderkens.
Angelus:
Wat is dit voor geklop?
Als gij de roovers zijt, dan duvel maar weer op.
Frans:
Ik ben uw Vader Frans. Wat zijn dit voor een woorden?
Angelus:
Zijt gij het, Vader? O, vergeef me.
(Hij schuift bedrijvig de grendels af, terwijl hij vervolgt)
Toen ik kloppen hoorde,
dacht ik: dat zullen weer de zelfde schurken zijn,
die ons zoo straks berooven wilden van onzen goeden wijn.
(Hij opent de poort)
Wees welkom, Vader, in den kring van uw getrouwen:
uw zonen zullen blijde zijn, hun vader te aanschouwen.
Frans:
Gij spraakt van schurken?
Angelus:
Ja, Vader, ik heb daarnet
twee moordenaars zoo duchtig op hun plaats gezet,
dat zij het voort wel zullen laten ons te plagen
door met een stalen snuit, om brood en wijn te vragen.
Frans:
Mijn zoon, wat hoor ik nu? Wie heeft u dit geleerd,
zoo'n taal er uit te slaan, zoo bitter en verkeerd?
Denkt gij, dat men dáármee een mensch tot God kan voeren?
Of zal men niet veeleer zijn ziel door zachtheid roeren?
Daarom staat in het Evangelie van Jezus, onzen Heer,
dat wij beloofden na te volgen in zijn verheven leer:
dat de gezonden geen geneesheeren behoeven,
maar de gewonden wel. En dat Hij onder ons vertoeven
kwam, om ongerechtigen te roepen tot berouw,
niet de rechtvaardigen. En dat Hij dáárom trouw
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zijn brood met hen gedeeld heeft: Omdat Hij wilde toonen,
dat God ze voeden bleef als zijn geliefde zonen.
En gij voelt u voldaan, wijl gij ze hard hebt neergezet.
Wel ja: wellicht hebt gij hun inkeer tot berouw belet.
Verdoolde broeder, daar gij door zulk een groote zonde
de allerduurste liefde te deerlijk hebt geschonden,
gelast ik u in kracht van de gehoorzaamheid,
dat gij met brood en wijn langs s' Heeren wegen schrijdt
en overdroten spiedt langs bergen en langs dalen,
of gij de roovers ziet en tijdig in kunt halen.
(Zij spreken nog eenigen tijd met gebaren verder.

Lux. Jaargang 3

180
Dan gaat broeder Angelus met brood en wijn op weg in de richting van de roovers. Broeder
Frans knielt neer en bidt met opgeheven handen)

Garibaldi:
(Veegt het zweet van zijn hoofd)
De zon brandt als een eksteroog. Maar dan hier, op mijn kop.
Giribaldi:
(Met de handen op de maag)
Mijn máág, die staat in brand. Ik heb de zon, schijnt, op.
Frans:
O Heer, verhoor uw knecht, die smeekt met hart en handen,
dat dit ontaarde paar niet eeuwig hoeft te branden.
Garibaldi:
Die broeder trok van leer, maar zei de waarheid wel:
als het hier nu al zoo heet is, wat wordt dat in de hel.
Giribaldi:
Zeg, heb je bij geval geen voedzamer gedachten?
Ik heb een leege maag. De hel, die kan wel wachten.
Frans:
O Heer, bekeer hen snel. Hun boosheid is zoo groot,
dat zij de hel bespotten en spelen met den dood.
Garibaldi:
Ben je niet slecht genoeg door moorden en door gappen,
dat je de hel niet vreest met je misplaatste grappen?
Giribaldi:
De honger doet je goed: je wordt er heilig van.
Ik zie je van gebrek nog broeder worden, man.
Frans:
O Heer, Gij hebt weleer één moordenaar vergeven:
roep nu niet één, maar beide tot het leven.
Garibaldi:
Zeg, hoor je geen gerucht?
(Beiden staan op en staren met de hand boven de oogen in de verte)

Giribaldi:
Daar komt een broeder aan.
Garibaldi:
Een bruine broeder, ja!
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Giribaldi:
'k Wil op mijn kop gaan staan,
als 't niet de zelfde is, die straks stond op te spelen:
dat is een pracht van kans, om tot dank te keelen.
Garibaldi:
Dat laat je uit je hoofd. Ik stamp je lijf tot brij,
als je de hand durft slaan aan deze kloosterpij.
Giribaldi:
Hij draagt een zak. Je snapt: dat zijn geen boeken.
Garibaldi:
En in zijn hand een kruik. Wat loopt hij toch te zoeken?
Giribaldi:
Hè, broeder!
Angelus:
God zij geloofd! Wanneer het zoo moet zijn,
ontdekt men zelfs een naald in 't zand van de woestijn.
Giribaldi:
Wat zit er in die zak?
Angelus.
In deze zak zijn brooden
en in dit kruikje wijn. Mag ik ulieden nooden,
voor lief te willen nemen dit al te nederig maal?
Giribaldi:
Dat kan! Dat kan!
(Tot Garibaldi)
Snap jij dat nou? En wat een mooie taal!
Angelus:
Het is niet veel....
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Giribaldi:
Nu, in Gods naam. We zijn nog al gelaten:
geef ons de spullen maar, en liefst nog zonder praten.
Angelus:
Hier is de zak.
(Giribaldi grijpt de kruik)

Giribaldi:
En hier de kruik!
Angelus:
Maar voor gij er van eet,
(Valt op zijn knieën)
vraag ik vergiffenis, voor wat ik u misdeed:
voor de verbolgen taal, die ik tot u dorst richten,
die u, naar ik begrijp, niet weinig moest ontstichten.
Giribaldi:
Ja, zeg dat wel. Wij hebben stom verbaasd gestaan,
dat jij, een kloosterling, zoo bar te keer kon gaan.
(De roovers zetten zich en beginnen met smaak te eten)

Angelus:
Dat is volkomen waar: ik heb me zeer misdragen.
Ik houd dan ook niet op vergiffenis te vragen.
Giribaldi:
Nee, houd maar op, het is al goed.
(Neemt een flinke teug)
Dit roode bloed
neemt allen wraaklust weg uit ons doorweekt gemoed.
Angelus:
De heilige Vader Frans zond mij tot u, als bode,
met het beleefd verzoek geen menschen meer te dooden,
maar in vreeze Gods te leven en volgens goed fatsoen.
En hij belooft u vast, wanneer gij dit wilt doen,
dat hij u elken dag zoo'n rijk rantsoen zal geven,
dat gij ordentelijk en zonder roof kunt leven.
Giribaldi:
Dat klinkt nog niet zoo kwaad. Maar krijgen wij ook wijn?
Angelus:
Die zal er hoogstwaarschijnlijk bij inbegrepen zijn.

Lux. Jaargang 3

Giribaldi:
(Neemt een flinke teug uit de kruik en geeft hem aan Garibaldi)
De tafel is niet kwaad bij geestelijke heeren.
Ik denk, dat ik dan maar mijn leven zal bekeeren.
Garibaldi:
(Als vorig)
Wee ons, verdoemden, als we dood gaan, zijn we zuur:
het is geen lolletje, daar in het helsch vuur.
Giribaldi:
(Als vorig)
Wij, God-vergetenen, hoe kunnen wij ontkomen?
Wij hakten menschen om, als waren het maar boomen.
Garibaldi:
(Als vorig)
En daar is nu die broeder, die likt ons als een hond,
omdat wat harde woorden ontsnapten aan zijn mond.
Giribaldi:
(Als vorig)
Ja, meer dan dat: hij bracht ons nog te drinken.
(Strijkt over den buik)
Ik voel mijn zondenlast in zoeten wijn verzinken.
Garibaldi:
(Als vorig)
Die vrome broeder Frans! Hij eischte slechts fatsoen,
om ons dag in, dag uit, het zelfde goed te doen.
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Giribaldi:
(Als vorig)
Het hemelsch paradijs voor zulke brave snaken!
Maar wij, verdoemd gespuis, wij zullen daar nooit raken.
Giribaldi:
(Als vorig)
Want iedere moord maakt onze straf al meer gewis,
en wij doen net, of er geen dood en geen verdoeming is.
Garibaldi:
(Als vorig)
Ik vraag me bevend af: is God nog wel genegen,
die vuile lei van ons nog ooit weer schoon te vegen?
Angelus:
Als gij met hart en ziel uw wangedrang verzaakt...
Giribaldi:
Is daar nog poetsgoed voor?
Garibaldi:
(Hij staat op)
Ik weet het goed gemaakt:
we zullen dat aan broeder Frans gaan vragen
en geeft hij goede hoop, dat wij bij God behagen
vinden door boete en berouw, dan weet ik wat ik doe:
ik klap de poorten van de hel vlak voor den duivel toe.
Giribaldi:
(Kijkt in de kruik)
De kruik is leeg!
(Kijkt in de zak)
Het brood is op!
(Zuchtend)
Geen hoop meer, hier beneden
(Staat moedeloos op)
Het beste is voor mij nog maar, als broeder in te treden.
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(Doek)

Wie door aardse schoonheid wordt opgeheven, verstaat haar bedoeling,
maar wie er door wordt neergetrokken, loopt gevaar, zich af te wenden
van het hoogste goed om het mindere boven het meerdere te verkiezen.
Blosius.
Moeilijkheden geduldig verdragen is moeilijker dan met alle moeite goede
werken doen.
H. Greg. de Grote.
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George Goyau
Geschiedenis van het Pausdom
Pius II en de kruistocht van Ancona.
‘Het zijn niet onze vaderen, maar wij zijn het, die Constantinopel, de hoofdstad van
het Oosten door de Turken hebben laten innemen. Terwijl wij ons gemak zoeken in
een laf niets-doen, brengen deze barbaren hun wapens tot aan de Donau. Wij voeren
oorlog onder elkander en laten de Turken vrij te doen, wat zij willen. Wat hoor ik
zeggen? Het zijn voldongen feiten? Zullen wij dan voortaan maar blijven berusten?
Alsof men vertrouwen kan op een vrede met een tegenstander als Sultan Mahomed!
O, leefden ze nog maar! de Godfrieds, de Boudewijns, de Hugo's, de Bohemonds,
de Tancredo's! Het is lang geleden, dat wij hun kreet gehoord hebben, “God wil het”.
Zult gij in stilte tot het einde toe, mijn woorden blijven aanhoren? Misschien zijn er
onder u, die zeggen; de Paus wil ons aanzetten tot oorlog, ons laten dood maken;
deze priesters zijn allen hetzelfde; aan anderen leggen zij lasten op waarnaar zij zelf
nog geen vinger van hun hand willen uitsteken. Geloof het niet, mijne kinderen.
Ondanks onze zwakheid, die u niet onbekend is, en met gevaar voor ons leven en tot
nadeel van de kerkelijke staat, zijn wij hier gekomen. Op de verdediging van het
geloof, hebben wij meer prijs gesteld, dan op de erfenis van S. Petrus of op onze
gezondheid of onze rust. O. wanneer wij nog de kracht hadden van onze jeugd! Wij
zouden met uw goedvinden gelukkig zijn, ons te laten brengen naar de slagvelden,
in plaats van hier te spreken. Ons leven, onze persoon, onze goederen staan ter uwe
beschikking.’
Zo sprak Pius II in 1458 voor de gezanten der Christenheid, die in Mantua verenigd
waren, 5 maanden nadat Constantinopel Turks geworden was.
Vier maanden lang hadden zij hun komst uitgesteld, in de hoop dat de Paus maar
zou toegeven aan de uitvluchten van hun wegblijven. Maar de stem van Pius II had
ten slotte hun kwade wil overwonnen.
Sedert zijn troonsbestijging had Pius de kruistocht gepredikt, niettegenstaande de
Romeinen, wier tyrannieke genegenheid hem in Rome hadden willen houden;
niettegenstaande ook dat de heren en condottieri zijne staten bedreigden. Maar Europa
wilde niet. Keizer Frederik III had het te druk met zijn strijd tegen Mathias Corvinus,
koning van Hongarije; en dit was te erger, daar Corvinus een der vurigste verdedigers
was voor de zaak des geloofs. Karel VII, koning van Frankrijk, verweet aan het
Pausdom, partij gekozen te hebben in het koninkrijk Napels, ten gunste van het huis
van Aragon en tegen het huis van Anjou; onder dit voorwensel weigerde Frankrijk
de kruistocht. In naam van den Paus en van de kerk in het Oosten, maakte kardinaal
Bessarion een reis naar Duitsland; maar hij verveelde de Duitse vorsten met zijn
hinderlijk aandringen en om van hem af te zijn, gaven de vorsten maar niets-waardige
beloften. Venetië ging op den kruistocht in, niet zozeer om de tempels van den waren
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God te herstellen, als wel om afzetgebied te vinden voor zijn handel. En Florence,
naijverig op Venetië, wilde dat de Venetianen alleen, de lasten van den kruistocht
zouden dragen, met de bedoeling dat ze daardoor geruïneerd zouden worden.
Tussen Frederik III, Karel VII, de Duitse vorsten, Venetië en Florence van de ene
kant en de Paus van de andere kant, werd geen overeenstemming bereikt.
Maar ieder schip, wat van het Oosten terugkeerde, bracht aan de voeten van Pius
wanhopige zielen, die voor den Turk gevlucht waren: en wraak vroegen voor den
Christus en gerechtigheid voor zich zelf. Het waren o.a. Thomas Paleologus ‘despoot
van Morea’ erfgenaam van den keizer, die zijn laatste adem uitblies in het hospitaal
San Spiritu. Charlotte, koningin van Cyprus; Katharina, koningin van Bosnie, met
haar lichaam, dat rust in de kerk van Ara coeli te Rome, en de zorg om het te wreken,
vermaakte zij het koninkrijk Bosnie aan de H. Stoel, voor het geval het eenmaal aan
de Muzulmannen zou ontkomen.
Zo trok de Islam voort, rovend en verscheurend hele stukken van de Christenheid.
In ieder vorstendom, wat het bezette, werden de gedoopte souvereinen met den
Christus weggejaagd. Na het vertrek der vorsten kwamen de heiligen aan de beurt.
In 1462 bracht men bij Pius II het hoofd van den Apostel Andreas; in een plechtige
processie werd aan deze bijzondere reliek een ereplaats gegeven in de St. Pieter.
Maar de klokken bij deze devote plechtigheden resoneerden als een doodsgelui en
de Paus vroeg zich af, of Rome het centrum van de Christenheid niet weldra een
kerkhof worden zou?
Toch bleef de onverschilligheid in Europa aanhouden.
Pius II deed nu een van die vreemde pogingen, welke alleen door het geloof kunnen
worden ingegeven en ook bewonderenswaardig gemaakt; hij schreef aan den Sultan
om hem voor te stellen mét het doopsel, de titel van Keizer der Grieken en het Oosten.
Wanneer in gevaarlijke tijden, de gebeurtenissen tegen het Pausdom schenen
samen te spannen, dan wisten de Pausen steeds met een haast vermetele intuitie, hun
keuze te doen onder deze gebeurtenissen en in plaats van dan aan de vijandelijke
machten het hoofd te bieden, ging het deze temmen en leiden. Men beschuldigt het
Pausdom dan wel eens van ontrouw aan de overwonnenen en te heulen met de
overwinnaars. Maar het stond boven deze verwijten, zoals het boven de machten
stond, waaraan het een voorsprong gaf; en wanneer deze voorsprong succes had, dan
zag men in, dat deze ‘aanbidster van het succes’ door een handig geduld, het spel
van God gespeeld had.
Veronderstel eens, dat de Sultan gehoor had gegeven aan deze oproep van den
Paus, dan zouden de verslagen vorsten er maar heel matigjes mee ingenomen geweest
zijn, maar het doel van de kruistochten was bereikt.
Pius II gaf aan den Sultan de hoop op een nieuwe Charlemagne; en met één slag
zou de wereldgeschiedenis dan een andere loop genomen hebben. Van nature
ontspringen uit de Stoel van Petrus bepaalde stoute gedachten; maar de Paus en de
doorsneemens hebben nu eenmaal niet dezelfde opvatting van datgene, wat mogelijk
is; het enige ongerijmde voor een paus, de erfgenaam van de eeuwige beloften, is de
definitieve overwinning over de dwaling.
De Sultan bleef doof voor de voorstellen van Pius II.
Toen besloot Pius, hoewel lijdende aan koorts en voortdurend geplaagd door een
lastige hoest, zelf stappen te nemen tegen den bevelhebber der Turken. Eerst had hij
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gezegd: ‘wij zullen doen als Mozes, die op een heuvel bad, terwijl het volk van Israel
slag leverde aan de Amalekieten.’ Maar tevergeefs zou de hemel geholpen hebben,
wanneer de Christenheid zich zelf niet hielp. Pius II wilde zelf oprukken tegen de
Amalekieten.
Hij vertrok naar Ancona, waar hij enige schepen voor anker had. Enkele jaren te
voren had de hertog van Bourgondië beloofd om ter kruistocht te trekken, wanneer
een vorst aan het hoofd zou staan. Hij kende de gesteltenis van zijn collegas en
vreesde niet, dat hij ooit spijt van zijn belofte hebben zou. Maar Pius II werd nu deze
vorst, en hij schreef aan den Hertog om hem aan zijn gelofte te herinneren. Met
enkele mooie woorden echter liet de hertog zich verontschuldigen.
Volgens de karakteristieke uitdrukking van een kroniekschrijver, verliet in
Duitsland, de kleine man wagen en kruiwagen om tegen de Turken op te trekken.
Zij waren voor Pius II de enige troost.
De Venetiaanse vloot, welke hij te Ancona had moeten vinden, bleef uit. De Paus
wilde de galeien van den Doge in dienst stellen van Christus, maar de Doge wilde
de Pauselijk galeien in dienst stellen van de Venetiaanse handel. De ene wilde de
halve maan verslaan, de andere handelshuizen oprichten.
Het was niet dezelfde wind, die in de zeilen blies van Rome en Venetië. En vóór
dit geschiedde, was Pius ondermijnd door wachten en ziekte, gestorven als een
martelaar van zijn verlangen en als een slachtoffer van de moderne politiek.
Men moet naar Hongarije gaan en naar de Balkan, om in deze periode de ware
vijanden te vinden van den Muzulman. Daar vinden we nog de Christenhelden
Corvinus, Hunyade en Scanderbeg, die terzelfdertijd nationale helden zijn. Zij werden
aangemoedigd door de steun van de opvolgers van Pius II en soms door het optreden
van de Pauselijke vloten. Maar deze weerstand duurde slechts kort. De Turken zullen
spoedig gaan optreden in het Europese concert of liever de Europese oneenigheid.
In de 15de eeuw werd hun aanwezigheid in Europa niet geduld, maar in de 16de
eeuw zullen de Christenvorsten van Turkse hulp gebruik gaan maken om elkander
afbreuk te doen. Frans I zal zich ervan bedienen om den Duitsen keizer dwars te
zitten; Venetië om zich te verrijken; en Oost Europa zit gedurende 300 jaren in een
heksenketel van zulk een aard, dat deze wel een wraakgericht schijnt als straf, dat
men naar Pius II niet heeft willen luisteren.
Gedurende twee eeuwen hadden talrijke Christenlegers hunne beenderen verstrooid
voor de Oosterse kwestie; Pius II had deze kwestie in een droombeeld opgelost.
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Kunst
OVER KUNST VALT TE TWISTEN.
Dat er over kunst niet valt te redeneren, wordt allerminst door de feiten
bevestigd. De ondervinding wijst uit, dat er meer waarde schuilt in de
tegenovergestelde mening, n.l. dat er over niets méér getwist wordt dan
over kunst. In gesprekken, boeken, kritieken, en tijdschriften wordt de
kunst beoordeeld en beredeneerd. Er valt dus zeker op enigerlei wijze over
te twisten. En dit geeft ons de moed aan een verhandeling over kunst te
beginnen. In het andere geval ware het beter de pen te laten liggen, en het
penseel of de beitel op te nemen.

I. De grens tussen het beredeneerbare en het onberedeneerbare.
Kunst is iets, wat men in alle tijden en bij alle volkeren aantreft, en is daarom een
algemeen menselijk verschijnsel. Daar men nu over alle menselijke uitingen studeert
en redeneert, moet het ook enigermate te doen zijn over kunst.
Het is bovendien onaanvechtbaar, dat bij kunst zowel het verstand als gevoel te
pas komt. Men zoekt zin voor schoonheid niet bij het zakelijke type van mensen,
maar bij het gevoelige type. Dus is gevoel een vereiste. Men kweekt geen kunstenaars
enkel met boeken en technisch onderricht Er komt meer bij kijken, het gevoelselement.
Zij, die de hoogste punten behalen op de academie, zijn nog de beste kunstenaars
niet. In de regel zijn die het bij voorbaat niet. Dus is voor kunst verstand alleen
onvoldoende. Ook de historie laat zien, dat er grote kunstenaars bestaan hebben met
geringe scholing, en dat er veel perfect geschoolden bestaan, die geen kunstenaars
zijn. En hieruit blijkt alweer, dat kunst behalve verstand ook gevoel vereist. Van de
andere kant bewijst het ene feit, dat kunst enkel bij mensen wordt aangetroffen en
niet bij dieren, dat het verstand noodzakelijk is voor kunst.
Welnu, het gevoel als algemeen menselijk verschijnsel is tot zekere hoogte te
beredeneren, en het verstandelijk element is uiteraard te beredeneren. Dus is er een
groot gebied, dat beredeneerbaar is. Kunsttheorie; harmonieleer, schoonheidswetten
zijn dus mogelijk. Maar niet alles is met redeneren uit te maken. De regels en wetten
betrekken zich op het kleinste deel der kunst. Over al wat achter de grens van het
beredeneerbare licht, zijn geen regels op te stellen. Wat tot het gebied van het gevoel
behoort, moet aangevoeld worden, en is uiteraard niet te beredeneren. Wilt ge weten
wat pijn is, dan moet ge pijn voelen, en niet naar een definitie van pijn zoeken.
De kwestie is nu maar, waar die grens loopt. Dit is niet overal precies aan te geven.
Zeker is, dat al, wat achter de grens van het beredeneerbare ligt, tot het voornaamste
deel der kunst behoort. Het adagium, dat er over de kunst niet valt te twisten, is dan
ook alleen maar waar, wanneer men het laat slaan op het gevoelsgebied der kunst,
niet als men het laat slaan op kunst in het algemeen.
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2. Kunsttheorie heeft enige waarde.
We sagen, dat het beredeneerbare gebied der kunst het kleinste gebied is, en mogen
daarom niet al te grote waarde hechten aan een kunsttheorie. Haar verwerpen of
verachten echter is niet redelijk. Zij heeft haar nut. De mens is een zodanige eenheid,
dat, wanneer hij zijn verstand ontwikkelt, hij zijn gevoelsleven eveneens verfijnt.
Een dokter zal teerder aanvoelen dan een sjouwer. Ontwikkelt iemand nu zijn inzicht
omtrent kunst, dan zal daarvoor zijn gevoel voor kunst eveneens groeien. Anders
gezegd, bestudeert iemand het beredeneerbare gebied der kunst, het kleinste gebied,
dan zal hij meer geschikt worden het onberedeneerbare gebied, het grootste, te
smaken. Die twee gebieden zijn niet door een hoge muur maar door een laag hekje
gescheiden. Daarom vindt men de meeste waardering voor kunst bij mensen, die hun
verstand goed gebruiken.
Sprekend over kunsttheorie en kunststudie bedoelen we vooral een gezond
reflecteren over kunst en schoonheid, niet een schoolse verhandeling. Het komt aan
op het goede inzicht. En in deze zin houden alle kunstminnaars er een kunsttheorie
op na. Er bestaat geen atelier of museum, waar geen schoonheidsbeginselen
verkondigd en beredeneerd worden. Om deze reden ook kan men bij een eenvoudige
weinig bestudeerde burgerman, die gezond nadenkt, een beter inzicht in zake kunst
en een beter aanvoelen ervan aantreffen dan bij een mens, die bergen practische
kennis in zijn hoofd heeft opgestapeld.
Juist hij, die kunst als iets zakelijks beschouwt, als iets, waar hij met een paar
boeken of cursussen in thuis kan raken, doet de kunsttheorie schande aan en brengt
de kunst in discrediet. Wie erkent, dat kunsttheorie enige waarde heeft, zal er baat
bij vinden haar te bestuderen; wie daarentegen haar waarde overschat, en er alles
mee denkt te kunnen beoordelen, zal er door bedorven worden. Beter geen redenering
dan een valse redenering. Door veel theorie en door valse theorie is menig
kunstenaarstalent verloren gegaan. Kunstenaars, die zich aan een overdreven waarde
van kunsttheorie bezondigen, gebruiken hun penseel om de inzichten van het verstand
te verkondigen, niet om mee te delen, wat er in hun hart, geleid door het verstand,
omgaat.
Een juist inzicht in de kunst levert den mens veel voordeel op bij het maken en
smaken van kunst. Door te reflecteren let men beter op. Men verdiept zich eerder.
Men legt er zich meer op toe. Door te weten wat anderen over de kunst denken,
verrijkt men eigen gedachten. Men kan erdoor gewaarschuwd worden, welke wegen
men zeker niet bewandelen moet. Men leert ermee abstraheren, en dat is zeker niet
de geringste aanwinst. Een ruw mens ziet nauwelijks naar een torso of geschonden
schilderij, omdat het ontbreken hem het meest opvalt, en afstuit. Een reflexief mens
weet die tekorten voorbij te zien, en enkel van het schone te genieten.
Door gezonde kunsttheorie kan een matig begaafd iemand het ver brengen. Genieën
zijn zeldzaam. Zij hebben alle gaven van den Schepper ineens ontvangen.
Niet-genieën, de meesten, kunnen door veel schaven, opbouwen en herstellen met
matige aanleg een zeer goed kunstenaar worden. De theorie zal kwade invloeden
weren, goede invloeden benutten, en het talent op de rechte weg houden.
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Tot hiertoe deden we de gewaagde veronderstelling, dat bekend was, wat kunst is.
Maar dat is te veel gewaagd. Deze ver-
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handeling beoogt juist het begrip kunst duidelijk te maken. Bakenen we van te voren
niet het terrein af, waarvoor we handelen, dan praten we langs elkaar heen. In de
regel ligt de fout van eindeloze discussies hierin, dat men meent over dezelfde zaak
te redeneren, terwijl ieder een andere zaak voor ogen heeft.
Het woord kunst helpt ons niet veel, daar het voor zeer uiteenlopende zaken
aangewend wordt. De vele dingen, waarvoor het gebruikt wordt, kunnen we in twee
grote groepen verdelen. Tot de eerste groep behoort kunst gebruikt in de volgende
zinnen en uitdrukkingen: Het moet uit zijn met die kunsten. De kookkunst. Op een
koord dansen is een hele kunst. Centen stijf oprollen is een kunst. Tot de twede groep
behoort kunst in: Kunsten en wetenschappen. Kunsttentoonstelling. De beeldende
kunsten. Er is een schat aan kunstvoorwerpen gevonden.
Duidelijk zijn deze groepen onderscheiden. De eerste heeft niets met kunst uit te
staan, in de zin waarin wij haar hier bespreken. De twede is het juist, die wij willen
behandelen, en die gaat over scheppingen van schoonheid.
Nu zijn we nog niet klaar; we beginnen pas. We hebben als het ware ons onderwerp
met de vinger aangewezen, en ook aangetoond, waarover we het niet willen hebben.
Dit wel en dat niet. Het ding zelf lieten we nog onaangeroerd.
De meest logische weg om iets duidelijk te behandelen is de definitie geven en
deze uitwerken. Maar nu wil het, dat men van kunst beweert geen definitie te kunnen
geven. En dat is zo. Alle pogingen die tot heden hiertoe werden ondernomen
strandden. En dit alleen reeds bewijst de onmogelijkheid van een definitie. De reden
zagen we reeds. Kunst is hoofdzakelijk niet verstand maar gevoel.
De bestaande zogenaamde definities zijn geen definities. Is een definitie niet
duidelijker dan een woord, dat de zaak aangeeft, dan deugt de definitie niet. Zegt
men, dat kunst is: het maken van schone dingen, dan worden we niet wijzer, want
we moeten juist weten weten, wat schoon is. Schoon immers wordt in de algemeen
gebezigde spreektaal gelijkgesteld met kunst. Een definitie moet vervolgens de hele
zaak bepalen, niet een gedeelte ervan. Door kunst heilige liefde te noemen, bepalen
we er slechts een heel klein deeltje van. Onnodig nog te zeggen, dat definities, die
bestaan uit woorden en uitdrukkingen, die geen enkel redelijk mens verstaat, zeker
niet deugen.
Een definitie moet duidelijk het wezen ener zaak aangeven. Een kenmerk van haar
deugdelijkheid is, dat zij omkeerbaar is. Zo is een goede definitie van mens: een
redelijk dier, omdat alle redelijk dieren mens zijn. Welnu, met dit kenmerk de
bestaande zogenaamde definities van kunst toetsend, blijkt, dat er geen enkele deugt.
Zij zijn alle min of meer vage omschrijvingen. In zoverre zij goede elementen
inhouden, hebben ze enige waarde. In die zin is nog de beste zogenaamde definitie
van kunst: Het schoon weergeven van iets. Deze bevat belangrijke elementen, maar
heeft tegen, dat het woord schoon niet nader bepaald wordt.
In het geval, dat er van iets geen eigenlijke definitie te vinden is, doe men beter
zijn toevlucht te nemen tot wat men noemt een omschrijvende definitie. Dit is een
definitie, die de voornaamste elementen opnoemt, welk complex van eigenschappen
de zaak determineert. Het beste is nog om deze elementen uitvoerig te behandelen.
Dan geeft het geheel en beter begrip der zaak dan een korte onvolledige definitie.
Daar een zaak nu naarmate ze concreter wordt voorgesteld des te gemakkelijker te
begrijpen is zullen we hier de samenstellende elemen-
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ten van een kunstwerk behandelen. Weten we eenmaal wat een kunstwerk is, dan
weten we ook wat kunst is, want dat is dan de eigenschap waardoor het werk een
kunstwerk wordt.
We gebruiken de woorden kunst, schoon, aestetisch en equivalenten door elkander,
omdat het spraakgebruik dat ook doet. Staande immers voor een beeld, kan men
evengoed zeggen, dat het kunst is, als dat het schoon is of aestetisch. Het gaat om
het begrip der zaak niet om een woordenstrijd.

4. Alles kan tot inhoud dienen.
Ieder ding heeft een stoffelijk element en een vormgevend element. Het stoffelijk
element van een huis zijn de stenen, cement en hout. Maar dat alleen vormt nog geen
huis. De stof moet op een bepaalde wijze geordend worden, en dan is het pas een
huis. Zo gaat het ook bij een kunstwerk. Marmer alleen is nog geen beeld, wel als
er deze bepaalde vorm aan gegeven is.
Nader toeziende kunnen we vaststellen, dat het stoffelijke element van een
kunstwerk tweeledig is. Er bestaat een verwijderde en een nabije stof. De verwijderde
stof is het waarmee de kunstenaar werkt: verf, steen, hout, noten, woorden. De nabije
stof is het wat de kunstenaar uitbeeldt, de inhoud: een landschap, een paard, een
kind. Deze twee elementen zijn beide stoffelijke elementen. Zij vormen niet het
kunstwerk, daar het vormgevende element nog ontbreekt. Het ligt aan het hoe de
kunstenaar met de stof omgaat, of hij iets schoons voortbrengt.
De verwijderde stof is velerlei; het kan van alles zijn, daaraan is geen beperking.
Maar ook de nabije stof, de inhoud, kan van alles zijn. Geen categorie van dingen is
ervan uitgesloten. Alles kan tot inhoud dienen. Dus niet enkel verheven onderwerpen
of dingen, die in de buitenwereld ongerept zijn, kunnen voorwerp zijn van kunst.
Neen, alles wat schoon is of lelijk of noch schoon noch lelijk. En hiermee is de inhoud
der kunstvoorwerpen in drie groepen verdeeld.
Tot de eeste groep behoren de dingen, die in de buitenwereld dat betekent: op
zichzelf reeds, schoon zijn. Zo bijvoorbeeld een mooie wolkenhemel, een mooie
mannenkop, een mooi interieur. De schoonheid is aan die dingen reeds gegeven,
hetzij door den goddelijken Kunstenaar, hetzij door een menselijken kunstenaar.
Maar wat doet nu de artist, die zulk iets tot onderwerp neemt. Hij laat die schoonheid
nog meer uitkomen, hij legt er de nadruk op, hij maakt het nog schoner.
Uiteraard is deze groep onderwerpen niet vrij van gevaar. Het uiteindelijk resultaat,
het kunswerk, kan indruk maken niet om de schoonheid, die de kunstenaar erin gelegd
heeft, maar om de schoonheid, die het ding van nature, door het werk van den
Schepper of door een anderen kunstenaar reeds heeft. De laatste zogenaamde
kunstenaar is dan enkel copist. Hij geeft als een machine de schoonheid weer. Hij is
spreek buis, technicus, weergever, geen scheppend kunstenaar. Hij pronkt met
andermans veren. Zo kan een mooi kinderkopje ontroeren, niet omdat de zogenaamde
kunstenaar het zo mooi gemaakt heeft, maar omdat het kopje zelf zo mooi is. Deze
soort zogenaamde kunst is niet het schoon weergeven van iets, maar het weergeven
van iets schoons.
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Velen zijn er, die dit onderscheid niet aanvoelen, en houden dan voor kunstenaars
mensen, die het in het geheel niet zijn. Deze producenten kiezen bij voorbaat
ontroerende taferelen, lieve kopjes, en charmerende onderwerpen. Daar nu de massa
meer geroerd wordt door taferelen, die het hart raken dan door verheven vormen van
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schoonheid, zijn juist deze derde-rangskunstenaars het meest populair.
Tot de tweede groep onderwerpen behoren de dingen, die op zichzelf lelijk zijn.
Bij voorbeeld een kreupel lichaam, een verworden gezicht, een dissonant, iets
immoreels. De kunstenaar kan de uitdrukking verhogen, de lelijkheid beter laten
uitkomen, iet nieuws ermee uitdrukken. Dat iets lelijks onderwerp kan zijn van kunst,
wordt dus niet onmogelijk door het gezegde, dat iets niet tegelijk mooi en lelijk kan
zijn. Een ding kan niet onder hetzelfde opzicht waaronder het lelijk is, ook schoon
zijn; wel onder een ander opzicht. Anders gezegd, juist in dat opzicht waaronder een
ding een gebrek heeft, kan het niet volmaakt zijn. Zo kunnen iemands ogen niet
tegelijk verkeerd en goed staan, noch kan een valse tweeklank welluidend klinken,
evenmin kunnen twee schreeuwende kleuren tevens harmonisch zijn. Maar wel kan
een kunstenaar een gebrek van een voorwerp sterker laten uitkomen. De kunstenaar
heft dan het gebrek niet op, hij doet een kreupele man niet tevens gezond lopen, maar
voegt er iets aan toe, waardoor de kunstschouwer er meer in ziet dan de werkelijkheid
hem geeft. Een bevestiging van deze stelling vindt men in de algemene opvatting en
spreektaal. Wij vinden allemaal, dat iemand met een stug gezicht toch wel een goed
hart kan hebben. Die man heeft dus iets slechts en iets goeds, heeft onder het ene
opzicht iets afstotends en onder het andere opzicht iets aantrekkelijks. Ook noemt
men de sprekende kop van een verwaarloosden bedelaar een prachtkop, niet omdat
die kop zo gaaf of harmonisch is, maar omdat het lelijke gezicht den bedelaar typeert.
Zelfs de klassieke kunsten bevestigen met feiten de genoemde stelling, doordat zij
lelijke dingen tot voorwerp van kunst namen.
Dan is er nog de groep van dingen, die op zichzelf noch schoon noch lelijk zijn
maar indifferent. Het zijn de gewone dingen, de alledaagse, de dingen die niet
opvallen. Deze onderwerpen geven in de regel de meeste garantie voor ware kunst,
omdat zij zelf niet aantrekkelijks of opvallends hebben. Heeft de kunstenaar ze
weergegeven en vallen ze dan wel op, of worden ze dan wel aantrekkelijk, dan komt
dat door dat wat de kunstenaar er in gelegd heeft. Feit is, dat grote kunsenaars een
voorliefde koesteren voor indifferente onderwerpen. Een stoel, een verhaal zonder
intriges, een simpel hoekje van een huis, scénes uit het alledaagse leven. Een adagium
zegt ook: Aan de eenvoud herkent men den meester.
Ook in deze eenvoud echter schuilt een gevaar. Er zijn kunstenaars met zeer weinig
talent, die om zichzelf en het publiek te misleiden, zich bij voorkeur toeleggen op
zeer eenvoudige onderwerpen, omdat erkende grote kunstenaars het ook doen. Zij
misbruiken de eenvoud als een vals etiket voor schoonheid, en trachten de indruk te
wekken: de maker van dit kunstwerk moet toch wel bizonder ontroerd zijn geweest,
dat hij opging in zulk een simpel voorwerp. Het zijn de echte would-be kunstenaars.
Onder hen zijn er die zo handig de eenvoud van een meester weten te imiteren, dat
het bij een vluchtige beschouwing vaak moeilijk is onmiddellijk een bedrieger te
ontdekken. Wel zijn er natuurlijk graden van imitatie mogelijk. Iemand kan iets
eigens in een kunstwerk leggen, en tevens een gedeelte aan een ander ontlenen. Men
kan min of meer onbewust iets van een ander overnemen. Zo kan men bij jeugdige
kunstenaars vaak zien van wien zij een leerling ling zijn. Slechts later, als zij volkomen
zuiver blijven, zullen zij geheel eigen wegen gaan bewandelen.
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5. De kern der schoonheid.
Een ander wezenselement van een kunstwerk, en wel zijn voornaamste element, is
de bepaalde vorm, die door den kunstenaar aan de stof gegeven wordt. Het is het hoe
de kunstenaar met zijn materiaal het onderwerp heeft verwerkt. De vraag is nu maar,
welke vorm de kunstenaar aan de stof moet geven, wil zijn product een kunstproduct
zijn. Op deze vraag is niet geheel bevredigend te antwoorden, daar we hier op het
terrein van het onberedeneerbare zijn beland. Dit is de kern van de schoonheidsleer.
Is deze kern zelf echter niet in bewoordingen te vatten, zijn wijze van ontstaan en
de uitwerking, die hij heeft, zullen ons zeker iets omtrent zijn aard doen kennen.
Sporen immers leren ons iets omtrent het wezen, dat de sporen achterliet.
Hoe gaat dus de kunstenaar te werk om van iets een kunstvoorwerp te maken. Als
ieder ander mens heeft hij fantasiebeelden, ontleend aan de dingen in de buitenwereld
door middel van de zintuigen. Deze fantasiebeelden kan de mens naar willekeur
veranderen. Ik kan mij een huis met een rood dak, dat ik gezien heb, voorstellen met
een zwart dak. Ik kan mij iemand van lange gestalte voorstellen als met een gedrongen
gestalte. De kunstenaar nu, die houdt van het schone en de dingen graag schoon ziet,
neemt de buitenwereld in zich op, maar verandert die in zijn fantasie. Daar maakt
hij de dingen mooier, hij legt er iets bizonders in, hij voegt er iets aan toe waardoor
het ding een heel ander aanzien krijgt, rijker aan uitdrukking wordt. Hij vervormt de
werkelijkheid zodat zij schoner wordt. Dan kiest hij zijn materiaal, en maakt van dat
veranderde en veredelde natuurbeeld een getrouwe weergave. Slaagt hij daarin, dan
is er een kunstwerk geboren, en anderen, die deze schoonheid in het natuurding niet
zagen of niet zo goed zagen, zien ze nu wel, en genieten ervan.
Hetgene, dat de kunstenaar aan de werkelijkheid toevoegt, is tweevoudig. Hij kan
het ding in zijn natuurlijke vormen veredelen, zodat de natuur erop vooruitgaat, of
anders gezegd, zodat de natuurlijke schoonheid meer tot uiting komt, en dan levert
de kunstenaar vormschoonheid. Het kan er bij hem echter ook op de eerste plaats
om te doen zij om een bepaalde uitdrukking weer te geven, afgezien van de juiste
natuurvormen. Ja, misschien verwaarloost of verminkt hij de natuur, maar de expressie
legt hij er in. Hij geeft dan expressieschoonheid. Zo is een madonna hoofdzakelijk,
vormschoonheid, een krabbel vooral expresieschoonheid.
Dit is natuurlijk een analyse, in werkelijkheid gaan beide vormen van schoonheid
vaak samen. De vlugste schets kan nog door vlakverdeling vormschoonheid bezitten.
Muziekkunst geeft in hoofdzaak vormschoonheid. Toneelkunst hoofdzakelijk
expressieschoonheid. Dichtkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, fotokunst geven
doorgaans beide.
Uit de groeiwijze van een kunswerk volgt tevens, dat de schoonheid die er in ligt,
van zeer samengestelde aard is. Door te veel plistische kijk op kunst krijgen. Men
zegt, getheoretiseer en door oppervlakkige kunstkritiek kan men bewogen worden
een simdat in een bepaald werk dit en dat ligt uitgedrukt. Punt. Maar dat gaat zeker
niet op. Het kunstwerk is een zeer samengesteld product van een zeer samengesteld
werkvermogen. Het is een kind van den kunstenaar. En evenmin als men van een
eigenlijk kind kan zeggen, dat het alleen maar de neus en de haren van zijn vader
heeft, zo evenmin van een kunstwerk. Een kind erft honderden eigenschappen van
zijn ouders, naar
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ziel en naar lichaam. Een kunstwerk is gemaakt door dezen mens, met deze opvoeding,
met deze overtuiging, deze levenervaring, dit geloofsleven, dit verleden enzovoorts
enzovoorts. Hij brengt zijn kunstwerk spontaan voort; omdat het een behoefte van
hem is: hij móét zich uiten. Misschien weet hij zelf niet onder woorden te brengen,
wat hij er precies wel en niet mee heeft willen uitdrukken. Zijn product is een complex
van zijn gedachten en gevoelens, een complex, een geheel van een geheel. Vandaar
de nimmer ophoudende variatie in kunstwerken. Altijd staan er weer nieuwe
kunstenaars op, die nieuwe vormen van schoonheid scheppen, omdat er altijd weer
nieuwe karakters en levenswijzen en omstandigheden komen.
Een uitwerking van ware schoonheid is, dat zij een diepe blijvende indruk maakt.
De indruk die een slechte tijding of het zien van een ongeluk maakt, kan op het
ogenblik heftiger zijn, zij is zeker niet zo blijvend als die der schoonheid. Bij ware
schoonheid wordt men stil. Het kunstwerk zelf spreekt, en als anderen u veel te
zeggen hebben, zwijgt ge. Het geeft u steeds door gedachten, het bevangt den mens,
het ontroert. Het is alsof plotseling al het materiële gedoe en al de beslommeringen
van het dagelijkse leven van u afvallen, en ge in een andere sfeer leeft; een sfeer die
u goed doet, die u veredelt, die u de verhevenheid der menselijke eigenschappen doet
begrijpen, waardoor zulk een werk tot stand gekomen is. En, ofschoon men de ene
keer heviger kan aangegrepen worden dan de andere, vervelen doet een echt kunstwerk
nooit, het blijft u altijd iets zeggen.
Vandaar dat de mens zonder uitdrukkelijk gebod in een kunstmuseum de stilte
betracht. Men zegt niets, of fluistert; lawaai van buiten klinkt als een heiligschennis.
Verlaat ge het museum, dan is het alsof men tot een ruwe banale wereld terugkeert,
komende uit een gewijde plaats. Vergelijk daarbij een tentoonstelling van dingen
van practische aard, een jaarbeurs of iets van die aard; daar wordt gepraat of gelachen,
en er is gezorgd voor afleiding en vertier.
De maat van schoonheid, die in een kunstwerk ligt besloten, is niet af te meten.
Evenmin de verhevenheid van de schoonheidsvisie van den kunstenaar. En al is deze
visie nog zo verheven, in het weergeven van zijn geestesbeeld kan hij falen, zijn
kunstwerk kan mislukken. Ook de beste kunstenaars leveren wel eens dingen, die
weinig waarde hebben.
In de kunstsoorten is wel enige gradatie. Er zijn kunsten, die uiteraard hoger staan,
omdat zij rijker zijn aan inhoud en meer mogelijkheid bieden tot schoonheid. Met
een overvloed van ingrediënten kan men een smakelijker diner klaarmaken dan met
aardappelen en saus alleen. Zo biedt de schilderkunst duidelijk meer mogelijkheden,
en staat dus hoger dan de fotokunst, daar deze laatste te zeer gebonden is aan de
werkelijkheid. Tenslotte komt het hierop neer, dat het werk zoveel mogelijk geeft
en zo weinig mogelijk afleidt; rijk aan schoonheid, arm aan factoren, die de ontroering
tegengaan.
Doet men de natuurlijke vormen geweld aan, dan zal dat allicht een hinderpaal
zijn voor de waarneming van het schone. De kunstenaar laat u dan iets schoons zien,
maar door een troebel kijkglas. Zijn daarentegen de natuurlijke vormen gehandhaafd,
dan is de waarneming van het schone ongehinderd. We zijn immers aan natuurlijke
vormen gewoon, en de kunstenaar heeft ze enkel schoner gegroepeerd of ze veranderd,
maar niet zo dat ze geledeerd werden. Hij veranderde de buitenwereld langs
natuurlijke weg.
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is werkt dan mede om de schoonheid te leveren. In dit geval wordt heel de natuur in
al zijn geledingen veredeld, niets blijft ongebruikt om het geheel zo schoon mogelijk
te maken.
Deze hoogste vorm van de kunst vinden we belichaamd in de klassieke
voorbeelden. Daar zijn de natuurlijke vormen niet verminkt, noch gelaten zoals ze
zijn, maar alle zijn veredeld, en dragen het hunne ertoe bij om de schoonheid te
verhogen. Let wel, dat we hier spreken over de kunstsoort; in afzonderlijke gevallen
kan een voorwerp van een lagere kunstsoort hoger staan dan een van de hoogste
soort, omdat het eerste goed geslaagd is en het tweede grotendeels mislukt.
Tot slot zij nogmaals benadrukt, dat met deze theoretische beschouwing niet bepaald
is, wat kunst is. De kern, het voornaamste bleef onbesproken. En die kern kan men
enkel door veel smaken van kunst leren kennen.

Wrevelig gebed
Een gedicht van Eric Volkertz in
Advertentieblad voor Limburg. (van 18 Nov. 1944)
‘Ik lees, hoe Gij in 't Gerasenenland
een legioen demonen uit een mensch deedt varen
in zwijnen, die zich stortten in de baren
van 't meer, op het enkel heffen van Uw hand.
Niet ver van hier (helaas) weet ik een land,
waar bijna gans een volk van half-garen
- die waanzin is niet anders te verklaren door eenen duivel wordt gehouden aan den band.
En waar zij in bezetenheid ons slaan,
groeit onze haat met duizend scheuten aan.
Hoe vinden wij nog langer welgevallen
bij U, die ons de liefde hebt bevolen?
O drijft dien duivel uit hen, dat hij dole,
of dat één zwijn krepeer tot redding van ons allen.
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M.D. Latour O.P.
Het Reuzeneiland
Alonso de Ojeda mag ongetwijfeld meetellen onder de ontdekkingsreizigers van
deze gewesten. Hij heeft o.a. de ontdekking van onze Benedenwindse eilanden op
zijn naam staan.
De familie Ojeda of Hojeda was oorspronkelijk afkomstig van de stad Bureba,
gelegen tussen de bergen van Oña. Een artikel van F. van Tilburg over dezen reiziger,
verschenen in de bundel ‘Geschiedkundige Opstellen’, opgedragen aan den Heer
W.M. Hoyer, 1943, doet ons enige levensbizonderheden aan de hand. De ouders van
Alonso woonden te Cuenca, hoofdstad van de gelijknamige Spaanse provincie. Daar
werd hij althans geboren omstreeks 1470. Hij was een groot vriend van Juan
Rodriguez de Fonseca, die in de tijd, dat Ojeda's reislust ontwaakte, reeds voor hare
Majesteiten de zaken van de Indiën behartigde. Hij was enigzins kort van gestalte,
doch welgevormd, had mooie grote ogen en was zeer strijdlustig van aard. Zijn jeugd
bracht hij door aan het hof van den Hertog van Medinaceli, den bescherheer van
Cristoffel Columbus. Hij maakte dierts tweede reis naar de nieuwe wereld mee, als
kapitein van een karveel, in 1493.
Men ontdekte Guadeloupe en kwam op Hispaniola (Santa Domingo). Wegens
betoonde diensten schonk het Spaanse koningspaar Alonso op Hispaniola een
kuststrook in de buurt van Managua. Hij verbleef daar tot 1498 of begin 1499, het
jaar, dat we hem weer in Spanje treffen. In het paleis van de Fonseca zag hij parels
uit West-Indië en een kaart van de golf van Paria. Zijn zucht naar reizen, rijkdom en
avonturen kwam onmiddellijk boven; het viel hem gemakkelijk een brief te krijgen
met het recht om nieuwe landen te ontdekken, met bepaling echter, dat hij die landen
moest vermijden, die tot en met 1497 reeds door Columbus ontdekt waren. De Golf
van Paria was echter een vondst van 1498!
Met vier schepen vertrok hij op 20 Mei 1499 uit Santa Maria, in gezelschap van
Juan de la Cosa, die meevoer als eerste stuurman, en Amerigo Vespucci, een bekwaam
kartograaf, tevens handelsman, die onsterfelijk is geworden, doordat zijn naam
verbonden is gebleven aan een werelddeel, dat hij...... niet ontdekt heeft. Men deed
eerst de Canarische Eilanden aan, bereikte Zuid-Amerika in de buurt van Suriname,
zeilde vervolgens ongeveer 200 mijlen langs de kust tot bij Paria; ontdekte de
uitmondingen van de Esequibo en de Orinoco en vond aanwijzigen, dat Columbus
reeds bij Trinidad geweest was. Verder verkende men de ganse kust van Venezuela,
tot kaap La Vela toe, waarbij Curaçao ontdekt werd en bij Maracaibo de grondslag
gelegd werd door de naam van ‘Veneçuela’ of klein Venetië. Men vond er nl. een
dorp, dat als Venetië op het water gebouwd was, met zes en twintig zeer grote huizen,
klokvormig gebouwd en met valbruggen voorzien, over welke men van het ene huis
naar het andere ging.
Wat de ontdekking van onze Bovenwindse Eilanden betreft, moet ik hier even
opmer-
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ken, dat de naam van deze eilanden nergens genoemd wordt in het reisverslag, ook
de naam van Curaçao niet. De plaatsaanduiding is echter van dien aard, dat men
redelijkerwijze niet kan twijfelen, of het moeten onze eilanden geweest zijn. Het is
dan ook vrij zeker, dat met ‘een der voornaamste’ van deze eilanden Curaçao bedoeld
wordt. Curaçao zou dan het Isla de los Gigantes, het Reuzeneiland geweest zijn, waar
enige Spanjaarden een zo zonderling avontuur meemaakten, dat men daaruit slechts
concluderen kan, dat vertellers uit vroeger eeuwen al aardig met spek konden schieten.
In verschillende boeken kan men dit avontuur gesignaleerd vinden; de beschrijving
ervan lazen wij echter nergens. totdat ons een klein boekje in handen viel, getiteld:
Eerste zeetogt van Alonso d'Ojeda en Amerikus Versputius, ter nader ontdekking en
bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na de West-Indiën in 't jaar 1499. Eertyds
in 't Spaans beschreven door Antonius de Herrera, nu allereerste in 't Nederduyts
vertaald en met printverbeeldingen en register voorzien. Te Leyden, By Pieter van
der Aa, Boekverkoper. Zonder jaartal. Lettertype en spelling doen echter zeer sterk
vermoeden, dat dit boekje dagtekent van vóór 1700.
Hier staat het avontuur van de Spanjaarden op het Reuzeneiland Curaçao met de
volgende woorden verhaald:
‘Deze schepen dan van Paria vertrokkende, hielden koers naar Margarita, alwaar
Ojeda zich te land begaf en tot in het landschap en aan de Golf van Coquibacoa
voorttrok, dat tegenwoordig Venezuela genoemd wordt. Van daar passeerde hij tot
aan de kaap Vela, alwaar hij een lange reeks van eilanden vond, die zich van het
Oosten naar het Westen uitstrekken, van welke enige met de naam van Gigantes of
der Reuzen genoemd worden; en overzulks gaf hij de naam Vela aan deze kaap, die
ze nog heden ten dage draagt. Als men allereerst op een der voornaamste van deze
eilanden kwam, ontdekte men er al aanstonds voetsporen van Reuzen en geen van
gemene (gewone) mensen, waarvan ook de reisverhalen van Vesputius zeggen, dat
ze die grofgebeende gasten welhaast gewaar werden. Want de Kastilianen, hier een
uur ver aan land gegaan zijnde om vers water te zoeken, ontmoetten in zekere leegte
enige woonhuizen, die tamelijk groot en van een hoge ingang waren, van welk zij
er een naderden daar zij drie dochters en twee oude vrouwen van zo grote lijfgestalte
vonden, dat zij wel twee maal de lengte van een gemeen mens konden halen en er
de Kastilianen slechts gewapende jongens bij geleken. Zij voor deze reuzinnen als
vervaard, toonden zich echter deze vrouwlieden zo min voor hen versaagd, dat een
der wijven hen nodigde binnen hare woning te komen en wilde ze te eten voorzetten.
De Kastilianen over dusdanige ontmoeting verrast, en echter in beraad of ze niet wel
met hen allen een dezer jonge reuzinnen wilden aanpakken, om ze voor een
wonderstuk naar Kasstilië te voeren liet zich aanstonds een troep van meer dan dertig
mans volks zien, die met knodsen, boog en pijl gewapend, zich nog veel groter reuzen
vertoonden dan de vrouwen, en kwamen deze Herculessen alle, zo naakt en zo woest
als ze waren, op de Kastilianen af, dat ze nauwelijks wisten langs welke weg naar
het strand terug te keren, om zonder in hun handen te vallen weder binnen
scheepsboord te geraken. De Reuzen echter, genaderd zijnde, stonden als versuft,
deze vreemde gastjes dus gekleed en gewapend te zien en waren als in beraad of ze
de vlucht nemen of hen aantasten wilden. Toen de Kastilianen allengs naar het strand
afzakten volgden deze grote vlegels hen na en zodra ze zich met de sloep naar boord
be-
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gaven, togen de Reuzen te water en schoten al zwemmende met hun bogen, alsmede
die aan land bleven, tot die uit het achterschip twee kanonschoten losten, die hen zo
verbaasd maakten, dat ze de vlucht naar een hoogte namen. Aldus geraakte dit eiland
aan de naam van Reuzeneiland en heeft die lang behouden, want al wat er aankwam,
vond deze landaard kwaadaardig en wilden niemand dulden, die er wat vandaan
kwam halen.’
Dit is, wat men noemt, een sterk stukje jagerslatijn. Het raakt inderdaad kant noch
wal. De Indianen, die destijds Curacçao bewoonden, waren noch reusachtig van
lichaamsgestalte, noch kwaadaardig van inborst. Ze behoorden tot de vreedzame
stam der Caquetias, die ook de Noordkust van Venezuela bewoonden van de Staat
Falcón tot Yaracuy. Juan de Ampués, factoor van Santo Domingo en Heer van
Curaçao, Bonaire en Aruba, verklaarde in een brief, gericht aan Koning Karel V, dat
de Indianen van Curaçao verstandiger en leerzamer waren, dan die van elders en zeer
toegankelijk voor het Christendom. Het waren zeker geen Caraïben, die juist dom,
wreed en volslagen ontoegankelijk voor het christelijk geloof waren.
Er is op Curaçao bijna geen spoor meer van deze Indianen overgebleven; op Aruba
en Bonaire des te meer.
Er wordt in dit boekje wel eens meer gezwetst, o.a. als de Spanjaarden de leguanen
beschrijven als vliegende slangen of draken, die echter door de inlanders op houten
roosters gebraden werden.
Bovengenoemde verhaal schijnt echter behoorlijke verspreiding te hebben gevonden
in Europa. In een zeer klein latijns geschrift, getiteld ‘Relatio vera de novis insulis’
(Getrouw verslag over de nieuwe eilanden). geschreven in 1545 te Toulouse door
den Duitsen Franciskaan Nicolaus Herborn, staan de verschillende eilanden en
nederzettingen der Spanjaarden in Amerika vermeld.
Hierbij worden o.a. genoemd DE ZEVEN GYGANTENEILANDEN en de schrijver
van de door ons geraadpleegde studie over Pater Herborn zet er tussen haakjes achter:
Curaçao e.a.
Als merkwaardigheid vermelden wij hier nog dat van de Reuzeneilanden opgegeven
wordt: geheel bekeerd en zeer goed katholiek.
Wij vonden dit in: Collectanea Franciscana Neerlandica (Deel II) 's Hertogenbosch.
Teulings' Uitgeversmaatschappij 1931, blz. 409.

Lux. Jaargang 3

197

[Lux 1946, nummer 6]
Goud, wierook en myrrhe
Een mysteriespel.
p. fr. Michael Möhlman o.p.
Alle rechten op herdruk en uitvoering voorbehouden.
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APOLOGIE
‘......Want het is duidelijk, dat de Wijzen, die als buit waren meegesleurd
tot zekere boosaardige verrichtingen, waar die demon hen toe dreef, toen
zij Christus aanbeden hadden, prompt hebben afgezien van die doeleinden,
waartoe hij hen met sterke hand als buit had weggevoerd.’
Justinus, Dialoog met Tryphoon.
Vergelijk:
H. Hieronymus, Commentaar op Isaias, XIX, 1.
H. Augustinus, XXste Preek over Driekoningen, III, 4
Origenes, Tegen Celsus, I. 60.
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Voorspel
Een kale, schamele kloostercel.
Kille November-namiddag... vale schemering.
Een jonge monnik zit ineen gedoken voor zijn tafel, huiverend van de kou. Het boek: ‘De
Navolging van Christus’ ligt geopend voor hem. Ergens in het gebouw ratelen de ingewanden
van een oude hangklok: er volgt een heesche slag.

Monnik:

Half vijf pas!
Wat een vale schemering....
(Hij strijkt met zijn hand over de tafel)

Ze is nat van den mist: daar helpt geen gesloten raam tegen. Hij dringt overal door,
tot in je botten toe.
(Hij ziet de cel rond)

Een triestige ruimte toch, zoo koud en vochtig. Ik ril er van... Laat ik de kaars maar
aansteken, dat zal nu wel niet meer tegen den geest van armoede zijn.
(Hij steekt de kaars aan en staart eenigen tijd peinzend in de vlam)

Dat is tenminste één warm hart in dit kille huis..... Hoor, ze sist: dadelijk wordt ze
nog gebluscht door zooveel water.
(Hij zet zijn onderbroken lezing voort)

‘Het kloosterleven is als een gloeihaard, waarin de mensch, als goud in een smeltkroes,
gelouterd wordt.’
Och hemel ja, Thomas a Kempis, een beetje fantasie, dat mag ook wel bij zoo'n
werkelijkheid.
(Hij tast naar zijn neus)

Mijn neus voelt aan als de knop van de buitendeur... Een gloeihaard? Een ijskelder!
Dat lijkt me juister. Laat eens zien:
(Hij leest declameerend)

Het kloosterleven is als een ijskelder, waarin de mensch, als het vleesch in een koelcel,
bevroren wordt.
Ha, ha, een kleine variant. Toch ook niet zoover van de waarheid, dunkt me. En
er is minder verbeelding voor noodig, dat is altijd een goede noot.
(Hij leest verder)

‘Monnik, waartoe zijt ge gekomen...? Waarom hebt ge de wereld verlaten? Het
kloosterhabijt aangetrokken en de roem der wereld versmaad?’
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Ja, daar vraag je me zoo wat, Thomas. Dat weet ik werkelijk niet precies meer. Het
is ook al weer vier jaar geleden, dat ik hier kwam, en het is merkwaardig zoo snel
als dit begrip verbleekt. Dat heb ik bij anderen ook gemerkt.
Maar als ik mij goed herinner, meende ik iets terug te krijgen voor wat ze me
afnamen, kan dat?
Nog al naief? Ja, dat vrees ik ook.
Ik leef tenminste nog steeds in het vacuum van de verwachting: in kou, duisternis,
vervelende soberheid en een eenderheid van alle dagen, dit beslist onuitstaanbaar
begint te worden. Wanneer komt nu dat beloofde geluk, waar deze berooving de
ruimte voor schiep?
De vereeniging met God! Die overtreft toch alles?
Dat kan wel zijn, maar die is niet voedzaam genoeg. Ik heb honger: geef me brood!
Wat doe ik met odeur voor een leege maag, ook al is die duurder?
Ik kan dit uitgeholde leven niet langer leiden. Dat is onnatuurlijk, dat wordt van
niemand gevraagd. Zelfs de armsten hebben enkele vervulde verlangens, al zijn het
er ook nog zoo weinig. En waarom zou ik hier dan moeten zitten als een venter in
een leeggestolen kraam?
(Met het hoofd in de handen herhaalt hij peinzend)

‘Monnik, waartoe zijt ge gekomen...? Waarom hebt ge de wereld verlaten?’ Zóó is
mijn leven als een holle kies... Plombeeren of pijn lijden... Eén van de twee...
(Het is alsof hij met iemand in contact treedt)

Wat?... Foei?... Waarom foei?... Schamen? Ik zou niet weten waarom.
Ik speel geen verstoppertje met me zelf: als ik ergens mee in zit, dan denk ik daar
over na. Wat steekt daar voor kwaad in?
Stem:
(Spreekt zacht, ironisch verwijtend)

Wat daar voor kwaad in steekt? Staat er dan niet geschreven: ‘Hebt de wereld niet
lief, noch al wat er in is?...’
Monnik:

Ja, dat staat er: Niets van de wereld beminnen... Maar ik ga hier dood van verveling,
dat kan toch ook de bedoeling niet zijn?
Stem:

De bedoeling... de bedoeling...
(zacht lachend)

het is meegenomen, misschien. Overigens heb je dit zelf gekozen, je behoeft dus een
ander niet naar de bedoeling te vragen.
Maar á propos, in den tijd van je verdoling hield je nog al van Shakespeare, is dat
niet zoo? Vanavond gaat de ‘Midsummernight's dream’ in de groote Opera...
misschien, dat het je interesseert.
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Monnik:

Interesseeren?... Daar wordt niet naar gevraagd. Dat zijn verboden vruchten voor
me, en daarmee uit.
(Tot zich zelf)
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Maar, mijn God, is dit nu werkelijk zoo verfoeienswaardig? Het is toch het beste,
wat de menschelijke geest heeft voortgebracht?
Stem:

Toch verafschuwen, die slechte dingen. ‘Al wat er in wereld is...’ staat er immers?
Monnik:

Maar ik heb mijn oogen toch niet gekregen, om in het donker te gaan zitten? Ik zou
wel eens willen weten, wat meer te verafschuwen is: de schemer van deze
werkelijkheid, of het licht van dien droom.
Stem:

Natuurlijk het laatste! Want er staat geschreven: ‘Al wat er in de wereld is: de
begeerlijheid der oogen, de begeerlijkheid des vleesches en de hoovaardij des levens,
is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.’
Monnik:

Ik weet heel goed, wat er geschreven staat. Maar ik weet ook, dat die begeerlijkheden
de longen van de menschheid zijn. Al het willen en werken, dat dooreenkrioelt op
den bodem der aarde, is het ademen van die machtige organen. En die zouden niet
van den Schepper zijn? Dat is toch ondenkbaar.
Stem:

Ze kunnen te gulzig lucht inzuigen, dat ze scheuren, die longen. Is dat soms uit den
Vader?
Monnik:

Neen, maar moet ik uit angst daarvoor dan in het luchtledig gaan zitten?
Stem:

Och, eerlijk gezegd, geloof zelfs ik, dat de deugd in het midden ligt. Maar... hoe zit
het dan met je kloostergeloften?
Monnik:

Dat is juist het ellendige: die gooien nu alles overboord, ‘wat er in de wereld is.’
Maar wat houd je dan over? Een leegen dop. Is dat soms ideaal?
Stem:

Het woord Gods zegt natuurlijk: een leege dop is verkieselijker dan een bedorven
ei. Doch ik geloof, dat de spelen van Shakespeare, om maar iets te noemen, niet
zoozeer bedorven eieren zijn, als wel zeer goede druiven, alhoewel zuur voor zeker
slag van menschen.
Monnik:

Het is, of ik mijn eigen gedachten hoor uitspreken.
Inderdaad: ze zijn bang voor een bedorven maag en daarom lakken ze hun mond
dicht met de zegels van de drie geloften.
(De onzichtbare spreker komt geruischloos op en blijft achter den monnik, over zijn hoofd gebogen,
staan. Hij is een jonge man in zwarte avondkleeding)
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Duivel:

Ja, en op jouw mond zitten ze ook, is 't niet?
(Hij gaat bij hem aan tafel zitten)

Monnik:
(Hij schijnt de aanwezigheid van den ander niet te bemerken en spreekt tot zich zelf)

En op mijn mond zitten ze ook... Hoe krijg ik ze er af?... Ik heb me er al bot op
gedacht.
Duivel:

En dat, terwijl het zoo eenvoudig is. Met Driekoningen moet je je geloften voor den
duur van het leven hernieuwen, of... je pij aan
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den kapstok hangen. Het is nog al eenvoudig: ga naar Vader Abt en praat.
Monnik:

En naar Vader Abt gaan... Ik durf het niet. Ik durf het niet werkelijk niet. Wel twintig
keer heb ik voor zijn deur gestaan, maar ik heb er den moed niet toe.
Verbeeld je: ‘Vader Abt, ik kan dit leven niet langer aan. Met Driekoningen ga ik
naar huis.’
‘Wat? Johannes... jij? Maar mijn zoon, dat had ik nu nooit van je gedacht. Als ik
nu toch in iemand vertrouwen had... Kijk, kijk, zit de vork zoo in den steel’... En dan
hier lange gezichten en thuis lange gezichten. Neen, ik denk er niet over.
Duivel:

Ja, dan wordt het een lastig geval: niet weggaan, niet blijven... Als er nu geen derde
mogelijkheid opduikt, loop je hopeloos vast.
Monnik:

Je loopt hopeloos vast: je kunt niet meer voor, of achteruit.
(Hij strijkt zich over het voorhoofd)

En wat ik me nu op den hals gehaald heb, weet ik ook niet.
(Hij kijkt schuw opzij naar den duivel)

Wat is dat voor een vreemd heerschap? Als ik me goed herinner, is hij al langer hier...
Wat komt hij doen?... Zou ik dan toch aan den verkeerden kant staan?... Maar als ik
geen roeping heb, heb ik geen roeping. Wat steekt daar voor kwaad in?
Duivel:

Als er nu geen derde mogelijkheid opduikt, zit je leelijk in den put.
Monnik:
(Voor zich zelf)

In Gods naam dan maar: beter in de put dan in de hel.
Duivel:

En als je nu eens in geen van tweeën behoefde te zitten?
Monnik:

Ja, jij bent nog al belangeloos.
Duivel:
(Sarcastisch lachend)

Wat dat betreft, heb ik bij jullie geen al te beste reputatie, daar heb ik me al meer
over verwonderd. Maar je kunt allicht eens luisteren: wie weet, valt het mee. Een
sigaret?
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(Hij neemt zijn étui en laat een sigaret op tafel springen, klopt er een vast op den koker en steekt op.
De monnik laat de zijne liggen, waar zij viel)

Nu, Geen zin? Ik dacht, dat je zoo'n rooker was.
Monnik:

Neen, dank je. Ik zal er geen gebruik van maken.
Duivel:

Och kom, doe nu mee. Ze zijn niet vergiftig. Gewone Caravellis uit den automaat.
Monnik:

Neen, heusch, het spijt me. Dank je wel.
Duivel:

Waarom nu niet? Eén sigaret! Een staafje gezelligheid, meer niet.
Monnik:
(Voor zich zelf)

Lieve hemel, kerel, schei uit.
(Tot den duivel)

Nee... ik mag niet rooken op mijn cel, dat weet je even goed als ik.
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Duivel:

Ha, ha! Het hooge woord is er uit. In de praktijk zijn jullie toch allemaal dezelfden:
gewoonteslaven.
Daarnet redeneerde je nog zoo dapper over de geloften, en zie nu eens aan: ik
presenteer je een sigaret - eigendom - om er van te genieten, en eens één enkel keertje
te doen, wat je wilt. Alle drie je geloften treden tegen je in het krijt onder de gedaante
van een simpele sigaret, en nu krabbel je terug, ondanks al je flinke woorden. Kom,
wees toch een beetje consequenter. Hier, vooruit!
(Hij steekt hem de sigaret tusschen de lippen, neemt zijn aansteker uit zijn vestzak en geeft hem vuur.
Dan legt hij de beenen over elkaar en leunt naar achteren)

Zoo, dat is direct veel menschelijker. Nu moet je eens luisteren: je zit leelijk in de
knel, is het niet?
Monnik:
(Voor zich zelf)

En of, zeker zoolang jij hier bent.
(Tot den duivel)

Doe me een plezier en laat me met rust. Ik kan toch niet tegen je op, dat weet je heel
goed. Wat kom je hier doen? Ik heb je toch niet geroepen?
Duivel:

Neen, dat weet ik wel. Luister nu eerst eens kalm. Ben je nog te bang, om te luisteren?
Van luisteren kom je toch niet in de hel? Dus nogmaals: wil jij van je twijfels af, ja
of nee?
Monnik:

Ik wou...
Duivel:

Stil nu! Antwoord alleen op wat ik vraag. Je zult het zien, het is de redelijkheid zelf.
Natuurlijk wil je een oplossing.
Zou je er iets voor voelen, als ik je die aan de hand deed?
Nee, natuurlijk.
En als ik je die nu eens aan de hand deed, zonder dat iemand er in het klooster, of
bij jou thuis iets van merkte?
Nee, natuurlijk.
En als ik je die nu eens aan de hand deed, zonder dat iemand er achter kwam, maar
bovendien zonder éénige, - hoor je goed - zonder éénige verplichting van jouw kant,
zoodat je ten alle tijde naar je geliefde cel kunt terugkeeren, een geen enkele
tegenprestatie behoeft te leveren, noch je dure ziel, waar Middeleeuwsche fabeltjes
mee plegen te kwanselen, noch iets anders, wat dan ook?
(De monnik ziet even naar hem opzij)
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Aha, wat zou je daarvan zeggen? Dat klinkt niet zoo verontrustend, wel? Ja, ja, je
kunt je er op verlaten, daar is geen woord van gelogen.
(Na enkele oogenblikken stilte)

Je neemt geen enkele verplichting op je. Je bent zoo vrij, alsof je hier bleef.

Lux. Jaargang 3

204

Monnik:

Hier bleef? Moet ik dan weg? En dat zou niemand merken? Dat zien ze vannacht
nog in het koor, als mijn plaats leeg blijft.
Duivel:

Dacht je dat heusch? Ik zal je eens wat anders vertellen: je gaat, naar ik schat, voor
een maand op reis en er is geen sterveling hier in huis die het zal weten. Nu jij!
Monnik:

Interessant! Als je het maar gelooven wil.
Duivel:

Neen, geloof het niet. Geloof is één van de weinige dingen, die ik van niemand vraag.
Kijk liever.
(Er wordt zacht op de deur geklopt)

Ja!
(De deur gaat open en een dubbelganger van den monnik treedt binnen. De duivel staat op en zegt
spottend tot den monnik)

Mag ik je even voorstellen: de monnik Johannes. Een kloosterling van onberispelijken
levenswandel, het volle vertrouwen genietend van Vader Abt. Hij weet niet precies
meer, waarom hij de wereld verlaten heeft, maar dat kan de Abt ook niet op zijn
gezicht lezen.
(Na eenige tijd stilte)

Je hebt zeker wel eens gelezen wat een zekere zuster Beatrijs overkomen is? Je ziet:
die kunsten verstaan wij ook, en voortreffelijk. Is daar nog iets aan te gelooven?
Monnik:

Ik!
Duivel:

Ja, en wat zegt de monnik Johannes nu van zich zelf? Die ascetische trek om je mond
doet het wel, vind je niet? Hij schenk vertrouwen, zelfs aan Vader Abt. En je
spiegelbeeld zal dat vertrouwen niet beschamen: zijn leven zal op je lijken, als die
trek om zijn mond.
Monnik:

Wat... Wat moet dat beteekenen?
Duivel:

Dat zal ik je zeggen. Dit heerschap is het gordijn, waarachter wij verdwijnen.
Jij twijfelt aan de waarde van de geloften, terecht overigens, en aan de kracht van
de begeerlijkheden, ten onrechte naar mijn bescheiden meening. Ga dus met mij mee,
en ik zal je laten zien, wat de begeerlijkheden waard zijn.
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Monnik:

Mee? Waar naar toe? En hoe zullen die begeerlijkheden hun macht bewijzen?
Duivel:

O, heel eenvoudig. We gaan met de drie koningen op reis naar het stalletje van
Bethlehem. Idyllisch, vind je niet? En het tegendeel van zonde: het is een bedevaart.
Maar de rest moet nog geheim blijven, al belooft het heel interessant te worden.
Slechts dit kan ik je zeggen: stellen de vorsten je teleur, op hetzelfde oogenblik zit
je weer hier in je koelcel, wetende waar je je aan te houden hebt voor de rest van je
leven. Overtuigen ze je echter van hun kracht, - een raad geef ik je slechts, want ook
dan blijf je volkomen vrij en dwing ik je tot
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niets - denk dan aan je sigaret en wees consequent, want angst voor het oordeel der
menschen heeft al heel wat levens ongelukkig gemaakt.
(Stilte)

Nu, wat is je besluit?
Monnik:
(Na eenig nadenken)

Ik verplicht me tot absoluut niets?
Duivel:

Tot niets!
Monnik:

Want als dat later toch het geval blijkt te zijn, dan is het alsof mijn ja van nu, neen
is.
Duivel:

Zeker, dat is begrepen.
Monnik:
(Denkt even)

En niemand zal het merken?
Duivel:

Niemand, zelfs je geestelijke vader niet.
Monnik:

Ik ga mee! wanneer vertrekken we?
Duivel:

Op staanden voet. Waarom zouden we wachten? Kom!
(Zij gaan naar de deur. Men hoort voetstappen van iemand, die voorbij gaat op den gang)

Monnik:

Pas op! Er komt iemand voorbij.
Duivel:

Die ziet ons niet meer. Vooruit maar.
Monnik:
(Bij de deur van zijn cel draait hij zich nogmaals om en ziet rond)

Ik laat hier de waarheid achter, of de leugen. De een tot ziens, de ander niet.
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(Hij gaat, terwijl de duivel hem volgt)

Duivel:
(Hij steekt zijn hoofd door den kier van de deur naar binnen)

Denk je er aan, even te spuien, Mephisto? Het ruikt hier naar doodzonden door die
sigaretten.
Het kan misschien een maandje aanloopen.
(Hij sluit de deur)

DOEK.
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Eerste bedrijf
Een kelder onder het paleis van Koning Caspar. Het is een laaggewelfde ruimte, met
olie-lampjes in de wanden, die slechts een spaarzame verlichting geven.
Het is een Alchimistisch laboratorium. In het midden staat een kubieke oven, van baksteenen
gemetseld, waar een groote, koperen retort op zetelt.
Langs den linkschen wand staat een tafel met kolven, reageerbuizen en materialen. In den
hoek daarachter is een trapgat, dat omhoog voert, evenals in den rechter-achterhoek.
Tegen den rechtschen wand bevindt zich een zwarten, zwaar beslagen koffer. Rechts op den
achtergrond een hooge driepoot, die een schaal draagt, waarin het heilig vuur van Mythra
brandt. Op den voorgrond in het midden een studeer-tafel, beladen met oude folianten.

Caspar:
(In verwaarloosden, overspannen toestand, gejaagd en toornig in zijn bewegingen, is hij op de grens
van een uitbarsting. Hij giet een witte vloeistof in een kolf)

A significet aquam compositam.
(Hij giet er een geele bij)

Aurum amenti duplicatum.
(Hij schudt driftig en wacht een oogenblik het resultaat. Dan grijpt hij een roode vloeistof)

Solatium tincturae.
(Hij schudt weer, wacht, en verhit dan het mengsel op een vlam)

Ignem primi gradus.
Koken! Koken! Koken! Als jij niet kookt, kook ik. Koken!
Waar kook je voor? Je kookt voor niets; Zwijmeldranken kook je, en giftige
leugens.
(Hij smijt de kolf op den grond aan stukken, slaat zijn handen aan het hoofd en loopt heen en weer)

Mijn hoofd kookt!
Wil je me krankzinnig maken? Quinta essentia? Tinctura rubicunda? Waarom laat
je je niet vangen in mijn kolf? Gun je me geen goud, vuige gierigaards?
Ik veracht het niet. Ik smijt er niet mee. Als het eenmaal bij me is, wil het niet
meer weg. Het mag in den koffer wonen bij de anderen. En iederen dag wordt het
gewogen, geteld en gepoetst. Kom maar gerust...
(stilte)

Waarom kom je niet?!
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(Verachtelijk)

A significet... A siginificet... Wat kan mij de tinctura rubicunda nog schelen? Ik
wordt gek van significet.
(Plotseling veel kalmer, alsof hij schrikt van de gedachte)

en als ik gek word, weet ik niet meer, wat goud is.
(Verteederd)

En liever één talentje, waar ik mee praten kan dan duizend, die ik met
wildemans-oogen sta aan te gapen.
Doch één talentje? ik heb er niet één, ik heb er twee en twintig. Twee en twintig
maal één talentje goud: glanzend goud, koel goud,
(Hij smakt, alsof water over zijn dorstige tong vloeit)

ritselend goud.
(Hij gaat naar den koffer en streelt het bolle deksel)

In dit tempetje liggen ze allen bij elkaar te droomen, mijn godjes... maar als ik ze
wakker maak, babbelen ze honderd uit. Dan doen ze zoo druk tegen elkaar.
(Hij klopt op het deksel)

Kinderkens wakker! Hier is vader Caspar.
Hij zou zoo graag je moeder worden, om je voort te brengen met roode tinctuur.
Alle schuilplaatsen van de aarde zou hij willen vullen met zoo'n liefelijk kroost.
Maar de tinctura rubicunda wil niet komen. Ze gunt mij jullie liefde niet.
(Hij vat het groote hangslot aan)

Dat is mijn hart. Mijn hart hangt aan jullie, zie je wel?
Het is maar van ijzer en jullie zijn van goud. Daarom wil het jullie nederig dienen.
En daarom kan het jullie trouw bewaken en hard en onvermurwbaar zijn.
(Hij beweegt het slot)

Zie toch, hoe mijn hart je beet heeft: het laat je niet meer los... Willen jullie een
luchtje happen?
(Achterdochtig ziet hij achter zich het vertrek rond. Dan opent hij zijn kleed, diept het sleuteltje op,
dat aan een koordje om zijn hals hangt, en draait het slot, dat roestig knarst)

Hoor je wel, hoe het pijn doet aan mijn hart, van jullie te moeten scheiden?
(Hij opent het deksel)

Zoo, en hoe gaat het er mee, mijn blinkende godjes?
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(Hij kijkt in de kist)

Ben jij van je plaats gegaan, deugniet?
(Hij haalt één der munten uit den koffer)

Dacht jij, dat ik dat niet zou merken? Hoe kom je er bij?
(Tot enkele andere munten in den koffer)

En zijn jullie al ingeburgerd? Nog wat onwennig, zeker, na zoo'n eersten nacht. Maar
dat komt wel... dat komt wel. Morgen wil je niet meer weg.
Daar zit nog wat bloed aan je. Zou boeren-bloed jouw adel be-
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vlekken? Voort er mee!
(Hij poetst het bloed er af en legt de munt terug in de kist)

Wat gaat het toch langzaam.
(Hij pijlt met den vinger in de kist)

Een duim dik op zijn hoogst. De bodem is nauwelijks bedekt... Zou je nu zeggen,
dat dit twee en twintig talenten waren?
Die boeren schobbers hebben meer bloed dan ducaten, en ze zijn geen haar beter
dan ik, ze bewaren hun geld ook in hun hart. Je moet het opensnijden, om het te
krijgen, en dan is het nog maar een schijntje... Het schiet niet op.
(Spottend)

Je kunt bij koning Balthasar terecht. Vijftig talenten baar goud voor een
bondgenootschap.
Ha! Maar ik sterf nog liever met een koffer zoo leeg als mijn maag, dan dat ik
voor dat hoogmoedig beest op den grond ga liggen.
Mijn nek onder zijn voet. De eenige voorwaarde...
Nooit! Nooit! Hij zal mijn nek van mijn romp moeten hakken, als hij hem onder
zijn poot wil krijgen, die bulkende koe.
(Tot het goud)

Hoe kan ik toch jullie moedertje worden? Verklap me dat nu eens. Ik zou immers
veel meer van je houden, als ik je zelf had voortgebracht.
Wie is je moedertje toch? De aarde? Maar hoe komt zij aan dit kostelijke merg in
haar beenderen? Heeft zij soms tinctura rubicunda in haar schoot?
O, vervloekte quinta essentia!
Zeg me, waar ik je moet zoeken. Ben je ver weg?
Maar ik zie je glinsteren voor mijn oogen. Ik hoor je bruisen in mijn ooren.
Ben je dichtbij?
(Hij grijpt met beide handen voor zich uit)

Maar waarom kan ik je dan niet pakken? Zijn mijn vingers soms niet lang genoeg?
Ik doorzie jouw intrigeeren wel: Je sluipt nader, alsof je je wilt geven, maar je
ontvlucht met mijn verstand.
Doch het zal je niet gelukken. Dacht je, dat je me nog langer kon sussen met de
tabula smaragdina van Megistos? Geen recept meng ik er meer van. Ik spuw op dat
boek. Al anderhalf jaar knoei ik zijn combinaties na, maar het is bedrog: het boek
van een gek, om gekken te kweeken.
(Smalend)

A significet... Fantasterij, waanzin, dat beteekent het Je dacht met te glad af te
zijn, maar ik zeg je, dat je je vergist. Nu zul je zien, dat ik je dwingen kan te komen.
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Ik zál je hebben... Laat je je niet vangen in mijn kolven, dan zal de zwarte geest
je geven.
(Zacht en duivelsch)

Ha, ha, de zwarte geest...
(zachter)

de zwarte geest.
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Ik weet wel, waar ik je zoeken moet.
(Hij gaat naar de studeer-tafel, zoekt onder de folianten en neemt er een)

‘Heilige Avesta, Geschrift van Zoroaster.’
(Hij gaat zitten en bladert zoekend heen en weer)

Ik... weet het wel.
Zoon van Angromainyus, groote Deva, zwarte geest, ik neem mijn toevlucht tot
uwe hoogheid. Ik kom tot u met den sleutel, de pentagram, het geheim van de
makrokosmos.
(Hij heeft het gevonden)

De zwarte bladzijde!
‘Huiver, o mensch, voor dit gruwzaam teeken.
Mythra, de zoon van Ornuzd, de god van het licht, heeft het mij geopenbaard. En
hij dreigde: wee den mensch, die aan Ahriman vervalt. Ik zal hem ten prooi geven
aan den hemelhond. Verscheurd zal hij worden door den heiligen hond uit den riem
der dieren.’
(Verontwaardigd)

Verscheurd worden! Groote Deva, zie, ze gunnen mij het leven niet. Twee vuisten
knijpen mijn keel toe: een vervloekt elixer mag mij ongestraft krankzinnig treiteren,
en als ik mij verweren wil, dreigt Mythra met den hond.
Maar het zal hem niet baten.
Mythra, ik haat je niet. Ik wil je niet op de proef stellen.
Maar de tinctura rubicunda zàl ik hebben. Ik zal haar dwingen, goud te geven...
goud, zooveel ík wil.
Zoon van Angromainyus, zwarte geest, hoort ge mij?
(Stilte)

Ik roep u op!
Zweeft ge hier al rond?
(Hij tast naar zijn gelaat)

Een kille tocht strijkt langs mijn gezicht. Zou hij al om mij heen fladderen?
(Vleiend)

Kom dan, groote, goede geest. Geef mij de tinctura rubicunda maar. Wat zal haar
hatelijke grijnslach verstommen. Heerlijk zal ik mij wreken: goud zal ze loslaten als
zand.
Het is nu middernacht.
De geesten des lichts staan zingend om den troon van Mythra geschaard en hebben
de aarde aan den geest der duisternis gelaten. Dit is het juiste uur.
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(Tot de pentagram)

Zwijgende vijfhoek! Wat staart hij mij geheimzinnig aan.
Mysterieuze woorden... één, twee, vier zijn het er.
Welaan dan, roep den zwarten geest. Laat den tijd niet verstrijken.
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(Hij schikt zich, om te spreken. De heilige vlam begint onrustig te dansen in de schaal)

Mythra!
Maar wat zou ik mij nog om Mythra bekommeren? Mijn leven lang heb ik zijn
heilig vuur onderhouden, en nog nooit heeft het mij één goudstuk opgebracht.
(Grijnzend)

Nu de zoon van Angromainyus eens.
Of ik nu verscheurd wordt door den hemelhond, of opgevreten door goudhonger
en waanzin... Het laatste is zeker, en het eerste...
(schor lachend)

wel, dat staat nog te bezien. Hij moet in ieder geval een lange nek hebben, om
vanuit den dierenriem naar mij te bijten.
(Hij schikt zich, om te spreken en schraapt zich de keel)

‘Oro...
(De heilige vlam danst heftig op en neer en de olie-lampjes dooven tot een gloeiende pit. Gealarmeerd
ziet Caspar achter zich en jammert)

O Mythra!
Neen, neen, neen, geen Mythra meer! Nu goud!
‘Oro, loge, prologe et juvenissa!’
(De vlam schiet omhoog in de schaal en is uit. De lampjes dooven geheel. Een groen licht
verschijnt links bij het trapgat en in dat licht de duivel)

Duivel:

Wie riep me daar?
Caspar:
(Bevreesd)

Groote Deva, uw dienaar waagde het.
(Hij valt plat voor hem ter aarde)

Stralende zoon van Angromainyus, wees welkom in dit duister menschen-verblijf.
Ja, groote Deva, uw dienaar, een aardworm kronkelend onder uw voetzool, hij
waagde het u af te roepen in dezen vunzigen kuil. De eeuwig doove Mythra weigerde
hem te verhooren. Nu wendt hij zich vertrouwenvol tot u.
Duivel:

Sta op! Wat lig je daar als een hond op den grond? Pas op, dat ik je niet als een hond
behandel, gierige vleier. Wat wil je van me?
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Caspar:
(Zich oprichtend)

Een hond, O wijze Deva, hoe waar zijn uw woorden. Zooals een hond opziet naar
de oogen van zijn meester, zoo zijn mijn blikken hoopvol op u gericht.
Duivel:

Dan zal ik je ranselen als een hond, wanneer je niet onmiddellijk zegt waarom je me
in mijn rust verstoorde en me in dezen muffen kelder riep.
Caspar:

Heerlijke Deva, sla geen acht op de schamelheid van uw dienaar, of op de nederigheid
van zijn woning, maar doe hem naar uw groote goedertierenheid: hij heeft een gering
verzoek.
Duivel:

Lieg niet, geslepen vos. Een gering verzoek? Sinds wanneer ko-
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men gierigaards om kleinigheden tot mij?
Caspar:

O rechtvaardige Deva. Het zij verre van uw dienaar, niet naar waarheid te spreken
tot hem, die alles weet. Wat uw dienaar begeert, is wel groot in de duistere oogen
der menschen, maar in het stralende oog van den machtigen Deva moet het gering
en nietswaardig zijn als regenwater.
Duivel:
(Hij stampt van ongeduld en wrevel op den vloer)

Zeg me, wat je van me wilt, of ik zal je voor eeuwig den mond stoppen, hatelijke
vleier. Men kan zien, dat woorden je niets kosten, anders was je er wel zuiniger mee,
uitgemergelde vrek.
Caspar:

De machtige Deva zij niet verbolgen op zijn dienaar, die van eerbied siddert voor
zijn vreeswekkenden toorn. Zeker zal ik mij verklaren. De wensch van uw dienaar
is, dat de rijke Deva hem een weinig... o, een weinigje maar... van de roode tinctuur
zal schenken.
Duivel:

Roode tinctuur? Jij? Wil jij je uitgevreten lijf soms voor het eeuwig leven bewaren?
Ik denk er niet over.
Caspar:
(In wanhoop smeekend)

O verschrikkelijke Deva. Uw woord is scherp als een tweesnijdend zwaard. Houd
het nog een weinig in de scheede en hoor uw dienaar aan.
Zeker zal hij zich niet vermeten, zijn vervallen lichaam te vereeuwigen, maar de
last van het vaderlijk koningschap drukt zwaar op zijn geknakte schouders. Hij voert
den schepter over een uitgestrekt en bar gebied. Zijn kinderen, de weduwen en
weezen, verkeeren in nijpenden nood. Uw dienaar smeekt den milddadigen Deva,
hem een weinig... o, een weinigje maar... van het roode elixer te geven, om zijn
berooide schatkist...
Duivel:

Leugenaar! Vrek! Wie wint dat vuig gevecht in jou? Je gierigheid, of je bedrog?
Wie heeft dien boer vermoord, die ginds voor zijn leeggeplunderde hoeve ligt?
Spreek op!
Caspar:

Genade, gerechtige Deva. Uw dienaar is onschuldig aan dat bloed.
Gewis deden het roovers.
Duivel:

Ja, roovers deden het! Maar jou satellieten waren die roovers, schurk.
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Caspar:

O, verbolgen Deva, reken dit uw dienaar toch niet aan. Buiten zijn weten is het
geschied. Nooit, nooit zou hij het hebben geduld.
Duivel:

Wel, schaamtelooze bedrieger. Wanneer zul je het vruchtelooze van je pertinente
leugens beseffen? Kijk in je berooide schatkist: het bloed van je slachtoffers kleeft
nog aan je goud.
(Hij loopt naar den koffer)

Caspar:
(Plaatst zich snel tusschen den koffer en den duivel, maakt met
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de eene hand een afwerend gebaar en sluit met de ander achter zijn rug het deksel)

Ja, ja, wijze Deva, het is zoo, het is zoo! Ik moet het rouwmoedig erkennen.
Ik, zie de Deva is alwetend; hij heeft een wakend oog en een scherp verstand. Dus
zal de barmhartige Deva zich wel over zijn dienaar willen ontfermen, want zeker
weet hij ook, dat zijn arme dienaar ziek is: dat hij lijdt aan een kwaal, die de Deva
gaarne ziet. Uw dienaar heeft koorts, brandende koorts. Alleen de koelte van het
goud kan hem nog verlichting brengen.
De goede Deva, die weet, dat ik hem altijd trouw vereerd heb in mijn hart, is een
machtig geneesheer. Hij zal zijn dienaar zeker een weinig... o, een weinigje maar...
van de roode tinctuur geven.
Dan zal hij zich overvloedig de weldoende remedie bereiden.
Duivel:

Je krijgt geen roode tinctuur. Sterf jij maar aan je koorts.
Caspar:

O lieve Deva, wees uw lijdenden dienaar toch genadig.
Laat dit niet uw laatste woord zijn.
Gedenk toch, groote geest, hoe de doode stof vrij haar kwaadaardig spel drijft met
een mensch. Kan de Deva dit wel dulden?
(Hij heft zijn handen op)

O, geef haar hier, dat ik mij kan wreken.
Duivel:

Dat de stof jou knecht, is geen onrecht. Voor het goud kruip je ook.
Caspar:

O, genadelooze Deva. Na u heeft uw dienaar geen hoop meer.
Duivel:

Na mij heb je geen hoop meer, en het elixer geef ik je niet.
Wees wanhopig, of luister naar wat ik je zeggen ga.
Ik geef je een laatste kans, om goud te winnen, veel goud.
Caspar:

Wat zegt de groote Deva?
Duivel:

Ben jij de laatste drie dagen wel boven den grond geweest, kelderzwam?
Caspar:

De Deva verschoone zijn dienaar. Hij weet het niet juist. De dagen gaan hier zoo
ongemerkt.
Duivel:

Weet jij dat niet? Dan zal ik het je wel zeggen.
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Al vijf dagen zit je hier op je zwavel te broeden, en de ontzagwekkende teekenen,
die aan den hemel verschenen zijn, ontgaan je. Groote dingen gebeuren er, en jij zit
met verglaasde oogen je goud af te likken.
Caspar:

Groote dingen? Wat zegt de Deva? Ontzagwekkende teekenen aan den hemel?
Duivel:

Er is een ster aan den hemel verschenen, zoo schitterend, dat alle sterren er bij
verbleeken. De zon, de maan en de sterren volgen haar op haar loop.
Caspar:

Een schitterende ster! De welwillende Deva schenke zijn dienaar de gunst, hem naar
buiten te vergezellen.
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(Zij begeven zich naar het trapgat, waar de duivel Caspar wil laten voor gaan)

Dat zij verre van mij. De vorstelijk Deva moge vóór zijn onderdanigen dienaar
schrijden.
(Als de duivel verdwenen is, draait Caspar zich om en keert snel terug om den koffer te sluiten met
het slot. Dan neemt hij een verrekijker van de studeer-tafel en klimt den trap op. De woorden, die hij
spreekt, sterven uit)

Ja, groote Deva, uw dienaar vergat zijn sterrenglas.
Hij volgt u reeds.
(Van den rechtschen trap dalen voetstappen schuifelend en onzeker in den kelder af)

Monnik:

Wat is dit hier?
De duisternis spelt ongerechtigheid.
En de lucht
(snuift)

- schimmel en verbrande zwavel - herinnert aan de hel.
Dit is dus het hol, door mijn gezel, den daemon, met tergend welbehagen
geschilderd. Het voorgeborchte van de hel, door koning Caspar, den alchimist, den
duivelszoon bewoond.
In dezen afgrond is de wereld tot haar diepste diep gezonken. Hier branden de
vuren van het heetst begeeren.
Hier koken de brouwsels van duivelsche plannen, die rampen bereiden van doodslag
en roof.
In dezen kuil van zwarte kunst en duivelsdienst en onverzadigbare gierigheid zal
de laatste schakel gesmeed worden van het schandelijk complot tegen den
menschgeworden God. Hier wordt de laatste druppel toegevoegd aan de volgetaste
maat der boosheid.
Afschuwelijk!
Balthasar en Melchior zijn de reeds gewonnen rotgenooten.
Melchior, de vleeschkwal, de beddenzwam, vroeg niet meer dan een uitgelezen
oogst Hebreeuwsche maagden voor zijn dichtbevolkte harem.
En Balthasar, die krijschende trompet van nooit geëvenaarde hoovaardij, deed het
voor niets minder dan de opperheerschappij over het nieuw-veroverd rijk.
De heerschappij van Balthasar over God!
Belachelijk zou het zijn, als het niet godslasterlijk was.
lasterlijk was.
En ik, die slechts teleurgesteld was, en vroeg waarom en meeging, en onverhoeds
verstrikt geraakte in de banden van de zwartste boosheid, die met al de wraakroepende
misdaden, waartoe zij zich nog vermeten zal, niet eens het antwoord zal geven op
mijn vraag.
En ik, die ontwakend uit den slaap der ondoordachtheid, mij zelf
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een duisterling met de duisterlingen, een duivel met de duivels vond.
En ik, rampzalige, die dieper viel, dan hij wel wist of wilde, maar daarom niet
minder op den bodem lig van het diepst ravijn, ooit door de zonde gegraven. Die
schuldig staat in het oog van God en alle goeden, voor eeuwig gebrandmerkt als
handlanger op een moordtocht tegen God.
Dat deed mij de aartsleugenaar. De vader van de leugen.
‘We gaan met de drie Koningen op reis naar het stalletje van Bethlehem. Idylisch,
vind je niet?’
Dat was zijn leugen, en ik geloofde haar, en ik heb toegestemd. Maar ik ben
onverschoonbaar.
Hij heeft zijn geslepenheid aan mij niet behoeven te verspelen, aan mij die meer
misleid werd door mijn eigen lichtzinnigheid dan door zijn leugens.
Maar, mijn God, gebrandmerkt als ik ben. Verloren als ik ben in den donkere
schoot der aarde, in dezen kuil des verderfs, zweer ik een duren eed, die ik nimmer
zal breken: over mijn lijk, en over mijn lijk alleen, zullen zij den stal bereiken.
Daartoe zij God mij genadig.
(Hij valt neer op den koffer en zit met zijn hoofd in zijn handen)

Duivel:
(Hij komt links den trap af, ziet den monnik en zegt gemaakt vriendelijk)

Kijk, ben je hier. Ik zocht je al.
Een ongewone residentie, vind je niet? Je ziet: van mijn beschrijving was geen
woord overdreven.
Maar wat zit je daar troosteloos. Ben je soms onder den indruk? Onderweg was
je ook al zoo stil.
Monnik:
(Verontwaardigd uit zijn handen naar den duivel opziende)

Onder den indruk... Nee, vuige bedrieger, ik voel me erg prettig, ik ben in oorlog
tegen God.
Duivel:

Een cru idee, hè? Maar dat went wel.
Je wilde immers de kracht van de begeerlijkheden kennen? Die die doen nu eenmaal
sterke stukken.
Het zal het beste zijn, dat je je oogen goed den kost geeft en afwacht.
Monnik:

Afwachten? Ja, mijn oogen zal ik terdege den kost geven.
Maar afwachten? Dat nooit.
Duivel:

O niet? Wel, ik respecteer ons gentleman-agreement. Wensch je je misschien terug
te trekken in je koelcel?
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Monnik:

Dat zou je wel willen. Maar ik denk er niet over.
Ik blijf bij je, en ik zal je een spaak in het wiel zijn, dat verzeker ik je.
Duivel:

Dat zal me zeer aangenaam zijn, rouwmoedige monnik.
Moeilijkheden zijn er, om overwonnen te worden.
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Het verheugt me bovendien oprecht, dat je den toestand van dien aard begint te
vinden, dat eenige bestrijding wenschelijk wordt. Alleen moet ik je zeggen, dat het
rijkelijk laat is. Het rad loopt gesmeerd, en je spaak moet al heel dik zijn, wil zij het
remmen.
Caspar:
(Opkomend praat hij in zich zelf, met de oogen naar den grond gericht)

Mars, Mercurius en Venus... En een ster, een vreemde ster...
Mars, Mercurius en Venus in den hond... dat is een geboorte van een machtig
mensch, naar ik meen. En dan zoo'n schitterende ster er bij... dat is een machtig
mensch.
(Hij ziet den monnik op den koffer zitten, schrikt en wordt vertoornd)

Wat? Wie ben jij? Ga je weg, dief! Dief!
(Hij loopt dreigend op hem toe)

Duivel:
(Snel tusschen beiden tredend)

Zeg, houd je ongeschaamde mond. Onmiddellijk terug!
Weet je wel tegen wien je het hebt? Dat is mijn vriend.
Caspar:
(Onderdanig)

De goede Deva worde niet vertoornd. Zijn dienaar wist niet, dat zijn hoogvereerde
vriend den Deva vergezelde. Maar verzoek hem toch, genadige Deva, van den koffer
af te gaan. Ik heb het zoo benauwd. Hij zit op mijn hart.
Hier is een ruime zitplaats.
(Hij vat de leuning van zijn stoel aan)

Hier zal hij zeker aangenamer zitten.
Duivel:

Hij blijft, waar hij is.
Jouw hart is van steen. Jij kunt het niet benauwd hebben, al trappen ze er op.
Caspar:
(Handenwringend)

De Deva is wreed. Hij kwelt mij kwaadaardig.
Duivel:
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Ik jou kwellen? Je kwelt je zelf.
Ik ben gekomen, om je kwelling te verlichten.
Wat dunkt je van het hemelteeken?
Caspar:

Het hemelteeken? De wijze Deva zal beter dan zijn dienaar weten, dat er een machtig
mensch geboren moet zijn.
Duivel:

Je leest vrij vlot in het boek van den hemel.
Zeker weet ik het beter dan jij: dit teeken staat over de geboorte van een machtig
mensch.
Monnik:
(Opspringend)

Bedrog! Duivelsch bedrog, koning!
Neem je in acht!
Duivel:

Zeg, wat is dat voor een beschuldiging? Die zul je bewijzen.
Monnik:

Koning, ik zeg je, wees voorzichtig.
Hij wil jou en je legers laten oprukken tegen het Kind, dat door de ster beteekend
wordt. Maar doe het niet, het is je dood.
Duivel:

Zijn dood? Ha, ha! Drie koningen rukken op tegen één koning, en drie legers tegen
een kind. Zijn dood! Was er ooit een schooner kans?
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Caspar:

Wat?... Waar spreekt de vreemde man van, groote Deva?
Monnik:

Ik spreek er van, dat die duivel je bedriegt. Hij weet heel goed, dat die ster niet duidt
op de geboorte van een mensch.
Duivel:

Neen, dat weet ik niet! Geen mensch, zeg je? Wat wordt er dan geboren, als het geen
mensch is? Dat wordt interessant.
(De monnik blijft zwijgen)

Nu, spreek op!
Monnik:

Je dwingt me te spreken, geslepen schelm, over dingen, die deze heiden niet begrijpt.
Ik doorzie jouw kuiperijen wel: dan zet je me glansrijk mat. Maar ik zal er niet om
zwijgen.
(Tot Caspar)

Deze ster beteekent de geboorte van God zelf.
En ik waarschuw je: wacht je voor z i j n plannen. Want het is verschrikkelijk voor
een mensch te vallen in de handen van den levenden God.
Caspar:

Wat?
Duivel:
(Lachend)

Wat? Mythra wordt geboren, hoor je dat niet?
Dat is een merkwaardige gebeurtenis.
Wordt hij mensch? Dan blijft hij geen God.
Wordt hij geen mensch? Dan wordt hij niet geboren.
Een merkwaardige gebeurtenis.
(Tot Caspar)

Begrijp jij er iets van?
Caspar:

Nee, nee...
Monnik:

Daar begrijpt hij niets van. Dat is de reinste onzin voor hem.
Duivel:

En niet alleen voor hem. Voor mij niet minder.
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(Tot Caspar)

Heb jij daar wel iets over in de Avesta gelezen, over een dergelijke godslasterlijke
combinatie?
Caspar:
(Verschrikt)

Neen, zeker niet, groote Deva.
Duivel:

En dat is niet te verwonderen: het is reeds een heiligschennis, wanneer het heilig
vuur van Mythra door menschen-adem bezoedeld wordt, en zou de lichtende god
der goden zelf zich dan verbinden met het onreine menschen-lichaam? Een
heiligschennis is de gedachte alleen reeds.
(Tot Caspar)

En jij weet wel, wat de Avesta over den heiligschenner beveelt.
Caspar:

De groote Deva houde zijn dienaar ten goede... Hij wil zijn vriend niet...
Duivel

Neen, spreek vrij uit. Hij moet maar eens hooren, hoe hij met vuur speelt.
Caspar:

De heiligschenner moet gesteenigd worden worden, groote Deva.
Duivel:
(Tot den monnik)

Dus je hoort het. Ik zou je aanraden, in het vervolg wat op je mond te passen, anders
haal je Bethlehem niet, en je klooster evenmin. De menschen zijn hier nu eenmaal
nog al kwetsbaar op dat punt.
Monnik:

Een slang was je in het paradijs, en een slang ben je gebleven. Maar als de hemel
me nog helpen wil, zal ik je opnieuw den kop
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verpletteren.
(Hij valt terug op den koffer)

Duivel:
(Tot Caspar, in vertrouwen)

Let maar niet op hem. Dat luchtverschijnsel heeft hem abnormaal geschokt.
(hij maakt een malende beweging naar het voorhoofd)

Ik heb hem daarom onder mijn hoede genomen, want als zijn dol gepraat onder
de menschen raakt, is zijn leven niet zeker.
Monnik:
(Voor zich zelf)

Den duivel heb ik tot engelbewaarder, zoo zeker ben ik verdoemd.
Duivel:
(Tot Caspar)

Maar nu over de ster: inderdaad is ze het teeken van een machtig heer. Hij zal
heerschen over alle landen van het Westen.
Monnik:

Hij liegt, koning, hij liegt! Dit Kind is niet gekomen, om gediend te worden, maar
om te dienen.
Duivel:

Zijn rijk zal zoo groot worden als dat van jou en Melchior en Balthasar tesamen, en
de schatten in zijn kelders zijn zoo fabelachtig groot, dat ze jouw paleis onder één
goudhoop kunnen bedelven.
Monnik:

Koning! De menschenzoon heeft zelfs geen steen, om zijn hoofd op neer te leggen.
Duivel:

Geen steen, nee, dat spreekt. Voor wie geen steenen hebben, om hun hoofd op neer
te leggen, zijn er gewoonlijk ook geen sterreteekenen, om hun geboorte aan te
kondigen. Maar dit is een machtig heer, en ook zijn rijkdom reikt tot de sterren.
Caspar:

Wat zei de groote Deva? Eén geldhoop, mijn paleis?
Duivel:

Eén berg van goud en juweelen.
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Een veldtocht naar het Westen staat gelijk met het tegemoet gaan van een
goudschat, zóó onmetelijk, dat je stramme vingers ze niet meer geteld krijgen voor
je dood.
Caspar:

Zooveel goud? Eén veldtocht?
Maar ik trek op, groote Deva! Ik trek op! Ik roep mijn mannen al onder de wapenen.
(Hij gaat naar de trap, maar stopt even, om vleiend te vragen)

En zeker gaat de machtige Deva mee, om mijn veilige gids te zijn.
Duivel:

Nu niet te geestdriftig, mijn vriend. Ik ben nog niet uitgepraat. Er is één kleine
voorwaarde aan verbonden.
Caspar:

Eén kleine voorwaarde, zegt de Deva? En welke is dat wel?
Duivel:

Dat jullie gedrieën gezamelijk gaat.
Caspar:

Gedrieën gezamelijk?
Duivel:

Ja, Melchior en jij, in bondgenootschap met Balthasar.
Caspar:

Moet ik mij aan Balthasar onderwerpen? Bedoelt de Deva dàt?
Duivel:

Juist, dat bedoel ik. Je kent zijn eisch. Hij is kinderachtig en onbeduidend... en heel
de goudschat is voor jou.
Caspar:
(Handenwringend, schreiend)

O. groote Deva! De Deva weet niet, wat hij vraagt. Mijn nek onder zijn voet!... Dat
is pekel op een open wond, groote Deva... O, ik kan het niet verdragen.
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Monnik:

Het is ook onuitstaanbaar. Een onuitwisbare schande.
En hij wijkt niet af van zijn eisch, die hoovaardige duivel.
Duivel:

Blijf dan hier, als je het niet verdragen kunt. Tesamen zullen zij het goud ook wel
krijgen.
Caspar:
(Kreunend)

Het goud!... Eén geldhoop!...
Monnik:

Geef niet toe! Het plan mislukt falikant, als jij niet meegaat.
Plat op den grond moet je liggen met je nek onder zijn laars. Melchior deed het
ook, die slaaf.
Hij was alleen maar bang, dat het pijn zou doen. Bàh!
Caspar:

Mag ik dan niet náást hem optrekken, als zijn gelijke, groote Deva?
Mijn land is immers grooter dan het zijne... en de voorwaarde is maar licht, dat
zei de Deva zelf.
Duivel:

Omdat ik dacht, dat de glans van het goud voor jou alles kon verlichten.
Je kent Balthasar even goed als ik: op dit punt is hij van steen. En bovendien: zijn
leger is vrij wat sterker dan jouw zwerm uitgehongerde sprinkhanen.
Caspar:

Vervloekt, die holle boom!
Met zijn kop steekt hij in de wolken, maar hij is morsdood en nog te molm voor
brandhout.
Mythra slingere een bliksem naar zijn verwaanden kop, dat hij splijt van zijn hoofd
tot zijn voeten.
En voor dien windbuil moet ik kruipen. Me verlagen tot onder dit laagste van alle
creaturen.
Duivel:

Om de goudlaag in je koffer te verhoogen.
In je koffer? In je kelder. In je paleis.
Caspar:

Zooveel goud. Kostelijke droom!
Monnik:

Maar je nek onder zijn voet. Ha, waar hij altijd zoo naar gehunkerd heeft.
Caspar:
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Ondragelijke werkelijkheid!
Duivel:

Een werkelijkheid van één tel. Een droom voor je leven.
Monnik:

Een werkelijkheid van één tel. Een vlek voor je leven.
Duivel:

Een vlek, die zwaar verguld wordt. Wat een heerlijke glans.
Caspar:
(Kreunend)

Ik zal het doen...
(Hartstochtelijk)

Ja, ik kom... Hier is hij, machtige Balthasar... Ik zal voor je kruipen, verachtelijke
woudos.
Monnik:
(Wanhopig)

Koning Caspar, doe het toch niet. Het is je ondergang.
Caspar:

Ja, ik zal het doen. Ik geef me over. Ik geef me over.
Duivel:

Zoo mag ik het hooren. mijn beste. Nu kies je de verstandigste partij. Dus daar houden
we het dan maar op: al het goud is voor jou.
(Tot den monnik)

Kom zeg, we gaan. Of wilde je hem nog even onder vier oo-
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gen spreken? Kun je misschien hoogere contanten laten zien? Anders kun je je de
moeite beter besparen.
Monnik:

Hoogere contanten... Lage bedrieger!
Duivel:

Geef jij maar stank voor dank. Ik maak me toch niet kwaad.
Vooruit, het wordt tijd.
(De monnik volgt hem met hangend hoofd)

Goede moed, Caspar. De schil is wat bitter, maar de vrucht is zoet,
(Beiden gaan af)

Caspar:
(Hij knielt en legt zijn hoofd op den grond)

Voortreffelijke koning Balthasar. Hier is mijn nek.
Neen, niet jij! Ha, niet jij... Het goud treedt er op.
Toe maar... Toe maar... kostelijke last.
DOEK.
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Tweede Bedrijf
Een legerkamp in de woestijn.
Er staan vier tenten. Twee op den voorgrond, geheel rechts en links. Twee op den achtergrond,
meer naar het midden.
Enkele speren staan met hun schacht in het zand. Rondom is het gerucht van een leger in bivak.
Links gaat de zon onder en kleurt het tooneel rood. Later valt snel de nacht.
Caspar zit voor de tent links op den voorgrond: hij is zeer verstoord. Balthasar zit voor de
tent rechts sprekende met den Deva. Voor de rechtsche tent op den achtergrond zit Melchior,
de zwarte koning. Hij dommelt wat, de beide handen beschermend gevouwen op den dikken
buik.
In de tent er naast ligt de monnik met koorts.

Duivel:

Glorierijke vorst, waarmee zal ik den luister van uw persoon vergelijken?
(Hij wendt zich naar de zon)

Zie de ondergaande zon, hoe zij daar brandend rood op de aarde troont, En toch,
luisterrijker nog is uw simpel nederzitten voor deze tent.
Balthasar:
(Lachend berispend)

Vleier! Je tong is een penseel: ze verft nog rooder dan de ondergaande zon.
Maar ik een ondergaande zon? Wat bedoel je daarmee? Ik begrijp je niet goed.
Duivel:

Ach, geef me een klap op mijn mond. Mijn tong een penseel?
Ze is de tong van een kalf, zoo dik en log. Als ze uw lof moet verkondigen, worden
haar woorden lomp en zoo vol beleedigende onwaarheid, dat ze haast te zwaar zijn,
om naar verheven ooren als de uwen te stijgen.
Mijn tong verft rood. Helaas ja, het is maar al te waar: schaamrood verft zij op het
luisterend aangezicht.
Maar sta me toe, nog eenmaal te toonen, hoe onmachtig ik ben, uw grootheid in
woorden te vangen.
Verre, luisterrijke vorst, overtreft gij de glorie van de ondergaande zon, omdat zij
zich in uw persoon aan de macht der middaghoogte paart.
(Hij lacht schalks naar Balthasar.)

Balthasar:
(Gestreeld)

Nu sla ik je toch op den mond, omdat je nonsens verkoopt. Ondergang en
middaghoogte? Hoe kan dat samengaan?
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(Hij geeft hem lachend een tik op den mond.)

Duivel:

Ja, zoo moet het zijn: alle vleesch moet uw grootheid roemen, maar gij moet hen op
den mond slaan, omdat zij zo stotteren.
Balthasar:

Dat ze stotteren, zal ik ze niet kwalijk nemen: ze kunnen immers
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met de daad aanvullen, wat er aan hun woord ontbreekt.
Als ze stotteren tik ik hen wel op den mond, maar als hun daad het niet aanvult,
tik ik hen op den schedel, en zóó ongenalig, dat hij er van splijt, dat verzeker ik je.
Duivel:

Mannelijk gesproken. Niet ten onrechte vereenigde ik middag en avond in uw
tijdelooze persoonlijkheid. Gij kunt mild zijn als de zon bij haar scheiden, maar gij
kunt ook teisteren als de zon in het zenith.
Neen, gij verbrijzelt geen schedels: gij zijt een zonnekoning.
Zooals de zon haar stralen kan verharden tot stalen lancetten, om hem te doorboren,
die haar vergramt, zoo doodelijk is het vuur alleen al van uw vertoornden blik.
Balthasar:
(Lachend)

Dat is iets minder lomp.
Duivel:

Iets minder lomp! Welk een rijke winst, gezien de onuitsprekelijkheid van uw persoon.
Zoo heb ik den spijker dan eindelijk op den kop geslagen.
Maar, nietwaar, wat is één tik op den zwaren nagel, die uw roem moet dragen?
Met de daad aanvullen ja, dat is mijn eenige hoop.
Zie, hoe de gloed van de zon alle dingen kleurt: zoo moet ook de glans van uw
heerlijkheid lichten op het aangezicht van alle bewoners der aarde. Al mijn kunnen
zet ik, om die ster
(hij wijst naar den hemel)

te maken tot den stralenden bode van uw stijgende macht.
(Vertrouwelijk fluisterend)

En als die gehate westerling eenmaal uit den weg is geruimd, dan zijn die twee
daar:
(Hij wijst met den duim naar de anderen en maakt een vingerbeweging, alsof hij pluisjes
van zijn kleed verwijdert)

pluisjes op uw kleed.
En dan:
(Hij wendt zich naar de ondergaande zon)

Gezegend, gij luisterrijke Balthasar, in uw vlammend roode koningsmantel, als
heerscher troonend over de gansche aarde.
(Dan buigt hij zich eenigen tijd voor Balthasar in aanbidding)
(Ondertusschen heeft Caspar wantrouwend en omzichtig een geldbuidel uit zijn kleed gehaald,
en telt zorgvuldig de geldstukken, die rinkelend op elkander vallen in zijn hand)
(Een slaaf treedt uit de tent van den monnik met een blad, waarop medicijn-flesschen staan)
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Duivel:

Hoe is het met hem?
Dienaar:

Onverhoeds grijpt de koorts hem aan en ze verlaat hem even plotseling. Het is een
vreemde kwaal.
Ik heb hem de ader geopend en een treksel van bitterhout te drinken gegeven.
Maar ik weet niet, of het baat zal brengen. Het is een vreemde kwaal.
Duivel:

Als je hem maar in het leven houdt. Hij heeft zooveel belang bij
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den goeden afloop van dezen veldtocht, dat het spijtig zou zijn, wanneer hij dien niet
mocht beleven.
Dienaar:

Wij zullen doen, wat in ons vermogen ligt, edele heer. Mythra is groot.
(Hij gaat af)

Monnik:
(Vanuit de tent, ijlend in zijn koorts)

Stop! Stop! Sta dan toch stil, als ik het zeg.
(Hij jammert wanhopig)

Waarom gehoorzamen jullie niet? Je holt naar den ondergang. Zie je dien afgrond
dan niet?
(In hernieuwde woede)

Halt! En nu voor het laatst. Weet je wel, wie ik ben?
Ik ben de vriend van den duivel.
Ha, loop jij er tusschen, bedrieger? Mijn vriend, de vijand.
Ik ben een blok aan je been, hè? Sleur me maar mee.
Ik ga voor de deur staan. Ik dek haar met mijn lijf. Hier is mijn hart. Plant je mes
er maar in.
Dat is vreemd met dien Johannes: hij is het en toch is hij veranderd. Vader Abt
heeft iets tegen hem, maar hij weet niet wat. En moeder weet niet wat ze van zijn
brieven denken moet: ze wordt er eng van.
(Jammerend)

Het wordt Kerstmis! Morgen is het Kerstmis.
En ze hollen maar door. Ik kan ze niet tegenhouden.
Duivel:
(Tot Balthasar)

Hij heeft het leelijk te pakken. Hij ijlt van alles bij elkaar.
Balthasar:

Een prettige reisgezel, die vriend van jou. En wie weet, hoe lang we er nog van
genieten kunnen.
Duivel:

Ik denk, dat het nog een dag of tien zal aanloopen, voordat wij de veeren van de
Jordaan bereiken. Kijk!
(Hij neemt een perkament en rolt het open)
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Op het oogenblik zijn we hier, op twee dagmarschen van Tema. Drie-vierden van
den tocht is reeds volbracht, maar het kan toch nog wel een tien dagen aanloopen,
voordat we uit deze woestijn geraken.
Balthasar:

Nog tien dagen in de heete asch. Ik droog uit als oud brood.
Maar we trekken door, al duurde het nog honderd dagen.
Duivel:

Dat is koninklijke taal. Ik zou willen, dat het alle drie koningen waren, die optrokken,
dan gingen we zingend.
Balthasar:

Alle drie koningen? Hoe bedoel je?
Duivel:

Die daar
(Hij wijst over zijn schouder naar Melchior)

heeft het hart van een slaaf.
Balthasar:

Wie? Melchior? Wil hij soms terug?
Duivel:

Ik meen zoo iets gemerkt te hebben. Het gaat hem in ieder geval niet meer van harte.
Balthasar:

Ook dat nog, en midden in de woestijn. Maar we trekken door.
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Dan maar niet van harte, maar mee zal hij, die vette var. Ik zal een hamster om zijn
nek leggen, en hem sleepen.
Duivel:

Maar als hij zijn leger nu eens beveelt?...
Balthasar:

Bevelen? Wie beveelt er hier?
Ik zal zijn nek weer eens onder mijn zool nemen en hem zand laten vreten, dat hij
weet, wie er hier te bevelen heeft.
Monnik:
(Jammerend in zijn tent)

Morgen is het Kerstmis. De hemel gaat open.
Nee, nee, niet komen. Ze hebben de speren al hun voet. Ge valt dood in de punten.
Er is bloed op het stroo. Het is nat en het glinstert.
Blijf toch in de hemel. Ik zal niets zeggen en meegaan.
Ha, de stal is leeg. Er is geen ezel en geen os. Hoor ze knarsetanden van spijt. Ja,
God is slimmer dan jij, vuige duivel.
Glorie aan God in den hooge.
Maar de hemel blijft gesloten. Menschen, doet je Kerstboom en je stal maar weg.
Dit jaar geen glorie aan God.
(Huilend)

En ik ben de schuld. Mijn ziel is zwart: een doodskleed hangt er over. De mantel
van den duivel.
Maar ik ben een blok aan je been. Sleep me maar!
Dacht je dat ik het niet wist? Melchior loopt met looden beenen. Zijn mondhoeken
zakken en zijn buik bromt van de dadels.
(Melchior ontwaakt met veel gerucht en na zich te hebben uitgerekt, neemt hij een bordje met dadels,
dat naast hem staat en eet met weerzin het mager kostje)

Hij heeft er zijn buik van vol, en niet van dadels alleen.
Duivel:
(Hij staat op, gaat naar de tent van den monnik en blijft in de opening staan)

Jij kunt te keer gaan, als je warm loopt.
Monnik:

Ga weg! Er uit! Eenmaal ben je in mijn cel geweest en nu nooit meer,
sluipmoordenaar.
Duivel:

Beheersch u wat, monnik Johannes. Ge stelt u aan als een waanzinnige.
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Wee je gebeente, als het die anderen, de keel uit gaat hangen. Dan heb je je langsten
tijd geleefd.
Kom, wees verstandig. Je bent doodziek en je raaskalt van de koorts. Laat ik je
naar huis brengen, dan kun je daar rustig uitzieken. Hier in de woestijn breng je het
er niet levend af.
Monnik:

Waar jij al niet bezorgd om bent. Verdwijn, smoesjesmaker.
Je wilt me kwijt, omdat ik lastig begin te worden. Maar ik ga door. Melchior is
een betere bondgenoot voor mij dan voor jou. Ik moest mijn oogen toch goed den
kost geven, zei je?
Duivel:

Dat is liefdelooze taal in den mond van een kloosterling.
Maar blaffen doet geen zeer. En wie het beste bijten kan? Wel, de Kerstnacht valt
in: dat is een mooie tijd, om onze krachten
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opnieuw te meten.
Je zult eens zien, hoe hard ze loopen, broeder, en het beste met je gezondheid.
(Hij gaat naar Balthasar terug.
Even later komt de monnik uit zijn tent, een witte doek om het voorhoofd. Zijn gelaat is bleek
en hol zijn oogen. Wankel gaat hij naar Melchior, die met een vies gezicht zijn dadels verorbert,
en valt naast hem op den grond)

Monnik:

Saai eten, niet?
Melchior:
(Ziet een oogenblik verwonderd ter zijde)

Walgelijk gewoon! Taaie dadels en oud, troebel water
En dan zand in je oogen, zand in je neus, zand in je mond, zand in je maag... overal
dat fijne, gemeene zand. Ik ben geen mensch meer, ik ben woestijn.
Binnen zand en buiten zand... wil je wel gelooven, dat ik zelf niet meer weet, waar
ik begin en waar ik ophoud?
(Zeurig)

Was ik maar nooit aan dien waanzinnige tocht begonnen. Dan at ik nu geen dadels.
Dan was ik nu met mijn Scheherazada in het land van de sprookjes, of ik was aan
het knutselen in mijn keuken.
Monnik:

In je keuken?
Melchior:

Vind je dat zoo vreemd?
Monnik:
(Hij strijkt zich verstrooid over het voorhoofd)

Ja, een koning in een keuken...
Melchior:

Maar koken is een koninklijke kunst. En ik versta haar koninklijk ook, dat verzeker
ik je. De kok die mijn koning is, moet nog geboren worden.
Wil je eens een recept van mij hooren? Dat is een specialiteit van me:
korhoenderpoularde.
Monnik:
(Vermoeid en slap)

Nee, doe geen moeite. Ik heb zoo weinig verstand van die dingen, en... mijn hoofd
staat er op het oogenblik niet erg naar, weet je.
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(Hij lacht flauwtjes)

Melchior:

O, je bent ziek, dat is waar. Hoe gaat het er mee?
Maar je hoeft er geen verstand van te hebben: er is niets aan te begrijpen. Het
breekt den tijd meteen een beetje. Het is zoo hopeloos saai, avond aan avond tegen
die ongenaakbare koppen aan te moeten kijken.
(De monnik schrijft met een stokje in het zand en redeneert, gesticuleerend, in zich zelf)

Kijk zeg... och, je behoeft alleen maar te luisteren... Je neemt een jonge korhoender
van twee jaar ongeveer - niet jonger, want dan zit hij nog te mager in het vleesch. Je
laat hem een paar uurtjes adelen in een badje van zure ezelinnen-melk...
ezelinnenmelk, zeg,
(hij stoot den monnik aan)

dat is het geheim. Die maakt het juist zoo pikant.
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Monnik:
(Hij ziet Melchior afwezig aan)

Als ik hém meekrijg,, is de zaak gewonnen.
Melchior:

Meekrijgen? Wil je er ook een hebben? Nu goed, als we weer thuis zijn, noodig ik
je uit, bij mij te komen smullen. Je zult eens zien, hoe je er van opknapt.
Na het badje goed laten uitdruipen en een handje zout er zachtjes heelemaal
inwrijven. Daarna moet je hem gaar koken. Doch niet zoo maar in het heete water...
zeg,
(hij stoot hem aan)

niet zoo maar in het heete water...
Monnik:

In het heete water? In het vuur moet hij. In de hel. Daar hoort hij thuis.
Melchior:

Neen, je moet hem eerst in een linnen doek wikkelen en dan zóó in den pot. Maar je
moet zorgen, dat hij goed in gepakt is... zeg,
(hij stoot hem aan)

Monnik:

Inpakken? Uitkleeden zal ik hem, en te kijk zetten voor alle drie. Als ze weten, met
wien ze op reis zijn, weten ze meteen waar ze heengaan.
Melchior:

Ja, want als het water aan het vleesch komt, kookt hij stuk, en dat zou natuurlijk
zonde zijn.
Monnik:

Absoluut geen zonde. Hij heeft niet beter verdiend, de schurk.
Melchior:

Maar een korhoen is toch geen schurk. Als je hem klaarmaakt volgens mijn recept,
is het eerder een stukje van den hemel.
Monnik:

Hij maakt alles klaar volgens zijn eigen recepten, en dat zijn stukken van de hel.
Melchior:

Als hij door en door gaar is, -een half uurtje, of iets meer gewoonlijk- moet je hem
er uit halen en voorzichtig openwikkelen.
Monnik:

Ha, daar komt de aap uit de mouw.
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Melchior:

Dan poeieren met wat bloemige foelie en hem zachtjes goudbruin laten fruiten op
een heel mild vuurtje.
Monnik:

Is hij dan gaar? Door en door gaar?
Melchior:

Ja, dat is kostje, mijn beste, en zoo licht verteerbaar: je voelt gewoon niet, dat je
gegeten hebt.
Heel wat anders dan deze keiharde dadels.
(Jammerend)

Ai, daar raakt mijn maag weer van streek. Was ik maar niet over poularde
begonnen. Die vervloekte strooptocht ook: 's morgens dadels, 's middags dadels, 's
avonds dadels, altijd taaie magere dadels. Mijn maag lijkt wel een knikkerzakje. En
oud, lauw water, om hen het verblijf daar binnen dragelijk te maken. Walgelijk
gewoon.
O, was ik maar thuis.
Monnik:

Thuis? Wil je naar huis? Maar waarom ga je dan niet?
In de Arabische woestijn je maag volproppen met dadels, of thuis met je
Scheherazada een geurig stukje wildbraad verorberen: het is nog al een keus.
Melchior:
(Verschrikt)

Sst! Praat toch niet zoo hard.
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(Klagend)

Het is nog al een keus, ja. Maar ik heb niet te kiezen.
Monnik:

Niet zoo hard praten? En waarom niet?
Melchior:

Als die daar
(hij maakt een hoofdbeweging naar Balthasar)

het hoort, ben ik ongelukkig.
Monnik:

Wie? Balthasar?
Melchior:

Sst! Schreeuw toch niet zoo.
Monnik:

Och kom. Dien braniemaker lap je immers aan je laars.
Als jij je buik vol hebt van die dadels, neem je je leger en ga je naar huis. Je hebt
er genoeg van en daarmee uit.
Ben je bang voor dat holle vat? Jullie moeten voor den inhoud zorgen en zijn
complimenten afwachten op den koop toe. Dat zou hij mij niet behoeven te wagen.
Melchior:

Jij hebt mooi praten. Ik zit in het vat. dat zeg je goed, en ik krijg me zelf er niet meer
uit... Hij slaat me dood... Ze zijn toch al twee tegen één... ellendig.
(Huilerig)

Zat ik maar veilig en wel thuis. Ik heb het er niets op. Het loopt vast en zeker mis.
We zijn nu al dertig dagen onderweg en de Atharvan heeft nog geen taal of teeken
van Mythra ontvangen. Hij zwijgt toch niet, omdat hij zoo tevreden over ons is?
En de heilige vlam wordt met den dag kleiner. Vanmorgen was zij nog maar zóó
(hij duidt de grootte aan met zijn vingers)

en ze bibberde, dat je je hart vasthield van schrik.
Wat beteekent dat toch allemaal? Als Mythra verbolgen is, zijn we reddeloos
verloren in deze open woestijn: hij kan er van alle kanten bij.
Monnik:

Maak dan je testament maar, want dat Mythra vertoornd is kun je op je tien vingers
natellen.
Melchior:

Wat?

Lux. Jaargang 3

Monnik:

Natuurlijk. Dacht je misschien, dat het hem koud laat, als je met zwarte geesten
heult?
Melchior:
(Ontsteld)

Zwarte geesten?... Maar daar heul ik niet mee.
Monnik:
(Voor zich zelf)

Heul jij daar niet mee? Dan ben je toch een gunstige uitzondering: de anderen zijn
volkomen op de hoogte... Zie je dien gedienstigen gids daar?
Melchior:
(Bevend)

Ja! Ja!
Monnik:

Kijk hem dan maar goed aan: dat is nu een zoon van Angromainyus.
Melchior:
(Doodelijk verschrikt naar den duivel starend)

Een zoon van Angromainyus?
(Schreiend)

Mythra! O Mythra! Een deva in het kamp.
Maar ik ben zijn dienaar niet. Ik hang hem niet aan.
Zeg eerlijk, Mythra! heb ik dat geweten? De zon, uw oog, heeft gezien, dat ik niet
lieg.
Zij keek toe, toen dat gevloekte wezen bij mij kwam als afge-
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zant van Balthasar. Ze stond boven den binnenhof van mijn paleis, toen hij zich voor
mij nederboog en zijn voorstellen deed. Waarom hebt gij uw alziend oog toen niet
met een hand van wolken bedekt, zoodat ik vermoeden kon, iets te begaan, dat een
gruwel was in uw oog?
Genadige Mythra, spaar uw armen Melchior: hij is onschuldig. Hij sloot een
verbond voor enkele vrouwen, waarvan hij uw priesters ook meedeelt, en die uw
Avesta immers beloofd heeft voor het paradijs.
Nimmer wilde ik u vertoornen, of beleedigen.
Monnik:

Wel, dan behoef je ook niet angstig te zijn. Mythra is geen beul, en als je hem niet
hebt willen beleedigen, zal hij je ook niet straffen.
Maar trek weg van deze goddeloozen, die zijn wraak niet zullen ontgaan, want als
je blijft, zul je zeker deelen in hun ondergang. Misschien heeft Mythra daarom zoo
lang gewacht met zijn wraak, wie weet.
Melchior:

Wegtrekken? En Balthasar dan? Als hij merkt, dat ik wil gaan, zie ik den dag van
morgen niet meer...
En waar moet ik heen, midden in de woestijn?... O Mythra erbarming. Is het vuur
al uitgegaan?
Monnik:

Ik weet het niet. Kalm maar. We zullen dadelijk den Atharvan roepen.
Blijf rustig en luister, wat ik zeg. Straks bij het kampvuur hakken we door: je gaat!
Kunnen ze den ondergang afwenden, waarin Mythra hen neerstort? Dan kunnen
ze evenmin zijn hand beletten, jou terug te voeren. Je gaat!
Balthasar vliegt op met zijn zwaard in zijn hand. Maar hij is machteloos. Mythra
heeft al dertig dagen lang zijn wraak uitgesteld, om jou te sparen. Mythra is je schild.
Het zwaard van Balthasar versplintert in zijn vuist. Het vuur springt er af.
Je gaat!
Ik ben je man, je kunt op me rekenen. Kijk maar naar mij.
Ik ben niet bang, voor dien Deva en voor dien opgeblazen kikvorsch nog veel
minder.
(Hij legt zijn hand op Melchiors schouders)

Dan zullen we eens zien, wie de sterkste is. En jij ontkomt aan beiden: aan Balthasar
en Mythra.
Balthasar:
(Opziende van zijn kaart tot den duivel)

Ik vertrouw dien gezel van jou niet. In de paar heldere oogenblikken, die hij nog
heeft, zweeft hij te veel om Melchior.
Je zei van dien neger, dat hij het beu wordt: wordt hij opgestookt of niet?
Duivel:
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Dat zal zoo'n vaart niet loopen. Laat dien melkmuil maar zee-
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veren, er komt geen vergif uit.
Balthasar:

Maar ik zal hem zijn tanden uit zijn melkmuil trekken, als hij aan ons verbond durft
knagen.
Duivel:

Ik prijs je ijver voor ons heilig verbond, maar ik geloof, dat de godsdienstwaanzin
van dien zwarte een gevaarlijker adder is. Hij ligt nachten lang in zijn tent te grienen,
omdat de Atharvan niets meer van Mythra hoort, en omdat zijn vuur uitgaat. Ook
een ramp. De kameelmest, die ze er bij gooien, zal te vochtig zijn, ha, ha.
Balthasar:

Die bonzen-tyrannie en dat gesol met hersenschimmen moet nu maar eens uit zijn.
Moeilijkheden en ongenoegen geeft het, niets anders.
Vuur uit, alles uit. En ik wil van geen Mythra of priesters meer hooren.
Melchior:
(Zwakjes klagend)

Atharvan!
Balthasar:
(Ongeduldig bevelend)

Atharvan!
(De Atharvan komt op)

Melchior:
(Bevreesd)

Atharvan.
Atharvan:
(Tot Melchior)

Wat verlangt de koning?
Balthasar:

Hier! Ik riep je.
Athravan:

O, edele heer, vergeving. Ik dacht...
Balthasar:

Je hebt niet te denken. Op den grond...
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(De Atharvan knielt en buigt zijn hoofd tot den grond)

Hoe staat het met het vuur? Brandt het nog, of niet?
Atharvan:

Heer, een angstwekkend tijding voor mijn heer: het heilig vuur is zoo juist uitgedoofd.
Melchior:
(Schreiend)

Uitgedoofd. Mythra, genade!
(Hij slaat de handen voor de oogen)

Maar ik blijf geen dag meer. Ik ga terug.
Balthasar:
(Tot den Atharvan)

Je gebruikt vochtige mest, schelm, om de zaak op stelten te zetten.
Atharvan:

Mijn heer geloove dit niet van zijn dienaar. Hij heeft de droogste brokjes uitgezocht.
Uw dienaar verlangt zelf uit geheel zijn hart den tocht te doen slagen, en den
eeredienst van den stralenden Mythra naar het avondland te dragen.
Balthasar:

Waarom blijft het vuur dan niet branden? Dat ligt toch ergens aan?
Atharvan:

Edele heer, voorzeker ligt het ergens aan, en dat is het juist, wat uw dienaar doet
sidderen.
Balthasar:

Wat is er dan aan de hand? Spreek op.
Atharvan:

En dreigen angstwekkende dingen. De hemelhond is geheel verbleekt van gramschap.
Caspar:

De hemelhond?
Melchior:
(Schreiend)

De hemelhond.
Balthasar:
(Smalend)

De hemelhond.
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Atharvan:

Ik vrees... de koning duide het zijn dienaar niet euvel... ik vrees, dat een vermetele
hand de zwarte bladzijde van de Avesta heeft opgeslagen. De verdoemde deva's
heerschen over ons leger.
Melchior:
(Schreiend in zijn handen)

Ja, dat komt uit.
(Tot den monnik)

Hij zegt het ook al.
Maar ik wist er niets van. Ik ben onschuldig.
Balthasar:

De verdoemde deva's! Scheer je weg, kwezelaar, en verveel een ander met je
bakerpraatjes.
Steek het vuur aan en ruk in. En zeg aan je bonzen-benden, dat ze verdwijnen met
jou. Ze kunnen achter den tros van dat varken.
(Hij wijst over zijn schouder naar Melchior)

aanzeulen, als hij vertrekt... ha, ha, áls hij vertrekt.
(De Atharvan staat schuw op, steekt het vuur aan en verdwijnt. Caspar komt bij het vuur zitten
en warmt zijn bevende handen)

Balthasar:
(Tot den duivel)

Dan maar zonder heilig vuur.
(Hij slaat op zijn borst)

Hier brandt een heilig vuur, en dat volstaat.
Duivel:

En een vuur, dat niet dooft.
Balthasar:

Dat krijgt zelfs Mythra niet uit.
Een schaal met vuur, die je moet schuwen als de pest, omdat je adem bedorven
is: boerendrog en niets dan last.
Een kudde bonzen, die luieren en zich vet weiden. Ze kunnen in de woestijn gaan
grazen: beteren kost verdienen ze niet, die ongeluksprofeten.
(Hij staat op en gaat met den duivel naar het vuur)
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Melchior:
(Schreiend tot den monnik)

Ik dacht het wel... het is uit... wij zijn verloren.
Maar ik ga naar huis. Ik wacht geen dag meer. Dan slaat hij me maar dood. Liever
ineens dood, dan dat Mythra den hemelhond op me afstuurt.
Monnik:

Dat is een mannelijk woord. Nu je tanden op elkaar en doorbijten. Je zult zien: je
bijt Balthasar in tweeën.
(Zij staan op en gaan naar het vuur)

Balthasar:
(Tot den duivel)

Hoor hem eens ijlen, je koortslijder. Hij intrigeert! Maar ik breek hem zijn tanden
uit zijn melkmuil! Balthasar doorbijten!
(Tot Melchior)

Zoo bibberbuik! Jij wou naar huis. En het verdrag? Is dat scheurpapier voor je?
Melchior:
(Huilerig)

Kon ik het heilig vuur er maar mee aan maken.
Balthasar:

In het daar goed genoeg voor? En wat dacht je met je nek te doen? Die zit nog onder
mijn schoen.
Melchior:

Ik heb achttien duizend man meer dan jij. Die zullen hem er wel onderuit halen.
Balthasar:

Dacht je dat? En het leger van Caspar telt zeker niet mee?
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Monnik:

Wees voorzichtig, verheven majesteit. Caspar haat je evenzeer als hij. Je leven hangt
aan een zijden draad: ik zou maar niet te veel drukte maken.
Duivel:

Ha, ha! Caspar gaat goud halen. Al moest hij over gloeiende kolen, het goud gaf hem
moed.
Monnik:

Dan wensch ik Caspar een prettige reis. Maar Melchior brandt zijn zolen liever niet:
hij gaat naar huis.
Balthasar:

Wel heb ik van mijn leven!
(Tot den duivel)

Hoor je dien halfwas? Hij kan zijn woordje wel doen.
(Tot den monnik)

Wat wil jij nu eigenlijk? Zoek je tweedracht te zaaien? Pas op, dat ik je zieke
gezicht niet uit de plooi sla.
Monnik:

Jij hebt niets of niemand te slaan, behalve je eigen grooten mond. Melchior gaat naar
huis en het leger komt tot hier en niet verder. Nu zal ík je de wet eens voorschrijven..
Balthasar:
(Springt op en trekt zijn mes)

Vervloekt, dat zul je duur betalen.
Duivel:
(Hij drukt hem op zijn plaats terug)

Beheersch je wat! Doe nu geen domme dingen. Hij weet immers niet, wat hij zegt,
dat kind.
Balthasar:

Laat me los! Ik snij hem zijn giftige tong uit den mond, dien adder.
(Plotseling verstomt hij. Allen zien omhoog naar de geweldige lichtverschijnselen, die aan
den nachtelijken hemel verschijnen. De weerschijn er van verlicht bij tusschenpoozen het
tooneel en de opgeheven, ontstelde gezichten)

Melchior:
(Schreiend, met de handen voor de oogen)
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Genade, Mythra, genade.
Monnik:

Dat is Kerstmis. ‘En het Woord is vleesch geworden...’
Melchior:
(Door zijn vingers glurend)

Gloeiende ballen.
Neen, Mythra, niet ik... zij hebben het geweten.
Duivel:

Vervloekt! Dat dit juist nu moet gebeuren, nu heel de zaak aan een haar hangt.
Melchior:

Doeken van zilver.
Monnik:

Ach Kind, wat verlaat Gij voor de windsels in de kribbe.
Melchior:
(Hij houdt op met snikken en hoort de doodelijke stilte over het geheele land)

Hoor toch! De leeuwen brullen niet meer, en het gehuil van de jakhalzen is verstomd.
Erbarming, Mythra.
Balthasar:

Sterrenregen.
Monnik:

‘Dauwt hemelen, regent den Rechtvaardige.’
(Er komt rumoer in het legerkamp rondom, waarboven uit enkele verwarde kreten)

Balthasar:
(Verontrust)

Het kamp raakt in beroering.
(Tot den duivel)

Zeg, wat heeft dit te beteekenen?
Duivel:

Och, niets. Het is zoo voorbij.
Caspar:

Stroomen van goud.
Monnik:

‘Met vreugde putten uit de bronnen van den Zaligmaker.’
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Melchior:
(Door zijn vingers glurend)

Vloeibaar vuur! De woestijn staat in
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brand. We zijn verloren.
Lieve Mythra, luister toch. Spaar uw armen Melchior.
Hij zal een marmeren tempel voor u bouwen, en een vuur branden van het fijnste
accacia-hout.
(Zwellend rumoer rondom)

Balthasar:

De soldaten worden wild.
(Tot den duivel)

Zeg op, wat dit te beduiden heeft. Dat weet jij bliksems goed.
Duivel:

Och, niets bijzonders, mijn beste. Het is een gewoon natuurverschijnsel. Het is nu
de langste nacht: dit is de geboorte van het nieuwe licht.
Monnik:

‘Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan.’
(Een langdurige, helle weerschijn)

Melchior:

De Yasaka's! Het leger der Yasaka's.
(Hij kromt zich, om zich te beschermen)

Monnik:

De koren der engelen. ‘Eer aan God in den hooge en vrede op aarde aan de menschen
van goeden wil.’
(In het kamp groeit het rumoer tot tumult)

Balthasar:
(Tot den duivel)

Wat zijn dat voor een wezens? Is dat een gewoon natuurverschijnsel? Bedrieg me
niet, kerel.
Atharvan! Atharvan!
Caspar:

Zou de hemelhond dan toch...
Melchior:

Was ik maar eerder terug gegaan. Nu is het te laat.
Mythra ontferm u over mij.
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Atharvan:
(Komt op met een boek in de hand)

Edele heer, welk een verschrikkelijke dingen beleven we toch. Riept gij uw dienaar?
Balthasar:

Wat heeft dit te beteekenen? Zegt je Avesta daar niets over?
Atharvan:

Neen, edele heer, zulke schrikwekkende gezichten kon zelfs de veder van Zoroaster
niet beschrijven.
Maar ik herinnerde mij een geschrift, dat onze vaders hebben bewaard, omdat het
woorden bevat van teekenen, die komen zouden.
Ik sloeg het open en vond een bericht van deze wonderlijke verschijnselen:
‘De godsspraak van Balaam, den zoon van Beor;
de godsspraak van den man met het gesloten oog:
Ik zie Hem, maar niet in het heden;
ik aanschouw Hem, maar niet aanstonds.
Een ster treedt te voorschijn uit Jacob,
een schepter staat op uit Israël.
En op een andere plaats las ik in hetzelfde boek:
‘Staat dan op en wordt verlicht,
want uw licht is gekomen;
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de glorie van God gaat over u op.
Want zie, terwijl de duisternis de aarde bedekt
en donker de volken:
is God over u opgegaan
en straalt zijn glorie over u uit.
Nu komen de volken naar Uw licht
en koningen naar Uw stralenglans.
Een vloed van kameelen zal u bedekken,
drommedarissen van Midjan en Efa;
uit Sjeba trekken ze allen met goud en met wierook,
en verkondigen blijde Gods lof.
God is met ons!
Verneemt het volkeren en staat versteld;
hoort het allen, verre landen.
Gordt u ten strijde: ge wordt overwonnen.
Gordt u aan: ge wordt overmeesterd.
Smeedt plannen: ze worden verijdeld.
Neemt een besluit: het wordt niet volbracht.
Want: God is met ons!’
Balthasar:
(Stopt zijn vingers in zijn ooren)

Zwijg! Mijn oorvliezen scheuren van die vlijmende steken.
Dicht je mond! Stop dien zwavelstroom van schandelijke leugens. Overmeesterd!
Overwonnen!
We trekken door!
Een brandstapel van je tooverboeken, en jij er boven op, duivelskunstenaar.
Atharvan:

Ach, koning, ik heb slechts een bevel volbracht, door uw eigen mond gegeven.
Eeuwen geleden werd dit geschreven door een hand, die u niet vijandig gezind was,
en ook in mijn hart leven geen booze plannen.
Duivel:

Ben jij een priester van Mythra, en je weet niet, dat het godslasteringen zijn, die je
uitbraakte?
Atharvan:

Als dit godslasteringen zijn, edele heer, dan wordt de schuldige hand, die ze
neerschreef, er reeds eeuwen voor gestraft.
Moge mijn tong het lot deelen van de hand, die de nooit aanschouwde
lichtverschijnselen van dezen nacht naar waarheid heeft beschreven.
Nooit is het gehoord, dat de godheid zoo duidelijk spreekt tot hem, die haar lastert.
Melchior:
(Schreiend)
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Neen, hij heeft gelijk. Laat ons toch terugkeeren, Balthasar, we loopen als dolle
stieren het vuur in.
Balthasar:

Zwijg jij, zwarte regenwolk. Met alle winden meedrijven en tranen lekken, dat is je
aard.
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Die fantast betweert, dat Mythra kwaad is, en je zit te simpen als een klein kind. Nog
geen kwartier later zegt hij: Mythra is niet kwaad, hij is geboren. En nu begin je
alweer.
Gebruikt je hersens toch. Of heb je die gebraden in je keuken? Dat zal een zielig
hapje geweest zijn.
(Tot den Atharvan)

En jij: ruk in! En nu voor het laatst.
Als ik morgen nog één van jullie in het kamp vindt, jaag ik hem over mijn zwaard
naar Mythra toe. Dan mag hij daar verslag uitbrengen van zijn smoesjes.
(De Atharvan verwijdert zich schuw en snel)

Monnik:

Zeer schrandere heer Balthasar, mag ik je een goeden raad geven? Trek door!
Melchior en iedereen, die jouw scherpzinnige inzichten niet deelt, is idioot en
belachelijk. Alleen jij bent een waar wonder van bevattingsvermogen en doorzicht.
Trek door!
Die priestert bazelt en zijn boeken fantaseeren.
Alleen de Deva heeft gelijk.
Dat is zoo'n belangeloos en liefdevol wezen. Die wordt gewoon verteerd van dorst
naar jouw verheffing.
Is dát niet, om te lachen? Ik wilde wel, dat je het deed, arme dwaas. Wat heb jij
met je hersens gedaan, dat is een andere vraag.
Je kunt ze blijkbaar beter bakken, dan laten verdampen van hoogmoedswaanzin.
Waarom, zeer schrandere heer Balthasar, zou een deva er toch zoo op gebrand
zijn, een pas geboren kind van kant te maken? Boor je scherpe geest eens in dit
vraagstuk, en als je niet op den knoest van je eigen ondergang stoot, heb ik maar één
goeden raad:
Trek door!
Als je te blind bent, om te voorzien, moet je maar zien.
Als je te bot bent, om te voorvoelen, moet je maar voelen.
Trek dan maar op naar de gebogen ruggen van de westerlingen.
Naar kelders met goud. Naar een luilekkerland, dat overvloeit van melk en honing.
Arme dwazen! Weet je, waar je naar toe gedreven wordt?
Naar een veestal. Naar een Kind, dat in de trog van een dier ligt. Wat heb ik jou
gezegd, Caspar, toen je nog thuis was? Ik was een gek en een godslasteraar, natuurlijk.
Maar wat heb ik gezegd?
Dat God zelf op aarde zou komen, ja of nee?
Komt het woord voor woord overeen, met wat die priester voorlas uit zijn boek,
ja of nee?
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Heb ik je toen gewaarschuwd voor dit heerschap, ja of nee? Je zwijgt, hè?
Trek maar door!
Het einde van je tocht zal het einde van je leven zijn, en een rampzalig einde.
Melchior:

Zie je, hij zei het ook al: een rampzalig einde.
Laat ons toch terugkeeren, Balthasar.
Balthasar:

Is dat zoo, Caspar? Heeft hij dat tegen jou gezegd?
Caspar:
(Strijkt zich over het voorhoofd)

Dat kan wel zijn. Er staat me zoo iets van bij.
Balthasar:
(Kijkt den deva eenige tijd zwijgend aan)

En wat heb jij daarop te zeggen?
Duivel:

Dat je dit jongmensch zoo juist nog een kind noemde, en dat hij nu geen uur ouder
is.
Monnik:

Uitvluchten! Hoor je, hoe hij er omheen praat?
Jij denkt, dat hij jouw hoogheid dient, maar hij windt je om zijn vinger, zoo hoog
als je bent.
Balthasar:
(Ongeduldig tot den duivel)

Nu geen uitvluchten, deva. Geef mij zwart op wit: lieg jij, of liegen zij?
Duivel:

Wel, wel, kalm een beetje. Ik ben Melchior niet.
Balthasar:

Het is mij om het even, wie je bent. Maar als je me belogen hebt, zal ik je toonen,
wie ik ben.
Duivel:

Ha, ha, koning Balthasar, maar wie denk je dan wel, dat jij bent? Wees voorzichtig,
mijn beste. Een deva is een aangenaam gezelschap, maar hij kan ook dingen doen,
waar zelfs vorst Balthasar voor stil zal staan.
(Balthasar wil hem in de reden vallen met den mond wijd open)
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Zet niet zoo'n grooten mond op, man. Dadelijk blijven je kaken zoo staan, dat doen
de deva's wel eens meer.
((Hij lacht)

Zie je wel. Daar heb je het al. Ik heb je nog zoo gewaarschuwd.
(Balthasar doet wanhopige poglngen, om zijn mond te sluiten met van pijn verwrongen gezicht.)

Caspar:
(Verschrikt)

Hij krijgt hem niet meer dicht.
Melchior:
(Schreiend)

Zijn mond staat stijf. Zoon van Angromainyus, heb medelijden. Spaar uw arme
Melchior.
Duivel:

Ha, ha, vorst Balthasar, hoor je bondgenooten nu eens.
Ik denk, dat ze in hun vuistje lachen, zou het niet?
Ze denken: zoo gaat het met een jakhals, die een grooten bek op zet, en zich
inbeeldt, dat hij dapper is.
Doe hem nu maar weer dicht, anders vat je nog kou.
(Balthasar sluit zijn mond.)

En nu braaf luisteren, naar wat ik zeggen ga.
Jullie wenschen te weten, wie van ons drieën heeft gelogen?
Dat zal ik je prompt vertellen: Ik was die onverlaat.
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Ik heb je maar wat op de mouw gespeld.
Dat mannetje daar
(hij wijst naar den monnik)

had het bij het rechte eind: ik heb gelogen. Er is daarginder niets te halen, geen kroon,
geen goud en geen vrouwen. Alleen een Kind in een beestenstal.
Caspar:
(Ontsteld)

Wat? Geen goud?
(Hij slaat zich voor het hoofd en schreit)

Bedrogen! Ik ben bedrogen. Er is geen goud.
Melchior:

Zie je nu: er is toch niets te halen. Laat ons maar terugkeeren.
Balthasar:
(Heftig)

Zoon van Agromainyus. Spreek je de waarheid?
Heb je me bedrogen?
Duivel:

Zeker, en wat dan nog?
Pas op je woorden, vriend, anders sper ik weer je kaken open. Ik heb je bedrogen,
waarde heer: een Kind in een beestenstal, anders niets. En nu kun je naar huis gaan,
als je wilt.
(Geslepen)

Maar je wilt niet. Je gaat niet.
Je trekt op als razenden, als bezetenen, alleen om dat Kind te dooden in zijn kribbe.
Het vuur van Mythra is uit en de hemel staat in brand.
Die broeder sprak de waarheid: er is een God geboren, die de vijand van Mythra
is, de vijand van jullie en de vijand van mij. Een God, die niets te geven heeft: geen
heerschappij, geen goud en geen vrouwen, maar wèl te nemen.
Laat Hem leven dertig jaar, en Hij zal je zelfs ontrooven, wat je bezit. En Hij zal
je wringen onder een juk van armoede, foltering en slavernij.
Want zoo ontzaggelijk als de sterren, die naar de aarde vielen daarnet, zoo geweldig
zal zijn macht worden, als je Hem nu niet smoort in zijn wieg.
Wie is er bang, om op te trekken tegen dien God?
Hij werd mensch, en is te dooden, zoo goed als Hij geboren is. Hij is een Kind,
en daarom is Hij makkelijk te dooden, nu.
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Ik zeg je, dat vandaag drie van je drie-honderd duizend krijgers voldoende zijn,
om Hem den doodsteek te geven.
Maar ga naar huis en laat Hem leven: binnen korten tijd zullen drie maal
driehonderd duizend te weinig zijn, om je te behoeden voor slavendienst, rooverijen
en ontbering.
En nu moet mijn jonge vriend nog eens zeggen, dat ik gelogen heb.
Monnik:
(Hij gilt)

Je liegt! Je liegt, duivel!
Duivel:

Ei, ei, mijne vrienden, let op, hoe juist dit maal mijn woorden waren. Zie dien kranke
eens aan. Hij beweert, dat ik lieg. Maar zie hem goed aan.
Daar hebt ge nu een slachtoffer van dien nieuwen God.
Hij heeft Hem kwaad gemaakt, doordat hij met mij is meegegaan. Dat wroet hem
in zijn hersens en hij heeft koorts.
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Zie hem toch eens gloeien, dat brandoffer. Die zit nu gevangen in de vurige klauwen
van zijn God. Dat is nu zoo'n slavenziel, die niets dan kruipen kent. Zoo'n
armoedzaaier, die anderen hun geld niet gunt. Zoo'n dorre menschenhater.
Bezie hem goed. Prent dat skelet in geel perkament diep in je geest: zoo zult gij
allen worden als gij hem meer vertrouwt dan mij.
(Tot den monnik)

Lieg ik soms nog, mijn lieve?
Spreek op. Het is nu de meest geschikte tijd. Je zoudt hen anders doen vermoeden,
dat de deva ditmaal althans de waarheid sprak.
Monnik:
(Gillend van wanhoop)

Je liegt, duivel. Je liegt! God, wreek U!
Duivel:

Ja, ja, je God is een Kind, man Hij laat zelfs jou in den steek.
(Tot de anderen)

Ziet gij, welk een trouwe satelliet hij is van zijn God? Hij haat jullie als de pest. Hij
wil je dood.
Daarom moet je naar huis, om dat Kind zijn kans te geven.
(Van rechts steekt een hevige wind op, die gaande weg aan zwelt. De kleeren wapperen.
De tentzeilen klapperen. Vonken vliegen uit het kampvuur)

Maar nu zult gij kiezen tusschen mij en hem.
Hij, het spookbeeld van een geplunderd en gefolterd menschdom, hij, die gretig
als een gier aast op jullie lijken.
Of ik, die jullie hierheen lokte, omdat onze belangen bij den dood van dat Kind
gelijkelijk zijn.
(De wind huilt en boven het gieren klinkt de stem van den duivel)
... ...

Balthasar, Caspar en Melchior.
Of wat zou ik nog uw maskers noemen? Toon mij uw gelaat.
Een wolk zand, die alles vervaagt, jaagt over het tooneel. De duivel schreeuwt)

Hoovaardij des levens: zult gij buigen?
Begeerlijkheid der oogen: zult uw goud prijs geven?
Begeerlijkheid des vleesches: zult gij verdorren tot brandhout?
(Hoornsignalen. Rondom zwellend rumoer)

Zie, ik leg alles in uw handen. Doet, wat u goeddunkt.
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Maar ik ken uw besluit: op, naar uw vijand, wereld!
Op, naar den smeulenden haard van een verwoestenden brand. Laten wij hem
smoren: één greep is voldoende.
Uw vijand is een Kind!
(De drie springen overeind en ook de monnik staat tusschen hen in)

Monnik:
(met de handen aan het hoofd, als uitzinnig)

‘Waarom razen de volken,
bluffen de naties,
komen de koningen der aarde bijeen,
spannen samen tegen God en zijn Gezalfde?’
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Monnik:
(Schreeuwend)

‘Laat ons zijn ketenen verbreken!, ons van zijn boeien ontslaan!’
(Met den stormwind jagen zij het tooneel af naar links)

(Hen naroepend)

‘Die in den hemel woont, lacht u uit. God bespot u!’
(Het is nu zeer duister op het tooneel. Het vuur is uitgedoofd. De stem van den monnik klaagt alleen
en vruchteloos, omwoeld door het rumoer van het opbrekende leger)

‘Koningen, bedenkt het wel, weest gewaarschuwd, wereldregeerders.
beeft en kust Hem de voeten.
Dient God in vreeze,
Anders ontsteekt Hij in toorn
en loopt ge uw verderf te gemoet.
(Hij zakt ineen)

Gelukkig... gelukkig... wie tot Hem... zijn toevlucht neemt.’
DOEK.
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Derde bedrijf
Een sneeuwveld met enkele boomen op een heuvel. Het is nacht. De Kerststal staat rechts, met
den gevel schuin naar den voorgrond gekeerd. De deur is open en zwakke schijn van olielicht
valt op de sneeuw, dringt ook door gaten en spleten van muren en dak.
Fridolin, een herdersjongen van acht jaar, speelt binnen een droomerig wijsje op de fluit.
Buiten zitten twee herders, van schapen omgeven: Grombardus, een oude herder met een
baard, en Angelino, een jongen van vijftien. Hij snijdt figuren in hout Op den achtergrond
rijst een zilveren staartster uit de kim, die gestadig klimt.

Angelino:

Vader, zie eens achter u. Daar is weer een ster.
Haar staart sleept over de aarde als een bruidskleed, dat den zwarten grond met
een sluier van geluk bedekt.
Jerusalem ligt als een zilveren sprookjesstad in haar licht.
Grombardus:

Een groote ster. Die moet de bode zijn van nieuwe gebeurtenissen.
En ze rijst snel. Ze zullen dus niet lang op zich laten wachten. Maar ze stijgt zoo
strak. Ze danst en buitelt niet van blijheid gelijk de anderen, die in den Kerstnacht
de vreugdige Geboorte op de zwarte lei van den hemel schreven. Ze klimt met
plechtigen ernst, alsof ze op een beslissing aanstuurt, op een strijd op leven en dood.
Haar blik is verstard. Zij knipoogt niet, maar staart als het oog van een visch. Ze
staart wezenloos voor zich uit, alsof een ontstellende gedachte haar geest bezeten
houdt, alsof ze van smart is geslagen.
En de staart, dien je een bruidsluier noemde. Je bent nog jong en argeloos. Maar
mij waarschuwt de omzichtigheid van den ouderdom, dat het eerder een stroom van
tranen is, die aan het oog ontvliedt, en de aarde met zilveren plassen bedekt.
Toen ik zoo jong was als jij, is ook een staartster verschenen, en terwijl ik, nog
onervaren, opgetogen van blijdschap naar haar schoonheid staarde, schreeuwden de
lieden, die mij omgaven, van angst en ontzetting, omdat zij steigerende paarden,
oorlogswagens en van bloed druipende zwaarden door het luchtruim zagen varen.
Zij weenden, sloegen zich op de borst en wierpen zich ter aarde neder, God den Heer
smeekend, het onheil af te wenden, waar de staartster de beangstigende bode van
scheen.
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Maar om onze zonden mocht dit niet geschieden:
Antiochus, de Syriër, heeft het land overstroomd met ijzeren krijgswagens, en
gemaaid met van bloed druipende zwaarden. Maar ga naar den stal, mijn kind, en
meld den ouden man het vreemde teeken.
(Angelino staat op en gaat den stal binnen)

Angelino:

Oude man, er is een ster verschenen. Een groote met een staart. Vader is verontrust,
omdat ze hem niets goed voorspelt.
Josef:

Uw vader heeft gelijk, mijn zoon. Wel brengt een ster geluk, maar het is de staart,
die onheil baart.
(Hij verlaat den stal, gevolgd door Angelino en Fridolin met de fluit. Geruimen tijd beschouwt hij de
ster, terwijl zijn hand peinzend door den baard waart.)

Dit is het oud verhaal, dat ieder jaar opnieuw geschiedt.
Grombardus:

Dunkt u niet, eerwaardig man, dat dit een onheilspellend teeken is? De ster klimt als
bezeten door een boozen geest.
Jozef:

Dat is zij ook, goede man. Dat is zij ook. Zij ís bezeten.
Maar in de kribbe ligt een Kind, dat gekomen is. om booze geesten uit te drijven.
Grombardus:

Zal het Kind ook krachten kunnen keeren, die in staat zijn volkeren te verpletteren,
eerwaardig man?
Jozef:

Als de ster in het zenith staat, zal haar macht gebroken worden. Haar staart zal
troosteloos omlaag hangen als van een geslagen hond.
Niet slechts van legers, die volkeren verpletteren, maar van geheel de wereld wijkt
de macht voor de bevende hand van mijn kind
Angelino:
(Starend in de verte)

Wat zie ik daar? Is dat een vloed, die aan komt rollen in het licht van de ster?
Fridolin:

Waar?
Angelino:

Daar! Langs de helling van gindschen heuvel stroomt het omlaag.
Krioelende schaduwen als een stoet van trekkende mieren.
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Grombardus:
(Zich oprichtend)

Als mijn oude oogen me niet bedriegen, geven ze je gelijk, mijn zoon.
Jozef:

Het is het oud verhaal.
Angelino:

Ik zie menschen: het is een karavaan.
Grombardus:

Het is een leger. Ik zie de speren flitsen.
Fridolin:

En hoor hun gezoem. Als een zwerm bijen, die trekt.
Grombardus:

Eerwaardig man, wat beteekent dit? Een leger op den weg naar Bethlehem.
Josef:

Dit leger is niet voor Bethlehem. Het is voor den stal.
Grombardus:

Voor den stal? Wat komen ze bestrijden in een stal?
Josef:

Zij komen, om het Kind te dooden.
De booze geest, die op de ster rijdt als op een stijgerend ros, heeft
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aan den staart dit leger meegetrokken, om het Kind te dooden, dat eens zijn
overwinnaar zal zijn.
(Intusschen is het gerucht aangezwollen en meer bepaald geworden. Men hoort het rijden der
wagens, de marschmaat der voetstappen en het kletteren van zwaarden. Er klinken bevelen,
en het geluid laat verstaan, dat het leger zich splitst en een omsingelende beweging uitvoert)

Grombardus:
(Zeer verschrikt)

Maar, eerwaardig man, deden wij niet beter te vluchten? Het Kind is in levensgevaar,
en wat kunnen wij uitrichten tegen zooveel gewapende mannen? Men zal ons dooden,
allen die zij hier vinden.
Angelino:

Ja, laten wij ons verbergen. Ik weet een diepe grot, die zij niet zullen ontdekken.
Jozef:

Ge kunt niet meer vluchten en u niet meer verbergen. We zijn omsingeld van alle
kanten.
Fridolin:

Omsingeld? En komen zij met zwaarden?
(Hij begint te schreien)

Ik ben bang.
Jozef:
(Hij legt zijn hand op het hoofd van den jongen)

Vrees niet, mijn kind. Weest niet bevreesd, beste menschen. Het is het oud verhaal.
Geen haar op uw hoofd zal gekrenkt worden, maar gij zult getuigen van een schoon
wonder zijn.
Komt met mij in de stal. Daarin zijt gij beter beschut dan in een burcht.
(Zij betreden den stal en sluiten de deur met een grendel. De venstertjes, die met perkament
gesloten zijn, worden plotseling hel verlicht. Ook spuit het licht door de spleten op de sneeuw
Er zijn engelen in de stal afgedaald. Zij spelen op vedels en guitaren. Later golft een fluit er
schoon doorheen)

(Het gerucht van het leger is intusschen verstild: het heeft zijn omtrekkende beweging voltooid.
Twee verspieders komen sluipend op van links, zoeken dekking ieder achter een boom, en
nadat zij zich van hun veiligheid verzekerd hebben, beginnen zij een gesprek)

Eglon:

Dit is dus het paleis van den grooten koning.
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Een groote koning in een kleine woning. Zijn grootheid schuilt blijkbaar niet in
zijn woonruimte. Zooveel grootheid samengeperst in zoo'n klein hok: het moet
daarbinnen, om te stikken wezen.
Pubol:

Dit is dus de burcht van den machtigen vorst. Dat mag een fort heeten. We deden
beter tot een eervollen terugtocht te besluiten, voordat we met bebloede koppen
moeten afdruipen.
Eglon:

Maar kort en goed: moeten we hier zijn, of moeten we hier niet zijn? Men stuurt ons
naar een paleis en we vinden een stal.
Men stuurt ons naar een burcht en we vinden een krot zoo gam-
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mel, dat je het omver kunt loopen, zonder te voelen, dat je je stoot.
Pubol:

Toch is vergissing uitgesloten. Op dit heuveltje moet het zijn.
Er is mijlen in den omtrek geen huis te bekennen en de ster staat er vlak boven.
Eglon:

Zijn ze dan gek?
Pubol:

Feit is, dat we met een leger van driehonderd-duizend man een schuur omsingeld
hebben. Gevolgtrekkingen laat ik aan je eigen beleefdheid en schranderheid over.
Eglon:

Dan zal de beleefdheid mijn schranderheid niet beletten, vast te stellen, dat onze
koningen stapel krankzinnig zijn.
Pubol:

Ik wist wel, dat jouw beleefdheid niet tot krachttoeren in staat was.
Eglon:

En ik durf er mijn kop onder te verwedden op de koop toe.
Zij zijn hun kop toch ook kwijt, en ze hebben het er ver genoeg mee gebracht:
dertig dagmarschen van driehonderd-duizend man, om een stal te bestormen. Dat
noem ik een heel stuk.
Pubol:

Weet je, waar ik mijn kop voor geef?
Dat die twee vreemde schavuiten hun den kop op hol gepraat hebben.
Maar de jongste heeft zijn straf al te pakken, dat is een troost.
Dat praten is hem in zijn eigen kop geslagen, en nu praat hij te pas en te onpas
tegen zich zelf, zoo dwaas en zoo hard, dat de gekkigheid uren ver te hooren is.
Eglon:

Die knaap beleeft plezier van zijn reisje. Ze hebben hem op zijn kameel moeten
vastbinden, want hij was niet te houden.
En als hij niet te keer gaat, is hij te slap om in het zadel te blijven. Neen, die is een
eind weg.
Pubol:

Verdiende loon.
Eglon:

Niets minder. Hij wordt betaald met zijn dood.
Pubol:

Jammer, dat hij die prijs niet eerder gekregen heeft: dan lagen we nu niet om een
schuur.
Eglon:
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Wat zal de koning van Jerusalem opgekeken hebben, toen wij met
driehonderd-duizend man beleefd kwamen vragen, of wij zijn jongste zoon een kopje
kleiner mochten maken.
Zijn jongste zoon was dertig, zei hij, en binnen afzienbaren tijd verwachtte hij
geen jongere.
Pubol:

Geen wonder, dat geen sterveling in de stad er iets vanaf wist. Moet je dat kasteel
zien: het is, om er overheen te springen.
Eglon:

De koning trok een bedenkelijk gezicht en zei: Ik zou hem maar eens goed gaan
zoeken, en als je hem gevonden hebt, laat het dan even weten.
Onze koningen hebben een figuur geslagen, waar het nageslacht nog lang om
lachen zal, dat zeg ik je.
Pubol:

Ik gun het nageslacht graag een lolletje, en de figuur, die onze koningen slaan, kan
mij minder schelen. Voor mijn part waren ze voor dien koning op hun kop gaan
staan. Dat is hun zaak, die
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ze omkeeren.
Maar dat ze onze zaken ook omkeeren, dat schreeuwt ten hemel om wraak.
Want wie betalen de rekening van hun dolle fantasterijen?
Wij, en wij alleen.
We zijn zeker voor een half jaar mooi met deze onderneming. Als we thuis komen
is de regentijd voorbij.
En wie zal ons te eten geven, als het land het niet doet?
Wie den vetten Melchior te eten zal geven, is geen vraag.
Die voedt zich desnoods met de melk uit de borsten van de moeders, die hij zelf
maakt. Maar van ons, arme schobbers, liggen de uitgemergelde lijken den komenden
zomer als mest op het land voor een oogst, waarvan wij niet meer eten zullen.
Eglon:

Ik weet een betere mest voor onzen grond: de rotte hersens van onze heeren.
Zij zijn de kop van het land, maar wij zijn de maag. En als hun koppen vol
zotternijen zijn, zijn onze magen leeg.
Hun waanzin mogen wij vreten, ja, maar die vult bar slecht.
Pubol:

Ze moesten gedwongen worden, hun eigen waanzin te vreten. Misschien dat ze er
met een paar lepels wonder-olie voorgoed van verlost werden. Dat zou een verlichting
zijn voor hen en voor ons.
Eglon:

Maar dat praten van ons vult al even slecht als hun waanzin. Ik begin honger te
krijgen. We zullen even naar binnen loeren en dan verdwijnen we als de bliksem.
Pubol:

Daar kun je donder op zeggen.
(Zij sluipen naar den stal)

Eglon:

Wij naderen het hol van den leeuw.
Pubol:

Hij schijnt vandaag toch een schaapsvel aan te hebben.
(Zij gluren ieder door een spleet)

Jozef:
(Zingt argeloos het wijsje: ‘Er is een Kindeke geboren op aard’)

Wie spiedt er daar door de spleetjes in huis?
Glurende oogen vindt Josef niet pluis.
(De verspieders glippen terug achter hun boom en staren elkaar eenigen tijd verbaasd aan)

Lux. Jaargang 3

Eglon:

Die had het over ons!
Pubol:

Zou je denken? Hij stond anders met den rug naar ons toe.
Eglon:

Dan heeft hij op zijn rug ook oogen zitten. Maar hij had het over ons.
Glurende oogen... Welke oogen zouden gluren, als het de onze niet zijn?
Pubol:

Misschien had hij het over zijn eksteroogen, die door zijn schoenen kwamen gluren.
Wat een landlooper! Of over den os, die naast de kribbe met lodderoogen lag te
kwijlen.
Eglon:

Zag je hem ook? En een ezel. Een raadselachtig gezelschap.
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Er lag een kindje in dien bak. Zou dat de nieuwe koning zijn? Zijn wieg is al even
koninklijk als zijn paleis.
Pubol:

Zooveel menschen in zoo'n klein hok.
Een jonge vrouw, zeker zijn moeder, en een heel stel herders. Wel een boeren
hofhouding.
Eglon:

Zag je die vreemde wezens? Ze zweefden als wolken heen en weer. Als wolken licht.
Pubol:

Ze schenen niet veel last te hebben, van wat hen in den weg stond: ze gingen hun
gang maar.
Eglon:

En ze deden van alles. Sommigen waren muziek aan het maken. Anderen veegden.
Zelfs was er een met het vuur bezig.
Zouden het geen spoken zijn?
Pubol:

Ik denk het niet. Van spoken wordt je altijd griezelig, en nu voel ik niets. Ze waren
werkelijk mooi.
Eglon:

Ze lijken wel drijvende bliksems. Mijn oogen doen er nog pijn van.
Pubol:

Een onbegrijpelijke verzameling.
Die oude man was aan het timmeren, zag je dat?
Eglon:

Hij zou er verstandig aan doen, een ordentelijk bed voor dat wicht te maken. De
stumper lag pardoes op stroo.
Alles bij elkaar niet bijster gevaarlijk op het eerste gezicht.
Pubol:

Maar het eerste gezicht is van geen gewicht. Laten we er nog een tweede op wagen.
(Zij sluipen naar de zelfde plaatsen)

Jozef:
(Zingt de zelfde wijs)

Komt binnen menschen, verdwaald in den nacht,
komt tot het Kind, dat u allen verwacht.
(Zij glippen terug achter hun boom)
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Eglon:

Hij vraagt ons binnen te komen. En zeg jij maar, dat hij ons niet door heeft. Hij speelt
gewoon kat en muis met ons.
Pubol:

Een kat, die je gerust zonder handschoenen aan kunt pakken.
Hij neuriede maar langs zijn neus weg, terwijl hij zat te snijden.
Eglon:

Dat is het hem juist. Straks haalt hij langs zijn neus weg een stiekemen streek uit en
je ligt op je dooden rug in de sneeuw.
Pubol:

Niet zoo zwaar op de hand. Als we dood moeten, zijn we er toch zeker zelf bij? Twee
jonge kerels tegen één oud mannetje.
En tegen stiekeme streken hebben we altijd nog ons zwaard.
Eglon:

Een lief oud mannetje.
Heb jij oogen op je rug? Hij wel!
En weet jij dan, wat hij nog in zijn handen heeft zitten? Ik niet!
Pubol:

Maar ik moet toch nog eenmaal kijken, voor ik wegga.
Het is prachtig daarbinnen, en zoo warm. Mijn hart wordt blij van het kijken alleen.
Net of ik een pintje brandewijn op heb.
Eglon:

Ik vertrouw dat plezier van jou niets.
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Het huis is betooverd. En wees maar voorzichtig, want als je niet bang meer bent, is
het een teeken, dat ze je al in hun macht hebben.
Zag je dien eenen bliksem? Hij was aan het naaien en toch verbrandde het goed
niet. Ik moet er niets van hebben.
Pubol:

Je hoeft er ook niets van te hebben. Als ik nu betooverd ben, dan wil ik zoo mijn
heele leven zijn. Ik heb beroerdere dagen gekend.
Kom voor het laatst!
(Zij sluipen naar dezelfde plaatsen)

Jozef:
(Zingt de zelfde wijs)

Och, domme menschen, bedenkt, wat ge doet.
God te vermoorden, vergaat u niet goed.
(Zij glippen terug achter hun boom)

Eglon:

Daar heb je het nu. Of hij van ons afweet.
Pubol:

Afweet? Ben jij dan van plan, God te vermoorden?
Eglon:

Ik niet! Maar ik zeg je, dat het klopt.
Nu die oude het er over heeft, herinner ik me, onderweg het zelfde verhaal gehoord
te hebben. Ik verklaarde ze voor gek, maar waarachtig, het was het zelfde verhaal:
dat die twee vreemdelingen duivels waren, en dat ze onze koningen gebruikten, om
tegen Mythra op te staan.
Pubol:

Tegen Mythra? Wij boeren en buitenlui?
Maar daar krijgen ze mij niet voor.
Ik ga ze berichten, wat ik hier gezien heb, en dan is voor mij de kous af. Ik brand
mijn vingers niet aan die bliksems daarbinnen.
Eglon:

En ik evenmin. Daar kun je donder op zeggen.
Pubol:

Daar zeggen we beiden donder op. En we gaan.
(Zij sluipen af.
De staldeur gaat open en Josef komt behoedzaam naar buiten. Hij kijkt omzichtig rond)
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Jozef:

De vijandige oogen zijn geweken. Komt!
(De herders komen naar buiten)

Fridolin:

Wat zochten die booze mannen hier?
Waarom zijn zij weggegaan zonder te vechten, oude man?
Jozef:

Zij kwamen, om te verspieden. Straks springt het kwaad, dat in hun oogen broeit,
ons als een wolf naar de keel.
Angelino:

Als een wolf? Wat bedoelt gij, eerwaardig man?
Jozef:

Een lam danste in de klaverwei.
Het was lente en de zon kuste de blauwe lucht, het gras en de bloemen. Daarom
was het lam gelukkig en het danste zoo dol op zijn stijve beenen, dat de bloemen
tegen zijn krullen sloegen. Maar tusschen de struiken aan den weikant gloeiden
oogen.
Twee groene wolvenoogen, die als giftige bessen groeiden aan het onschuldig
hout. Roerloos stonden zij geboeid op de witte
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vacht van het lam, wogen hun kansen en proefden hun prooi. Het onheil, dat zij
heimelijk broeden, springt straks als moord de struiken uit.
Maar het lam danst onbekommerd achter zatte vlinders aan. Zijn oogen drinken
hun dronken gedwarrel, dat hem lokt naar den muil van den dood, om lachend van
leedvermaak te dansen boven zijn bloedige ondergang.
Maar nog betoomt de dood zijn tanden.
De wind houdt zijn adem in en wacht:
een stilte, zwanger van benauwen,
een onweer broeiend tot zijn kracht.
(Hij zwijgt)

Fridolin:

En wat deed de wolf, oude man?
Jozef:

De wolf? Och, mijn kind, het is heel anders verloopen, dan de wolf verwachtte.
Maar stil! Daar komt de vlinder.
(Zij keeren terug in den stal en sluiten de deur)
(De monnik komt op van links. Hij heeft een witte doek om het hoofd en loopt onzeker met de
handen vooruit als een blinde)

Monnik:

Wat is het donker.
(Hij struikelt, maar houdt zich op de been)

Daar is de stal.
(Hij struikelt weer en zwaait met de handen, om het evenwicht te herstellen)

De stal steigert als een paard.
(Hij slaat tegen den grond)

Och Heer, daar val ik nog!
Laat ik hier maar blijven liggen. De sneeuw is heerlijk koud en ik ben te moe.
Hier zal ik sterven. Dit is een zalig doodsbed, wit en zacht en koel.
(Hij steekt zijn hoofd in de sneeuw)

Het dooft het vuur in mijn hoofd.
Het steekt! Ze steken dolken in mijn lijf.
Ja, steken maar! Ik sterf, maar je komt er niet in.
Alleen over mijn lijk kun je binnengaan.
Ik sterf vlak bij den stal. De deur is dicht en binnen is het stil. Ik ben verdoemd.
Ik sterf op mijn dwaalweg en de deur is dicht. God laat me alleen met mijn zonde.
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(Hij rilt en klappertandt van koorts en kou)

Koud!
Weet je nog, moeder, dat ik een sneeuwbal in je gezicht gegooid heb? Je stond in
de deur, om me te roepen voor het eten.
(Hij begint spijtig te weenen)
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Moeder, vergeef me! Ik zou het niet gedaan hebben, als ik geweten had, hoe koud
de sneeuw is. Nu voel ik, hoeveel pijn ik je gedaan heb. Maar je bent zoo ver weg:
ik kan je niet meer kussen, om me te vergeven.
Je kunt me niet meer kussen voor den nacht... voor den laatsten nacht. Je weet niet
eens, dat je jongen dood gaat, van God en alle mensen verlaten, als een beest in de
sneeuw.
Wat zul je schreien, als je het hoort: je jongen is gestorven op den verkeerden weg.
Een handlanger van den duivel.
(Hij schreit zijn verdriet uit en begint kalm te redeneeren)

Dat is een schande voor mij.
In het klooster zal het van mond tot mond gaan: Johannes is met den duivel
meegegaan, om het Kerstkindje te dooden. Twee maanden lang heeft er een duivel
bij ons gewoond.
Ze houden een boetedag en het klooster wordt opnieuw gewijd. Maar God heeft
hem verschrikkelijk gestraft: hij is gestorven voor den stal en de deur bleef dicht.
Hij is verdoemd.
Als ik voor den hemelpoort kom, zal het zijn als hier: gesloten. Zware deuren met
ijzer beslagen: gesloten.
Er achter is het feest. Hoor! ze zingen en juichen.
Doe open! Doe open! Hier is een rouwmoedig zondaar.
Hoor je mijn kloppen niet?
(In doodangst)

Daar komen de duivels!
(Hij klopt, hij beukt met zijn vuisten)

Ik sla mijn knokels tot bloed. Maar ze willen me niet hooren.
(Worstelend in de sneeuw)

Laat me los! Ik wil niet!
Ha, grauwe monnik, jij geloofde niet in de kracht van de begeerlijkheden? Mee
naar de hel. Zoo sterk zijn wij.
(Wanhopig schreiend)

Laat me toch gaan. Ik ben onschuldig. Je weet zelf, dat je me bedrogen hebt.
(Heftig)

Bedrogen? Jij zelf vond je koelcel te kil.
Hier is vuur. Hier kun je bekomen van de kou. Plof in de hel!
(Uitgeput valt hij ter aarde)

Ik word stijf.

Lux. Jaargang 3

(Verontrust)

Maar je sterft nog in de sneeuw.
Laat ik naar den stal gaan en kloppen. Binnen zal het beter zijn.
(Hij sleept zich voort, valt en sleept zich verder, rust en tobt door)

De weg naar God is zwaar.
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(Halfliggend leunt hij met zijn schouder tegen den muur van den stal en klopt op de deur.
Het blijft stil.
Hij klopt opnieuw)

Doe open! Het is hier zoo koud.
(Hij wacht, doch te vergeefs. Hij klopt opnieuw)

Jezus, doe toch open! Ik ga dood.
(Het blijft stil en hij begint te schreien)

Ik ben verloren. Hij luistert niet meer. Voor eeuwig verloren.
(Hij klopt wanhopig hard)

Maria, bent u daar? Ik heb een boodschap van mijn moeder.
Ze is zoo ver weg en ik ga dood en ik heb een zonde...
(Het blijft stil en hij berust er in. Na eenigen tijd praat hij rustig en als in zich zelf)

Ik sterf voor de deur.
Als de koningen komen zullen ze me vinden.
Ha! Die wilde ons beletten, het Kind te dooden. Schuif hem even opzij, hij ligt in
den weg.
In de hel zal ik het vernemen: het Kind is dood. Het Kind is vermoord.
Als een golf stijgt het gejuich omhoog... als een heete golf...
(Zijn hangend hoofd spuwt een golf bloed: een roode plas in de sneeuw, en hij zijgt ineen)

Jezus... Ik sterf voor Uw deur... Erbarming.
(Hij sterft)

(In den stal spelen de engelen een melodie van boete en loutering, welke plotseling afgebroken
wordt, wanneer de stemmen van de koningen in de verte worden gehoord)

Melchior:
(Achter het tooneel met zeurige stem)

Wat is het hier helsch donker onder de boomen. Ik struikel telkens. Hadden we maar
een lantaarn meegenomen. Straks breek ik nog mijn nek.
Balthasar:

Daar zou niets aan verloren zijn, huilebalk. Sluit je klachtenbak. Je zoudt ons nog
verraden.
(De drie koningen komen op, vergezeld van den duivel)
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Duivel:

Hier is het dan. Het einde van al onze moeite. Het doel van onze lange reis. Het
middelpunt van onze groote machtontplooiing: een bouwvallige stal.
Je ziet, dat ik de waarheid sprak. De ster staat recht er boven: het kan niet missen.
Balthasar:

Maar wie zitten er in? Dat is van meer belang.
Duivel:

Zooals ik gezegd heb: Het Kind, een vrouw en een oude man. Verder enkele
verschrikte herders, die er dekking gezocht hebben voor het veege lijf.
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En een os en een ezel, als je het precies wilt weten.
Balthasar:

Je bent goed ingelicht.
Duivel:

Ik ben er kind aan huis. Ik ben er, of ik kom er.
Hoor je wel, hoe stil ze zijn? Ze houden den adem in van angst.
Melchior:

Kijk daar! Er ligt een mensch. Een lijk!
De verspieders hadden wel gelijk: dat huis is betooverd.
Je valt dood, als je het aanraakt.
Duivel:

Vervloekt! Dat is die monnik, geloof ik.
Hoe komt die hier? De stijfkop.
(Hij gaat naar hem toe)

Melchior:

Blijft toch hier. Dadelijk lig je er naast.
Duivel:

Zwijg, weekdier! Vraag ik jou, om te gaan?
(Hij gaat verder tot den monnik en beziet hem een wijl peinzend. Dan bukt hij en beurt hem op bij de
schouders, maar het lichaam zakt levenloos terug. Tenslotte voelt hij hem den pols, schudt het hoofd
keert tot de anderen terug)

Hij is morsdood! Bevroren vleesch.
Nu kan hij bekoelen, de heethoofd.
Hij rammelde van de koorts en toch moest hij door de sneeuw.
(Sarcastisch)

Om ons een spaak in het wiel te steken.
Ha, ha, nu is hij zelf stijf genoeg, om voor spaak te dienen.
Daar ligt hij, die een blok aan mijn been wilde zijn.
Een blok is hij... van ijs. Maar niet aan mijn been.
Een schooneren dood had je moeilijk kunnen wenschen, mijn vriend.
Met je hoofd tegen den stal en nog kouder dan je koelcel.
Je mag tevreden zijn.
(Tot de koningen)
...

Zijn verdiende loon, die eigenzinnige gek.
Nu kan hij van nabij zien, wat gebeuren gaat, en hij zal te beroerd zijn, om een
hand uit te steken.
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(Tot het lijk)
......

Weet je nu, wat de begeerlijkheden waard zijn, twijfelaar?
Je bent met een goeden indruk van haar de eeuwigheid ingegaan, dat is zeker.
Je wist niet, waar je mee speelde, man, toen je dat uitstapje begon.
Je speelde met vuur en al de sneeuw van de wereld is te weinig, om te verhinderen,
dat je je brandde. Wij zijn nu eenmaal niet, om mee te spelen.
En wat denk je nu te doen, na zooveel groote woorden?
Hier staan wij met het zwaard in de vuist.
Daar is de stal.
En jij ligt tusschen beiden, zoo kalm of het je koud laat.
Ontwaak, broeder, het wordt tijd!
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Doch als je niet meer dan dreigementen hebt, blijf je maar liggen, want woorden
baten hier niet meer.
((Tot de koningen)

Een mooie God, die van hem.
Je ziet, dat ik de waarheid sprak: Hij is zelfs te zwak, om zijn laatste beschermer
op de been te houden.
(In het stalletje wordt de grendel van de deur geschoven.
De vier zoeken ijlings dekking achter boomen.
De deur gaat open en fel, wit licht stroomt naar buiten op de sneeuw.
Sint Josef verlaat de stal, gevolgd door Maria, die het Kindje in de armen draagt. Ook volgen
de herders.
In de stal spelen de engelen een melodie op fluit, vedels en guitaren.
Bij den monnik gekomen, knielt Maria naast hem neer. Het Kind steekt de hand uit en strijkt
hem over het gelaat.
Hij haalt diep adem en het bloed keert terug naar het gezicht. Hij opent de oogen en sluit ze
weer. Hij opent de oogen en staart bewegingloos, niet-begrijpend naar de groep in het licht.
Dan slaat hij schichtig een kruis.
Maar de verschijning blijft en Maria lacht hem bemoedigend toe)

Monnik:

Waar ben ik? Is dit de hemel?
Jozef:

Dit is de aarde. Je bent bij den stal van Bethlehem.
Monnik:
(Hij strijkt zich met de hand over het voorhoofd in pijnlijk herinneren)

Zijn de koningen al geweest?
Jozef:

De koningen zijn wel in de nabijheid, maar ze zijn nog niet geweest.
Monnik:

Maar ze komen! Ze komen, om het Kind te dooden.
De duivel drijft hen aan.
Josef:

Ze komen, maar niet om te dooden. Ze zullen komen met geschenken en goeden wil.
Monnik:

Ik heb Jezus verraden als Judas!
In een zwak oogenblik heb ik den duivel vertrouwd, maar hij is trouweloos.
Vraag Jezus toch vergiffenis voor mij.
Ik heb alles gedaan, om hen tegen te houden, maar het was te laat. Nu komen zij
zeker.
Josef:
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Wees gerust, mijn zoon.
Ze zullen komen, maar als lammeren, om de hand te likken van een kind.
Ge hebt gevraagd, dat uw boete de redding van het Kind zou mogen zijn. Wees
gerust: uw gebed is verhoord. God heeft uw zonde vergeven en uw dwaalweg ten
hemel geleid.
Sta op, en kom in den stal. Nog is het droevig geheim niet in
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een blij geheim veranderd en bij het Kind is troost voor alle leed.
(Sint Josef buigt over hem heen en knoopt den doek af, die het hoofd van den monnik omgeeft)

Laat ik dezen doek afdoen. Het is het verleden, dat van je weggenomen wordt.
(Dan helpt hij den monnik op de been en allen betreden den stal, waarvan de deur gesloten
en gegrendeld wordt)
(Intusschen is er beroering gekomen in het leger rondom. De verhalen van de verspieders
hebben opschudding en ontevredenheid verwekt)

Duivel:
(Hij treedt uit zijn schuilhoek te voorschijn en wacht, rondziende naar de koningen, die verborgen
blijven)

Komen jullie nog te voorschijn, of niet?
(Hij wacht tevergeefs)

Ben je soms onder de indruk van die ontroerende vertooning?
(Hij wacht tevergeefs)

Je doet me denken aan het verhaal van jullie stamouders: die kwamen ook niet, toen
zeker iemand hen riep.
Doch het is nu maar een zuigeling, geen brieschende God.
(Hij wacht tevergeefs)

Kom je nog, wezels? Of wil je voor eeuwig in je hol blijven schuilen?
Balthasar:

Neen, zeker niet. Wij verlaten ons hol... om te vluchten...
Maar het Kind tegemoet!
(En hij loopt van achter zijn boom het tooneel af. Melchior volgt hem op de voet en tenslotte
ook Caspar.
De duivel staart hen eenige oogenblikken sprakeloos van verbazing na, stampt van wrevel op
den grond en roept)

Duivel:

Naar het Kind? Dat nooit! Naar den duivel met jullie!
(Hij rent hen achterna)
(De beroering in het leger is toegenomen. Er klinken dreigementen, juichkreten en gefluit)

Stemmen:

Keert terug naar uw tenten, Midjan en Efa!
(Gejuich)
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Keer terug naar uw akkers, Tasjisj!
(Gejuich)

Eglon:

Het is een hemelgeest. Wij zagen wezens als lichtende wolken zweven door den stal,
en een oude man, die wist, wat wij deden, hoewel hij met zijn rug naar ons toe stond.
(Hoornsignaal)

Een stem:

Soldaten, hoort!
Stemmen:

Wij vechten niet tegen een God!
(Gefluit)

Terug naar onze haardsteden!
(Gejuich)

Een stem:

Soldaten, hoort naar mij!
Stemmen:

Weg met den zwarten geest!
(Gefluit)

Terug naar onze vrouwen en kinderen!
(Gejuich)
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Een stem:

Soldaten, de koningen gaven zoo juist bevel tot den aftocht!
(Oorverdoovend gejuich)
(Ondertusschen is de staldeur opengegaan en is Josef met de herders naar buiten getreden)

Fridolin:

Wat beteekent dit rumoer, oude man?
Josef:

Het is het rommelen van een onweer, dat afdrijft, mijn kind
Fridolin:

Heeft het dan gedonderd?
Josef:

Er stak een storm op en zwarte wolken verhieven zich dreigend over het bevreesde
land.. Zij rukten aan als een leger van reuzen en zwaaiden speren in hun hand.
Zij voerden winden mee in him trompetten en in hun trommen rommelde de donder.
Zij slingerden bitse bliksemschichten, rukten de boomen op en neer en hielden als
razenden hun gericht. Hun regen roffelde op de velden en dwong de halmen naar
den grond. Een oorlogslied over grauwe helden scheerde gierend uit hun dronken
mond.
De dolle overmoed van brute krachten vergrijpt zich aan het vredig groen. Het is
een hel, die echter snel zijn razen in uitgeputten ban moet doen.
De storm woedt uit. De luchten splijten. De wind krimpt bleu beschaamd ineen.
Door wakken in de wolkenvacht gluurt bang bezorgd zonlicht heen.
De storm woedt uit. Wat blijft er over, van wat nog pas ontembaar was?
Wat vruchten losgeschud uit het loover.
Wat rijpe vruchten in het gras.
Fridolin:

Waar zijn de vruchten, oude man?
Josef:

Daar worden ze reeds aangedragen, mijn kind.
(De koningen komen op van links. Voorop Balthasar met wierook, walmend in een vat. Dan
Caspar met een klomp goud in de handen, en tenslotte Melchior, die een schaal met myrrhe
draagt)

Fridolin:

Wie zijn deze schoone mannen?
Josef:

Dit zijn drie koningen, mijn kind.
Dit is de wereld, die haar God hervindt.
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(Hij betreedt den stal en de herders volgen hem naar binnen. De koningen naderen tot den
drempel en knielen daar neer)
(Het rumoer in het leger neemt toe)

Een stem:

Onze koningen aanbidden den nieuwen God!
Onder zijn bescherming keeren wij terug!
(Gejuich)

Caspar:

Het goud was mijn God.
Van nu af zult Gij, God, mijn goud zijn
en ik arm als Gij.
(Hij geeft het goud)

Een stem:

Koning Caspar heft de brandschatting op.
Geleden onrecht zal hij herstellen.
(Gejuich)
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Melchior:

Ik, die mijn lijf als god vereerde, zal het buigen onder uw juk.
Hier is de bittere myrrhe der boete.
(Hij geeft de myrrhe)

Een stem:

Koning Melchior zal onze vrouwen ontzien.
Onze dochters kunnen zonder vreeze leven.
(Gejuich)

Balthasar:

Ik was een god in mijn gedachten en aanbad mijzelf in mijn hart. Nu onderwerp ik
mij aan U
en brandt mijn trots als wierook voor U op.
(Hij geeft den wierook)

Een stem:

Koning Balthasar laat alle slaven vrij.
De onderdrukking zal een einde nemen.
(Gejuich)

Stemmen:

Wij aanbidden den nieuwen God.
Hij zij met ons op den terugtocht en altijd.
Allen:

Amen.
(Oorverdoovend gejuich)

Monnik:
(In den stal met opgetogen stem)

Nu laat Uw dienaar. Heer, in vrede gaan,
want mijn oogen hebben Uw heil aanschouwd,
dat Gij voor alle volkeren bereidt hebt:
een licht, dat een openbaring voor de heidenen is en zaligheid voor Uw verkoren
volk.
DOEK.
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Naspel
Het koor in een kloosterkerk.
In de absis staat het altaar, waarboven een stal met levende beelden: Maria en Josef, die
aanbiddend bij het Kind in de kribbe geknield liggen.
Monnikken vullen de koorbanken, die links en rechts loodrecht op het altaar staan. De Abt zit
met koormantel en mijter op het altaar. Door het koor schrijdt Johannes naar de treden van
het altaar, waarop hij neerknielt. Gelijktijdig betreden boven de drie koningen met hun
geschenken den stal en knielen om de kribbe.
Het orgel, dat onder deze handeling met vol werk speelt, valt stil.

Monnik:
(Hij legt zijn handen in de handen van den Abt)

Ter eere van den allerheiligsten en drie-eenigen God, ter eere van de Menschheid
van onzen gekruischten Heer Jezus Christus,
ter eere van de vruchtbare ongereptheid der allerzaligste Maagd Maria,
en van alle heiligen tezamen,
beloof ik plechtig, en geef:
door de handen van Jozef, den arme,
het goud van alles wat ik bezit.
(Boven richt Caspar zich op en geeft zijn goud aan Jozef)

Door de handen van Maria, de zuivere,
de myrrhe van kuischheid en zelfkastijding.
(Melchior staat op en offert zijn myrrhe aan Maria)

Door de handen van het goddelijk Kind,
dat onderdanig was aan Jozef en Maria,
den wierook van mijn wil in nederige gehoorzaamheid.
(Balthasar plaatst het walmend wierookvat aan de voeten van het Kind)

Deze, mijn plechtige geloften, wil ik beleven tot aan den dood.
Abt:

Moge God, de Heer, voltooien, wat Hij in u begonnen is.
(Het orgel dreunt juichend, de kloosterklokken beieren in den toren)
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[Lux 1946, nummer 7]
Kardinaal de Jong
Waar ons tijdschrift ‘LUX’ zich zo beijvert, om in iedere aflevering een periode te
geven uit de Geschiedenis van het Pausdom, mogen we niet onopgemerkt laten
voorbijgaan, dat een Nederlander Monseigneur Dr. Joannes de Jong, Aartsbisschop
van Utrecht, dezer dagen verheven werd tot Prins der Kerk, in de waardigheid van
Kardinaal der Heilige Roomse Kerk.
Een korte beschouwing moge daarom hier op zijn plaats zijn.
‘LUX’ is in de laatste aflevering juist gekomen aan de periode der Hervorming.
In het jaar 1517 plakte de Augustijner pater Martin Luther, een der vele
disputerende klooster-professoren, waaraan het geestelijk zo vrije Europa dier dagen
zeer rijk was, een reeks stellingen op, aan de kerkdeur van Wittenberg. Dat was de
gewoonte dier dagen, wanneer iemand een dispuut aankondigde. En men disputeerde
toen vrijelijk over alles en nog wat; veel vrijer dan de meesten nu vermoeden, zoals
wel blijkt uit wat Erasmus schreef, die waarlijk geen verlegen onbekende was in het
geestesleven zijner dagen.
Men trok zich van Luthers stellingen noch van zijne daarna verschenen pamfletten
erg veel aan. In het half barbaarse Saksen mochten zij in sommige kringen indruk
maken; daarbuiten echter hechtte men (zo men er al kennis van nam) daaraan even
veel waarde, als aan het program van 24 artikelen, wat Adolf Hitler een kwart eeuw
geleden te München uitgaf.
Dat men met twee levensgevaarlijke revolutionairen te maken had, die bijzonder
vat hadden op den Duitsen geest, zou de wereld pas later merken.
De bereisde en geleerde, ruimhartige en prachtlievende Medici, die toen Paus was
onder den naam van Leo X, had zeker andere dingen aan zijn hoofd, dan kennis te
nemen van het barbaarse Latijn van een pater Augustijn, die zijn handen spoedig
genoeg vol zou hebben, aan knappe tegenstanders, die hem intellectueel immers
verre de baas waren. Tenslotte was er als het beslist nodig mocht zijn, nog altijd de
priester Erasmus. Als deze de pen zou opnemen, had hij de zonderlinge theologie
van Luther slechts op te prikken en geen
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verstandig mens zou zich nog bezig houden met diens wilde aberraties. De man uit
Wittenberg scheen er een welsprekendheid op na te houden, die een tijd lang, wat
Duitse hoofden op hol kon maken; maar hem in ernst vergelijken met een Erasmus
of Eck was natuurlijk even grote gekheid, als dat iemand in 1920 het in zijn hoofd
had gehaald, Hitler te vergelijken met Chamberlain of Bruening.
Leo had andere dingen te doen; hij had het college van Kardinalen aan te vullen
en hij deed dit in datzelfde jaar 1517 op een in de kerkgeschiedenis tot dan
voorbeeldeloze wijze; hij benoemde op één dag 31 kardinalen. Een daarvan was de
Utrechtenaar Flores Boeyens, die vier jaren later paus werd onder den naam (zijn
eigen naam) van Adriaan VI en in wiens huis nog altijd de Commissaris der Koningin
te Utrecht resideert.
Adriaan begreep al beter, wat er aan de hand was in de wereld. Maar de wereld
begreep hem niet. Hij sprak ook van hervorming. Maar van een, waaraan velen zelf
hadden mee te doen; een proces, waar de mensen gewoonlijk niet aan willen.
De mensen praten altijd graag over misbruiken (van anderen) en over de noodzaak
van verbetering (voor anderen) en van vernieuwing van den geest (bij anderen).
Adriaan vond, met de nuchterheid, welke de Nederlander kenmerkt, dat ieder eens
bij zich zelf moest beginnen en dus begon hij werkelijk met zich zelf en in eigen
huis, Hij was na twintig maanden dood en een van zijn weinige vrienden, ook een
Nederlander, liet op zijn graf beitelen; ‘Proh dolor, quantum refert in quae tempora
vel optimi cuiusque virtus incidat. Helaas, wat maakt het veel verschil, in welke tijd
de deugd van elk groot man valt.’
Adriaan was de eerste Nederlander die paus werd; hij was tot nu toe de laatste
niet-Italiaan, die den stoel van Petrus besteeg.
Wij zijn vier honderd jaar verder.
Alhoewel pater Luther het niet had gedacht - ‘pestis eram vivens et mors mea mors
tua, papa; levend was ik uw pest en mijn dood zal de uwe zijn, paus’ schreef hij in
het bijbel-exemplaar, dat, als we ons niet vergissen, te Groningen wordt bewaard is het pausschap blijven leven. Het heeft alle instituten overleefd, die in die dagen
bestonden en meer dan dat; en het schijnt nog geen aanstalten te maken, om van de
aarde te verdwijnen.
Integendeel het vernieuwt zijn jeugd als een adelaar en neemt eerder toe van kracht
tot kracht, zodat waar Christenen nog aan leiding hechten, het oog zich richt op hem,
die het pausschap bekleedt.
Pius XII, ook een Italiaan als Leo X en zelfs een Romein, heeft op een dag 32
nieuwe kardinalen, aangewezen en het merkwaardige is, dat bijna alle benoemden
geen Italianen zijn. Een groot deel ervan zijn gekozen uit de verschillende landen
van het Westelijk halfrond; Mozambique is vertegenwoordigd, en vermoedelijk voor
het eerst in de geschiedenis, werd een Apostolisch Vicaris, Kardinaal, en nog wel
een chinees. Wanneer men bedenkt dat nauwelijks een kwart eeuw geleden, de eerste
chinezen tot bisschoppen werden gewijd, door de voorganger van dezen paus, dan
is het gebaar wel tekenend voor de evolutie, welke zich naar Rome's opinie, in Azie
voltrekt.
De Paus heeft gezegd; ‘De Kerk is de Moeder van alle volkeren. Zij behoort niet
aan het ene volk meer dan aan het andere.’ Zij is geen Italiaans instituut en het behoeft
hier niet weersproken, dat gelijk we
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tot onze verbazing in de Amigoe di Curaçao lazen, Newman ‘zulks meende,’
Integendeel, jaren lang vóór hij kardinaal werd, schreef Newman in zijn bekendste
werk; ‘Het is duidelijk, dat zoals de Gallicaanse kerk een Frans element in zich heeft,
Rome ook een Italiaans element in zich moet hebben’; maar hij laat er op volgen,
dat het een ramp zou zijn, indien de Kerk zich zou bepalen tot de Europese naties.
(Apologia, 1905, p. 2688)
Dit heeft de Kerk nimmer gedaan en dat zij het niet wil doen, bewijst de krasse creatie
van Paus Pius XII overduidelijk.
Die creatie is van bijzondere betekenis voor Nederland, omdat voor de eerste maal
in een geschiedenis van meer dan duizend jaar de zetel van Utrecht zal worden
bekleed door een bisschop, die tevens kardinaal is.
Dit hadden zij, die in 1853 het lawaai maakten, dat in onze geschiedenis bekend
is als ‘Aprilbeweging’ niet kunnen dromen.
Het vermoeden is gewettigd, dat de weerstand der Nederlandse Katholieken tegen
het nazidom, waarvan de aartsbisschop de Jong een der moedigste leiders is geweest,
mede de aanleiding werd van zijne verheffing tot kardinaal.
Men mag echter daarbij niet vergeten de geweldige werkzaamheid der laatste halve
eeuw in de Nederlandse Kerkprovincie; een werkzaamheid welke zich ver daarbuiten
deed gevoelen.
Ook moet men niet vergeten de bizondere kwaliteiten zelf. Dr. de Jong uit de
school sen Kardinaal zelf. Dr. de Jong uit de school van Schaepman, was jaren lang
hoog leeraar aan het Groot-Seminarie Rijsenburg, waar hij Schaepmans katheder
innam; hij was daar tevens president en heeft zich een uitnemend leider getoond in
het episcopaat. Hij is Romano di Roma, want hij doctoreerde in de Eeuwige Stad;
Hij is een Fries der Friezen, geboren te Nes op Ameland. Hij is daarbij, zo niet de
eerste, dan toch ongetwijfeld de vruchtbaarste en veelzijdigste onder de Nederlandse
kerkhistorici. Daarvan getuigt niet alleen zijn monumentaal HANDBOEK DER
KERKGESCHIEDENIS, waarvan men in geen enkele taal gemakkelijk de weerga
vinden zal; maar dit bewijzen ook zijn kleine monografieën als zijn schets der Friese
Kerkelijke Geschiedenis, zijn kostelijke bijdrage over de ‘APRILBEWEGING’ en
vooral zijn karakteristieke brochure over de ‘INQUISITIE’. Het zou voor vele
Rome-rillers een geruststelling zijn, dit boekje te lezen, dat te meer waarde heeft, nu
Rome niet aarzelde den schrijver etrvan tot kardinaal te verheffen. Kon men er de
nuchtere beschouwing bij afdrukken, waarmede de Jong indertijd op zijn droge
manier een wat opgewonden opponent beantwoordde, zoveel te beter.
Er zou iets te zeggen zijn over de persoonlijkheid van dezen herculisch gebouwden
man; over zijn grote bescheidenheid, zijn ingehouden geestdrift, zijn breede visie,
zijn ruimhartigheid, zijn afkser van clerocratie, zijn scherpe mensenkennis, zijn
vertrouwen in mensen, die hij vertrouwen geeft en zijn trouw aan hen.
Maar over deze dingen kunnen zij spreken, die hem beter hebben gekend; Dit
echter mag getuigd worden; de Paus die den Nederlandsen aartsbisschop eerde, heeft
het College verrijkt, dat dezen prelaat in zijn kring ontvangt.
Leo X werd opgevolgd door Adriaan VI.
Aan de Voorzienigheid alleen is bekend, wie na Pius komen zal.
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Maar gevaarlijk handelt niet hij, die zegt, dat men zich niet tezeer zou moeten
verbazen, dat de opvolger van den laatsten niet-Italiaansen Paus wel eens weer een
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Nederlander kon zijn. Want er is niets verassender dan de steeds weer verassende
historie der oude Moederkerk van Rome.
Het zou een schouwspel voor dichters zijn, den Paus geworden Fries Joannes de
Jong eens op een der Romeinse kerkhoven te zien staan met gebogen hoofd, voor de
gedenknaald der oude Pauselijke zouaven, den naam ontmoetend van dien anderen
herculischen Fries, Pieter de Jong, die bij Monte Libretti den Nederlandsen naam
met heldenmoed vereenzelvigde.
Het blijft toch waar; SEMEN MARTYRUM, SANGUIS CHRISTIANORUM..
Wie maar tijd heeft en ogen om te zien.
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George Goyau
Geschiedenis van het Pausdom
Bevestiging van de Pauselijke Staat en ontwrichting van de katholieke
eenheid. De hervorming.
In de 15 eeuw evenals in de 19e, had het Pausdom als souverein van de Kerkelijke
Staat veel te verduren, én van zijn onderdanen, én van zijn naburen. Het had strijd
te voeren tegen de tyrannen van omliggende staten, tegen de condottieri, permanente
candidaten voor de tyrannie en tegen de vasallen. Om ze in bedwang te houden, bezat
het Pausdom niet die hulpmiddelen, welke door de koninklijke families gebruikt
werden nl. het geven van leengoederen en kastelen aan verwanten in de zij- of
aangetrouwde linies.
Sommige Pausen te beginnen met Callixtus III hebben dit middel geprobeerd maar
hun respectievelijke opvolgers hadden er de last van. De neven van den Paus waren
gedurende het pontificaat van hun oom, kostelijke verdedigers van de H. Stoel; maar
onder de opvolgers waren het vervelende vijanden. Sixtus IV werkte vooral voor de
Riario's, zonen van zijn zuster. Alexander VI begunstigde erg de Borgia's. Ook Julius
II bemoeide zich heel erg met Italiaanse aangelegenheden; maar het was alleen voor
de Kerk, dat hij dit deed. Hij wilde dat de Pausen ‘Heer en Meester waren op het
wereldtoneel’. In het toenmalige Italie, was het nodig, dat een Paus gevreesd werd,
om gerespecteerd te worden; en om gevreesd te zijn, stond het niet slecht, dat hij een
harnas droeg. De smaak van Julius II was navenant. Voor langen tijd had hij de
Pauselijke Staten versterkt en de oude pauselijke installatie bevestigd. Van Plaisance
tot aan Terracina maakte hij van Sint Pieter een machtige eigenaar. Dit werk echter
gaf hem meer eer van de zijde der politiek, dan van de kant van godvruchtige zielen.
De Paus kan echter zijn ambt niet goed vervullen, dan op voorwaarde van een goede
huisvesting. Julius II streed er voor, om deze aan het Pausdom te verzekeren; en deze
materiele zorg, ondankbaar maar onvermijdelijk, overigens goed geëigend voor de
strijdlustige natuur van dezen Paus, veroorloofde aan zijn opvolgers, zich geheel en
al te geven aan hun geweldige geestelijke arbeid.
Refererend naar de 15e eeuw, schreef Machiavelli op het einde van de 16e; ‘Kort
geleden was geen enkele baron klein genoeg, om niet de pauselijke macht te verachten;
thans moet zelfs een koning van Frankrijk er respect voor hebben.’
Aldus bevrijd van de politieke gevaren, stond het Pausdom voor het grootste religieuse
gevaar, wat het ooit ontmoet had.
In dien groten vloed, die het halve Christendom meesleurde, kan men verschillende
stromingen onderscheiden; zij voerden parallel troebel en helder water aan. Van de
ene kant had men den geest van opstand tegen elk gezag en de kwade hartstochten
van de vorsten, die de hervorming steunden, omdat zij er een werktuig in vonden
voor hun slechte instincten. Van de andere kant had men de vurige godsdienstzin
van een bepaald aantal gelovigen, die van hun priesters morele zuiverheid verlangden,
en die, wanneer zij deze
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niet altijd vonden, de illusie hadden, dat zij, door deze priesters van de hand te doen,
een krachtiger en intiemer gemeenschap zouden hebben met den Christus.
In de aanvang van deze beweging vinden we de humanisten, die graag de onrustige
weetgierigheid van hun geest, aan de Kerk zagen onttrokken, en de mystieken, die
aan deze Kerk maar niet konden vergeven dat zij nog een goed woord over had voor
bepaalde humanisten; dan hadden we de losgeslagen Christenen die aan de Roomse
Kerk verweten, dat zij teveel besurveilleerd werden en de Christelijke rigoristen, die
aan deze Kerk verweten, dat zij over haar zelf niet streng genoeg surveilleerde.
Gedurende de loop der volgende eeuwen zal deze dubbele stroom blijven
voortbestaan; er zullen protestantse libertijnen zijn, zoals men ze in de 17e eeuw
noemde, die van de hervorming alleen het negatieve element zullen behouden, en
die vóór alles zullen waarderen, de vrijheid welke zij aan de gelovigen gaf; anderen
daarentegen zullen krampachtig vasthouden met een onverzettelijk geloof, aan het
dogma waarvoor Luther verering had; in dit onmiddellijk contact van de ziel met
God, zullen zij hun waardigheid van mens verheffen tot het hoogmoedige toe en in
een imponerend streng gedrag.
Voor de eersten zal de hervorming een emancipatie zijn, niet alleen van den geest,
maar van geheel het menselijk wezen, een behaaglijke reactie op het idee van gezag.
De anderen daarentegen zullen zich moreel verplicht gevoelen, door het feit alleen
dat ze protestanten zijn, tot een bestaan, wat ernstig georienteerd en religieus
gereglementeerd is.
Ziedaar het schisma, wat de hervorming verdeeld; een schisma ongetwijfeld
belangrijker dan de verschillende secten en variaties, waarover de grote Bossuet
geschreven heeft; want deze variaties hebben slechts betrekking op de harmonie der
geesten, maar dit schisma daarentegen heeft betrekking op de harmonie der zielen.
Staat de hervorming tot de renaissance in een verhouding van gevolg en oorzaak?
Ofwel verwijdert zij zich ervan en vertoont de hervorming een soort reactie?
Beide meningen kunnen zich handhaven, omdat sedert het ontstaan der hervorming,
zowel neo-paganisten als christenen van de oude rots, een eigenaardige broederschap
hebben gevormd onder de naam van Reformisten.
Men kan niet de opwerping maken, dat ook het Katholicisme onder zijn leden,
zowel vurige- als ongelovige christenen telt; de zaak is heel anders. Een ongelovige
katholiek, wordt graag een vijand van het katholicisme; een protestantse libertijn
daarentegen, houdt van de hervorming en des te meer, naarmate zij hem een grotere
hoeveelheid vrijheden schijnt te geven, ter bevrediging van zijn individuele lusten.
Men bewondert in de geschiedenis van het protestantisme hoogstaande en ernstige
Christelijke personen; het is hun ongeluk en hun kruis, dat zij bepaalde groeperingen
in hun kerk niet kunnen verloochenen, deze achterhoede van ongelovigen, die reeds
3 eeuwen menen zich te kwijten van hun kerk, door een sectarische haat tegen alles
wat katholiek is, en deze voorhoede van vorsten, die van de hervorming profiteerden,
hetzij om te scheiden en polygamist te worden, zoals Hendrik VIII, hetzij om zich
absoluut vorst te maken, zoals Wasa, hetzij om de aardse goederen te vergroten ten
koste van kerkelijke bezittingen, zoals Albert van Brandenburg en vele anderen.
De Katholieke Kerk had een hervorming nodig; dit werd erkend door het concilie
van Trente. Het is billijk dit feit vast te houden, om de godsdienstige oorsprong van
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het Protestantisme te verklaren en de overtuiging van de eerste stichters, dat zij
werkten voor het welzijn van de Christenheid. Hun middelen waren verkeerd; onder
hunne bedoelingen waren er welke te respecteren waren. Maar de meest krachtige
hulp welke de protestantse propaganda kreeg, kwam uit Duitsland en Engeland van
bedorven en hebzuchtige vorsten, die al hun onderdanen dwongen hun bekering te
volgen.
Er is nog een vraag welke de geschiedenis moet stellen, ofschoon zij er geen
antwoord op kan geven. Zou zonder deze vreemde weldoeners, de hervorming wel
de helft van Europa hebben kunnen bemachtigen?
In 1563 schreef de Venetiaanse gezant Soranzo; ‘In de afval van Duitsland en
Engeland, had het eigenbelang der vorsten een veel groter aandeel, dan de mening
van Martin Luther of Zwingli; en het zijn niet Calvijn en Beza, maar de onderlinge
vijandschappen en het verlangen om te regeren, welke de voornaamste redenen zijn
van de huidige onlusten in Frankrijk.’
De droeve herinnering aan Alexander VI was misschien een der motieven van het
besluit van Luther; en het is, omdat Clemens VII weigerde het overspelige gedrag
van Hendrik VIII goed te keuren, dat deze in zijn koninkrijk, voor Luther spelen
ging. De monniken welke hij op de brutaalste wijze vervolgde, waren de Minorieten,
de vervolgers van zijn slechte zeden.
Wanneer de eerste hervormers dit alles in overweging hadden genomen, dan hadden
ze kunnen zien, dat er iets ontbrak aan hun werk, omdat hun streven naar godsdienstige
zeden-verbetering, tot hefboom had, de zedeloosheid van de machtigen dezer aarde.
Dit failliet werd met de tijd meer en meer duidelijk. Luther, Zwingli en Calvijn
beweerden een godsdienst te handhaven; en zij beweerden dat deze godsdienst een
tak van het Christendom was.
Maar kan men, zich afscheidend van de oude Roomse stam, en verwerpend zelfs,
enkele van zijn dogma's, op hechte wijze een geloof opbouwen, wat door de komende
generaties Hervormden, over heel de wereld en de eeuwen door zal moeten worden
uitgespreid?
En zullen de gelovigen van de hervorming, evenals die van Rome, dit sterke en
zoete gevoel hebben, dat zij alleen één lichaam vormen en dat zij de eeuwen door
en naar alle kanten der aarde, eenzelfde erfdeel van geloofspunten onder elkander
delen.
Deze voldoening werd hen niet gegeven. In zake Godsdienst maakt het
individualisme geen kans; en wanneer de mens zich gaat verheffen tot rechter over
het dogma, dan stelt hij zich tot rechter over allen. Men zou tegenwoordig in Duitsland
er niet meer in slagen, om een nieuwe Augsburger confessie te laten tekenen door
al degenen, die zich op Luther beroepen. De Godheid van Christus zelf, het fundament
van het Cristendom is niet alleen een voorwerp van twijfel geworden maar zelfs van
ontkenning, en dat, voor een groot gedeelte onder hen: er zijn protestante sectes
welke geen geloof meer hebben. En terwijl Luther indertijd riep; ‘Het geloof alleen,
zonder de werken, is voldoende ter zaligheid.’ keert het Protestantisme van
tegenwoordig, met een soms bewonderenswaardige ijver, naar de werken terug, en
troost het zich op deze wijze in de achteruitgang of vernietiging van het geloof.
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Dr. W.Ch. de la Try Ellis.
Eenige oude straten en pleinen, gebouwen gronden.
De stadsomroeper; de Schout.
Een gewichtig personage was eertijds de stadsomroeper. In 1726 bestond deze
instelling al; in dat jaar liet Jan Noach du Fay (zie Hamelberg) door den stadsomroeper
burgers oproepen ten einde met hen te raadplegen. Verplichte oproepingen voor
kapiteins van koopvaardijschepen en vaartuigen uit het Moederland arriveerende; 1o
wegens het inleveren van cognossementen; 2o als het vaartuig ontlost was om
geïnformeerd te worden of er pretentiën waren en 3o wanneer het vaartuig vertrekken
zou, ten minste acht dagen te voren, werden voorgeschreven bij het tarief voor den
stadsomroeper, vastgesteld door Gouverneur-generaal en Raden den 27n Augustus
1816. Datzelfde college nam in de instructie voor den vendumeester dd. 20 Januari
1818 de verplichte omroeping bij publieke veilingen op. Enkele maanden later vulde
Gouverneur-generaal Kikkert een vacature aan door de benoeming van Jan van Eek
tot stadsomroeper.
Van oordeel, dat ingezetenen en andere zich hier bevindende personen in staat
gesteld moesten worden om wegens hunne wettige vorderingen ten laste van
vertrekkende personen de noodige maatregelen te nemen, bepaalden
Gouverneur-generaal en Raden bij Publicatie van den 18n Mei 1819 dat geen
ingezetene, en niemand die op dit eiland vaste goederen bezat, en geen vreemdeling
wiens verblijf in de kolonie langer dan een maand geduurd had, dit eiland zou mogen
verlaten, zonder zijn aanstaand vertrek tenminste acht dagen van te voren door den
stadsomroeper bekend te hebben gemaakt. Mocht zulks niet hebben plaats gehad,
dan zou de betrokken persoon slechts mogen vertrekken na het stellen van borgtocht
ten genoegen van den Gouverneur-generaal. Indien het vertrek niet binnen dertig
dagen na de omroeping plaats had, moest ze herhaald worden. Deze ordonnantie
verviel tijdens Cantz'laar in Februari 1821, aangezien het doel was het ‘achterwezen’
van degenen die het eiland gingen verlaten, in te vorderen, doch aan den handel, een
bron van algemeen welzijn, nadeel werd toegebracht. De aan scheepskapiteins
opgelegde verplichtingen worden ook getemperd in dien zin, dat de openbare
kennisgeving wegens het inleveren van cognossementen niet meer geëischt werd.
(19 December 1820). Alvorens een omroeping te doen moest de stadsomroeper het
hem ter hand gestelde geschrift aan den Gouverneur vertoonen; daarna pas mocht
hij de van hem gevorderde diensten verleenen. Het betrokken document moest hij
getrouwelijk bewaren, na er de dagteekening van de gedane oproeping op gesteld te
hebben; afschriften moest hij aanplakken in Willemstad, Pietermaai, Scharloo en
(of) de Overzijde, naar gelang van de plaatsen waar hij oproepingen gedaan had. De
waarmening zijner functiën was met waarborgen omgeven; preventief toezicht, zoo
niet voorafgaand verlof, werd op die wijze mogelijk gemaakt.
Mondelinge bekendmakingen in de stad kwamen in de nieuwere wetgeving niet
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voor; de omroeper bleef evenwel bestaan en maakte tot ruim een kwart eeuw geleden
bij openbare veilingen tochten door de stad; een maatregel overbodig wegens het
verschijnen van plaatselijke dag- en weekbladen, storend wegens het toegenomen
aantal rij- en voertuigen en, wegens de trap van decadentie, waartoe het beroep
vervallen was, aanleiding gevend tot ongewenschte reactie zijdens de straatjeugd.
Een andere welbekende figuur uit het Curaçaosche straatverkeer was de schout,
kleineerenderwijze schout-bij-dag genoemd. Iederen morgen te half acht ure moest
hij met een dienaar der politie de ronde door de stad doen. Personen die hij op
heeterdaad mocht betrappen of ‘vechtenderhand met scherp of eenige andere
instrumenten vinden, hetzij blanken, zwarten of mulatten, vrijen of onvrijen, burgeren
en ingezetenen of vreemdelingen’ moest hij aanhouden. Hij was verplicht er zorg
voor te dragen dat de dienaars der politie geen der burgers, en voornamelijk de
blanken, kwalijk bejegende. Op hem rustte verder de taak op alle vertrekkende
schepen visite te doen om na te gaan, dat niemand het eiland zou verlaten zonder op
de monsterrol geplaatst te zijn of zonder paspoort of indien hij legaal mocht zijn
gearresteerd.
In latere stukken treft men den onderschout aan die tevens marktmeester was.
Doch deze post verdween in 1839 als gevolg van een Koninklijk besluit van het jaar
te voren, waarbij een brigade koloniale marechaussee te voet werd ingesteld en het
commandement daarvan opgedragen aan den gepensioneerden luitenant van het
bataillon jagers A.C.D. van Coevenhoven.

Straatverkeer; handhaving van orde
De bepalingen betreffende het straatverkeer en de orde op wegen zijn-voor zoover
althans nog te vinden - niet veel in aantal; merkwaardig is echter het aantal renovatiën,
interdicten en ‘waarschouwingen’ die omtrent hetzelfde verbod uitgevaardigd moesten
worden. De strafbedreiging raakte spoedig in onbruik of vergetelheid.
Hard rijden. Bij Publicatie dd. 3 Maart 1747 werd ten strengste verboden op de
straten, zoowel in de Willemstad, als aan de Overzijde, Pietermaai en Scharloo, te
paard dan wel met rijtuigen, hard te rijden. Tot 1836 werd die verbodsbepaling niet
minder dan zes malen herhaald.
Varkens. Een zestal renovatiën treffen wij eveneens van het verbod van 25
September 1761 aan, daar ‘sommige der inwoneren dezes eilands nog blijven
continueeren hunne varkens langs de straten en publieke wegen te laten loslopen, tot
grote incommoditeit en overlast der goede ingezetenen en strijdig tegens alle goede
politie’. De losloopende varken zouden worden aangehaald en geconfisqueerd
‘permitteerende aan alle en een iegelijk dezelven vrij te moge doodslaan of
doodsteken, en des goedvindende na zig te nemen, zonder deswege in eenige
vergoeding gehouden te zijn’.
Vuurwerk. Verschillende keeren moesten de autoriteiten de ingezetenen er aan
herinneren, dat het verboden was voetzoekers, vuurpijlen enz, af te steken en
vreugdevuren aan te leggen. Het oorspronkelijke verbod dateerde van 21 December
1761; op de gewone feesten was er een algemeene ontheffing en bijzonder verlof
voor bepaalde gelegenheden kon nog worden verleend. In de vergadering van den
Raad op Donderdag 17 December 1789 is gecompareerd de Fiscaal,, geevende voorts
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in consideratie of op heeden deeze dag nog niet seer hoognoodig sijn soude om het
schieten met voetzoekers, vuurpijlen, stinkpotten en bysondere canonnetjes etc.
hetwelk ook van seer groot nut soude sijn, ingevalle U Ed. Agtb. konden goed vinden
een diergelijke
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publicatie ten reguarde van de so gen. tamboers der negers te doen. Den secretaris
wordt gelast publicatie te doen afgeven, dat Hunne Ed. Agtb. het schieten hoegenaamd
op alle publieke plaatsen en wegen interdiceeren op poene van Ps. 200, zullende de
ouders voor hunne kinderen moeten betalen; en die van de negers, mulatten of van
de couleur, die niet betalen kunnen, zullen, als de slaven, aan den lijve worden
gestraft; voorts ook interdiceeren het trommelen bij den weg op poene van lijfstraffen;
alles in renovatie van vorige publicatiën. Versoekende Sijn Ed. G. wegens het schieten
etc. vier vrijnegers tot adsistentie en sulks in toegestaan voor den Kerstijd en anders
niet’.
Werpen met steenen. Bij Publicatie dd 21 October 1802 achtten Gouverneur en
Raden het noodig hiertegen te voorzien. Een renovatie van den 19n November 1816
sprak van het gooien of werpen met steenen op of over huizen of op eenige andere
hoegenaamde wijze.
Uithangborden. Besluit van 4 November 1789 ‘dat alle de logementhouders,
herbergiers, tappers en kroegers, sonder eenig onderscheid, gehouden sullen sijn sorg
te dragen, dat voor hun huysen uithangborden werden geplaatst, alsmede haar namen
en wat voor drank sy verkoopen daarop te stellen. Hierop is goedgevonden deese
voordragingen werkstellig te maaken. ...... op een boete van Ps. 100’.
Huisnummers. Aan vele huizen ontbraken er nummers of waren de aangebrachte
nummers onduidelijk geworden. Enkele dagen na zijne installatie zegde
Gouverneur-generaal Kikkert bij Publicatie al de betrokken personen aan, de nummers
op te zetten, te vernieuwen en duidelijk te maken.
Uitstallen en verkopen op straat. De schout moest er voor zorg dragen, dat er
in de Stad altijd een behoorlijke passage voor de voetgangers openbleef, vooral aan
de waterzijde, waar al de verkoopers in een rij zouden moeten zijn. Aan de zijde der
huizen en in alle straten werden de ververkoopers slechts onder de gaanderijen
gepermitteerd; in de Breedestraat en de Heerenstraat echter mocht men, met
toestemming van de eigenaars of huurders van de huizen, twee voet van de
gaanderijen, maar niet verder, zitten met bakken enz. Na twee vergeefsche
waarschuwingen was de schout gerechtigd de goederen naar 't Fiscalaat mee te nemen
en te confisqueeren. Voor Pietermaai wees Kikkert in 1816 als marktplaats voor
vruchten en alle soorten goederen aan het terrein aan de zoogenaamde Krommelijn
tegen de oude batterij, derhalve buiten de poort aan de Zuidzijde; en voor de Overzijde
het Molenplein. Op Pietermaai en Otrabanda was het voortaan niet meer geoorloofd
goederen op straat ‘te koop te plaatsen of de gemeene wegen aldaar op eenigerhande
wijze daarmede te belemmeren’. In den lateren tijd was niet meer het Molenplein,
maar de waterkant (thans Brionplein) de openbare markt voor fruit, houtskool, kippen
enz; een verplaatsing, waarschijnlijk wegens het beter toezicht uit de politiewacht
wenschelijk geacht. Nog een jaar of veertig geleden was het gedeelte van de waterkant
dicht bij de Breedestraat de voornaamste openbare markt op Otrabanda; en omstreeks
Kerstmis en na het regenseizoen verdrong zich in de ochtenduren een groote menigte
om de verkoopsters, die met beladen ezels van buiten gekomen waren en rankvruchten
aanvoerden. Gewoonlijk was vóór tien uur het terrein ontruimd en schoongeveegd..
Bakjes op stoepen zag men nog ettelijke jaren geleden.
Honden. Uit de notulen van 6 October 1789: ‘het vertoog behelsde kennisgeeving
van den equipagemeester Creefts aan hem Heer Fiscaal weegens het werpen van
vuilnis, alsmede geblaf van honden, loopen
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van varkens op de publicque straat enz. Qualificatie op den fiscaal omme de
diesweegens geëmaneerde publicatiën ter executie de doen brengen’. ‘Nademaal de
inwoonderen door het blaffen derzelven in hunne rust gestoord worden’ gaf een
interdict van 12 October 1816 een ieder de bevoegdheid, honden, die na des avonds
acht uur op straat aangetroffen werden, ter plaatse te dooden. De vleeschhal buiten
de poort bleek intusschen groote aantrekkingskracht op de honden te kunnen
uitoefenen, die zich daar des avonds en des nachts in menigte verzamelden en
voorbijgangers zelfs te lijf gingen. Hiertegen reageerde een interdict van den 22n
Juli 1819 waarbij ‘alle ingezetenen dezes eilands welke eigenaars van honden zijn,
(worden) gelast hunne honden gedurende veertien dagen vast te leggen, zullende alle
honden welke op de straten of andere publieke wegen gedurende dien tijd worden
gevonden, door de dienaars der politie worden doodgeslagen; terwijl de Adjunct
Fiscaal jegens diegenen welke dit interdict zouden komen te violeeren, wegens hunne
disobediëntie ten strengsten zal procedeeren.’
Witte muren. De ‘wederkaatsing der zonnestralen op het oogstelsel, waardoor
een onherstelbare verzwakking aan hetzelve veroorzaakt wordt’ was in 1817 voor
Gouverneur-generaal en Raden aanleiding om te verbieden de buitenzijde der muren
in Willemstad en de voorsteden wit bepleisterd, of geschilderd te hebben. Het
Officie-Fiscaal zou den termijn bepalen, waarbinnen alle witte gebouwen een andere
kleur moesten hebben ter keuze van den rechthebbende en, bij diens onwil of verzuim,
zulks op diens kosten laten doen en die bij parate executie op hem verhalen.
Port-d'armes. Het schijnt dat het vroeger geoorloofd was zich met een vuurwapen
in het openbaar te vertoonen, zelfs als dat wapen geen deel van de uitrusting uitmaakte.
Hieraan kwam een einde door een reglement van 1820 dat een permit eischte voor
het bij zich hebben van een geladen of ongeladen schietgeweer op den openbaren
weg, ook in de buitendivisiën. Leden van Zijner Majesteits zee-en landmacht en van
de gewapende burgerwacht waren hiervan vrijgesteld, mits zich behoorlijk als
zoodanig onderscheidende.
Forceeren der passage door stegen. Hoe gering het aantal vehikels eertijds ook
moge geweest zijn, het ontbreken van een verbod in bepaalde straten rij of voertuigen
te besturen, moest wel vroeg of laat tot moeilijkheden aanleiding geven. In April
1823 bereikten den Raad-Fiscaal klachten omtrent het ‘forceeren der passagie door
de stegen’ aan de overzijde met ossekarren. Zonder nadere aanduiding der stegen,
verbood hij toen met zulke karren de kleine stegen te passeeren. De karren zouden
in den vervolge worden aangehouden en de voerder naar het Fiscalaat gebracht,
buiten en behalve de verplichting de aan huizen of omheiningen veroorzaakte schade
te vergoeden.
Verbale injuriën, burengerucht, moeyenis. Op den openbaren weg of in
koffiehuizen enz. anderen scheldwoorden toevoegen, uitjouwen, beschimpen,
bespotten, bedreigen, overtredingen die als onbestaanbaar met de goede orde moesten
worden beteugeld, werden door Directeur in Rade in het jaar 1833 strafbaar gesteld;
alsmede burengerucht en ‘moeyenis’. Te oordeelen naar de omschrijvingen,
beteekende de thans onbekende qualificatie moeyenis voornamelijk samenscholingen
of andere daden met de strekking de openbare orde of rust te verstoren, of strijdig
met de veiligheid van openbare wegen.
Ongelukken door het losloopen van stieren veroorzaakt noopten den wetgever
in 1846 voor te schrijven, dat stieren slechts overdag op of langs openbare wegen
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mochten worden geleid of gedreven, en dan nog voorzien van een bord bevestigd
aan de hoorns en van genoegzame breedte en lengte om het dier het vooruitzicht te
beletten.
Landlooperij. In 1863 kwamen bepalingen tot stand tegen lediggang en zwerverij,
waaronder ook zekere vorm van bedelarij begrepen was.
Uit deze weinige kiemen zijn de keuren ontstaan die, gaandeweg uitgedijd, tenslotte
in de lijvige Algemeene Politiekeur opgegaan zijn.

Schoonhouden herstellen en verlichting van straten.
Het schoonhouden en herstellen van straten in de Willemstad, op Pietermaai en
Scharlo werd in 1816 door Gouverneur-generaal en Radenonder strafbedreiging aan
particulieren en wel op eigen kosten opgelegd. Eigenaars van huizen en erven moesten
de straat voor en in den omtrek daarvan altijd in goede orde houden en voor de
noodige reparatie zorg dragen. Bewoners, en voor wat onbewoonde huizen aangaat,
eigenaars, moesten de straat en de goten voor en in den omtrek dier gebouwen
tweemaal in de week nl. op Woensdag en Zaterdag, later vegen. Bij verzuim van
onderhoud, zou het Officie-Fiscaal tevens op kosten van den nalatige de vereischte
reparatie laten verrichten. Het is wel begrijpelijk, dat een dergelijke verplichting, als
waarvan hier sprake is, gauw vergeten was; en tot tweemaal toe moest het geheugen
der betrokkenen worden opgefrischt. Onder Gouverneur Cantz'laar ging de Raad een
stap verder en stelde de drie voorste den vrijwel op één lijn met de buitendivisies
voor wat betreft het leveren van slaven voor het herstellen van wegen (waarover
straks). Een latere hernieuwing en aanvulling gelastte de eigenaars zoowel in het
stadsdistrict als in de buitendistricten, den weg langs hunne erven van gewassen,
losse steenen en vuilnis gezuiverd te houden; echter slechts ter halve breedte, indien
de weg tusschen erven van verschillende eigenaars liep. Uitstekende of overhangende
takken van opgaande boomen moesten ter hoogte van negen voet afgehakt worden.
Een Notificatie van 4 Februari 1859 herhaalde in andere bewoordingen de
verplichting van hoofdbewoners, bruikers, eigenaars of beheerders om er voor te
zorgen, dat de straat voor, nevens en achter het gebouw of erf steeds behoorlijk
schoon zij; een verplichting waaraan de Procureur des Konings in Augustus 1865
de betrokkenen nog moest herinneren. Echter blijkt uit den inhoud dier advertentie
dat het getij aan het keeren was; het doorgaand getal gedetineerden, die belast waren
met het schoonhouden der straten en pleinen in het stadsdistrict was nl. te gering om
de aan die gedetineerden opgedragen werkzaamheden verder uit te strekken.
Dwangarbeiders de straten te zien vegen, daar was men tot voor betrekkelijk kort
geleden aan gewend.
Dat bij donkere maan een ondergeschikte met een brandende lantaarn vooruitliep,
als de heer des huizes of de familie uitging, was eertijds een gewoon verschijnsel.
Naar de Curaçaosche Courant ons mededeelt, heeft Gouverneur Esser in October
1846 een grote reverbère, of zoogenaamde straatlantaarn, ontvangen, welke aan den
waterkant bij den ingang van het Fort Amsterdam geplaatst zou worden. Houdt
daarmee wellicht verband een ander bericht in de Curaçaosche Courant, dat
Donderdag, de laatste dag van het jaar 1846 besloten is met een godsdienstoefening
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in de Protestantsche Kerk alhier? Ds. C. Conradi heeft toen gepreekt. ‘Bij menschen
geheugen (gaat de Cur. Crt. verder) zal het voor de eerste maal zijn, dat er
godsdienstoefening in de
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Protestantsche Kerk alhier des avonds is gevierd. Niemand der inwoners dezer kolonie
kan zich herinneren, dat hier ooit te voren avondkerk is gehouden bij de Protestantsche
Gemeente.’
In den loop van 1847 zijn nog twee dergelijke reverbéres ontvangen; een was
bestemd voor Otrabanda, in de nabijheid van de landingsplaats. Het heeft intusschen
jaren geduurd voor Curaçao andere verlichting kreeg; Gouverneur de Rouville heeft
de straatlantaarns laten aanbrengen, die tijdens Gouverneur Barge door electrisch
licht zijn vervangen.

Stoepen; balkons; bevordering van de sierlijkheid; toezicht.
Geschillen dreigden te ontstaan bij het betimmeren van en bouwen op stoepen of het
optrekken van ringmuren, vooral als de stoep zich over de straat uitstrekte en
aangelegd was op grond die den eigenaar van het gebouw niet toebehoorde, maar
hem precario, tot wederopzeggens toe, was af gestaan. In 1821 werd verboden het
veroorzaken van hindernis aan de straat of den gemeenen weg door het betimmeren
van of het bouwen op grond die de lijn der huizen overschreed. Ten aanzien van
Otrabanda, Pietermaai en Scharlo werd tegelijkertijd verklaard, dat de gewone
ringmuren slechts dan toegestaan waren, als de eigenaar van de stoep tevens eigenaar
van den grond was. Tot wering van ontsiering en belemmering der straten eischte
een Notificatie van 1845 een vergunning voor het aanbrengen van balkons,
uitbouwingen of uitspringende werken, voor zoover zij over den weg of over precario
bezeten stoepen uitstaken; ringmuren van stoepen mochten, indien de eigenaar niet
tevens eigenaar van den grond was, niet hooger zijn dan twaalf Nederlansche palmen
boven den beganen grond der straat.
Het oppertoezicht overtrankeeringen, bemuringen en gebouwen werd in 1828 aan
den Commissaris van politie opgedragen, die ten minste viermaal 's jaars in
Willemstad, Pietermaai, Otrabanda en Scharlo een algemeene schouw moest
verrichten, vergezeld van den schout en een of meer landsbazen. Klachten over
bouwvalligheid gevaar van instorting moesten bij den Commissaris worden ingebracht,
die naargelang van omstandigheden, de betrokkenen kon aanschrijven de vereischte
reparatie te laten doen of, met machtiging van het over hem gesteld gezag, op kosten
van den nalatige de noodige herstellingen en zelfs afbraak kon bevelen.
Van Caracas, waar hij den post van consul-generaal der Nederlanden bekleedde,
als Gouverneur van Curaçao hierheen gekomen, waren de omheiningen van cactus,
doorns of ongelijk houtgewas in het stadsdistrict den Heer B.F. van Lansberge een
doorn in het oog. Bij een Notificatie van 1858 verbood hij het hebben van dergelijke
omheiningen, met uitzondering voor wat betreft ‘den berg en andere afgelegen
plaatsen’; en binnen den tijd, door het hoofd van politie bepaald, moesten alle
bestaande afscheidingen overeenkomstig die Notificatie zijn ingericht. Om voor een
‘genoegzaam ruime passage’ te zorgen, zou de rooimeester een rooilijn aanwijzen,
waaraan men zich bij het bouwen of stellen van getimmerten enz. had te houden,
met recht evenwel op schadeloosstelling voor de waardevermindering.
Met de vigeerende bepalingen kon de wetgever in 1863 niet meer volstaan.
Wanneer eigenaars of beheerders van erven (zoo lezen wij in een Notificatie van dat
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jaar) waar zulks de straat ontsiert of voor de buren hinderlijk kan zijn, na aanmaning
van de politie, verzuimen het daarop liggend vuil of puin van afgebroken of inge-
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storte gebouwen weg te ruimen, geschiedt zulks vanwege de politie op hun kosten.

Buitengewone Maatregelen.
Politieke gebeurtenissen, omwentelingen in de naburige landen van Zuid-Amerika,
die het Spaansche Juk wilden afschudden, noopten beurtelings aanhangers van het
oude regime en patriotten het land te verlaten en elders een veilig heenkomen te
zoeken. Zoo verschenen den 28n Juni 1821 niet minder dan achttien zeilschepen
onder toezicht van Z. Ms. brik de Merkuur, waarover kapitein de Quartel, het bevel
voerde voor de haven van Curaçao. Ongeveer 1500 emigranten, meest vrouwen,
brachten zij mee; het waren koningsgezinden die Spanje niet wilden afzweren. Bagage
en verhuisboedels lagen overal aan boord opgestapeld. Daniel L.M. Peixotto, M.D.
of New-York schrijft in zijne: ‘Observations on the climate and diseases of the island
of Curaçao: ‘In July 1821 an extensive emigration took place from the coast of
Venezuela ... Nearly two thousand of these arrived at Curaçao where many were
compelled to crowd together in small habitations, destitute in many instances of
every convennience’. Er waren hier in het geheel 2000 uitgewekenen. Wegens de
aanhoudende droogte was er weinig drinkwater en was bovendien het slachtvee
gedecimeerd. De consumptie steeg aanmerkelijk en van de voorraad levensmiddelen
werd een gedeelte naar een van de havens van het vasteland uitgevoerd, waar tal van
personen heen gevlucht waren. In October 1821 steeg in Curaçao het meel van negen
tot veertien pattientjes het vat; gevogelte was schaarsch en duur; spek en gezouten
visch ternauwernood te krijgen; het versche vleesch haast niet eetbaar. Voor
levensonderhoud was men voornamelijk aangewezen op de onzekere vischvangst.
Tot overmaat van ramp kruiste een Spaansch kaperschip in de Curaçaosche wateren,
en kwam het soms zoo dicht bij de kust, dat onze visschers zich niet altijd buitengaats
konden wagen.
In den avond van 7 October 1821 verzamelde zich, onder geschreeuw en het
bezigen van beleedigende uitdrukkingen, een groote menigte voor de woning van
een Spaanschen generaal, terwijl volgens een andere lezing, verschillende personen
zelfs dat huis binnendrongen. Ten slotte moest de militare macht gerequireerd worden
om het volk te doen uiteengaan. Des anderen daags verscheen er een publicatie,
waarin Gouverneur Cantz'laar Zijne ontevredenheid te kennen gaf over de
‘oneenigheden’ die den avond te voren hadden plaats gehad, en waarin hij een ieder
verbood de openbare rust op eenigerlei wijze te verstoren ‘in het bijzonder door
onbetamelijke kreten en vertoon van tekenen, die aanleiding kunnen geven tot
oproerigheid ‘terwijl hij voorts den vreemdelingen onder het oog bracht, dat zij van
hun kant alles moesten vermijden wat tot vexatie van de ingezetenen aanleiding kon
geven. De Raad-Fiscaal bepaalde dat alle drankwinkels, zoo in als buiten de stad,
des avonds om tien uur gesloten moesten zijn; tevens dat er ter Fiscalaat zou worden
‘gevaceert tot het opnemen van vreemdelingen’ (luidens de openbaar gemaakt
officiëele Spansche vertaling: ‘atender a tomar nota de los estranjeros’); zullende zij
die nalatig mochten gebleven zijn aan de oproeping te voldoen, zich de gevolgen
hiervan te wijten hebben.
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In den loop dier maand maakte de Raad-Fiscaal verder bekend, dat hij dagelijks
brieven en adressen ontving, in de Spaansche taal geschreven, en dat geene stukken
zouden worden aangenomen of daarop acht geslagen, tenzij zij in het Nederlandsch
gesteld of van een Nederlandsche vertaling vergezeld waren. De Gouverneur besloot
een corps van onder-agenten van politie op
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te richten, blanke personen, op een jaarlijks traktement van 300 pesos van achten en
kleedingsukken volgens bepaald model; en de Raad-Fiscaal riep personen op die
daartoe inclinatie mochten hebben. Eenige tijd daarna werd voor dit corps een
instructie vastgesteld.
Een paar weken na de betooging voor zijn woonhuis verliet bovenbedoelde
Spaansche generaal ons eiland. Het hoofddoel van zijn komst hierheen was, onder
de koningsgezinden geld voor de zaak van Spanje in te zamelen; slechts een derde
van hetgeen hij hoopte op te halen, scheen hij bijeen te hebben kunnen brengen.
Sommige vreemdelingen en anderen ontzagen zich niet, te hunne alsook in andere
daartoe door hen bestemde huizen, algemeene speeltafels te houden, strekkende,
zoals Gouverneur en Raden in een publicatie van 18 December 1821 overwegen,
‘om door grof spel jongelieden en andere onnadenkende personen tot groot verlies
van tijdelijk vermogen somwijlen van sobere inkomsten aan te lokken, hetwelk niet
anders dan de ruïneuste gevolgen kan hebben en in geen land van goede policie mag
worden toegelaten’. Onder bedreiging van zware geldboeten, verbeurdverklaring,
lijfstraffen en verbanning, werd het houden van of deelnemen aan grove kaart- of
dobbelspelen verboden, met bepaling dat vorderingen uit zoodanige spelen herkomstig
geen gevolgen van rechten zouden hebben, maar van rechtswege gehouden werden
nul en van onwaarde, al ware het ook dat die vorderingen door schriftelijke
bekentenissen erkend en andere schuldoorzaken opgegeven waren, zullende het ten
al len tijde aan den Raad-Fiscaal onverlet zijn om bij de minste suspicie ambtshalve
den eischer in den loop der civiele procedure den eed van zuivering af te vorderen.
Geen halve maatregelen, zooals men ziet.
Gouverneur-generaal Kikkert had al in 1816 en 1817 maatregelen afgekondigd
tegen het aanbrengen van passagiers zonder paspoort of zonder middelen van bestaan
en tegen het in Curaçao afdanken van armlastige schepelingen. Een publicatie
eveneens d.d 18 December 1821 eischte aangifte door schippers van alle met hen
meegekomen passagiers, en door personen die tegen belooning vreemdelingen
huisvestten, van al hunne logeergasten. Alle passagiers moesten zich terstond na de
ontschoping op het Fiscalaat, militairen in Commissie of in werkelijken dienst echter
bij den plaatselijken commandant aanmelden. Bewoners van huizen zouden
verantwoordelijk zijn voor het werpen van steenen en dergelijke uit hunne huizen,
alsook voor alle ongeregeldheden en beschimpingen welke daarin mochten plaats
hebben, voorzoover zij zulks hadden kunnen verhinderen of in gebreke mochten
blijven aanwijzing van den schuldige te doen. Alle vreemdelingen moesten de vuurof blanke wapenen, die zij onder hunne berusting hadden, inleveren, met uitzondering
van militairen den rang van officier bekleedende en als zoodanig bij het Gouvernement
bekend. Tevens kreeg het Officie-Fiscaal de bevoegdheid op te treden als straten,
publieke wegen en plaatsen door bijeenkomende voorbijgangers en anderen
‘ondoorgankelijk’ werden gemaakt. Kennelijk met gebruikmaking hiervan gelastte
in Februari 1822 de Raad-Fiscaal ‘ontwaar geworden dat zich des nachts veele vrijen
en onvrijen onder de galerijen der huizen in de stad en mede onder afdaken buiten
dezelve ophouden, hetwelk gelegenheid oplevert tot diefstallen en onveiligheid der
wegen’, de politie serieus op alle attrouppementen bij avond en bij nacht te letten en
die te doen uiteengaan, desnoods met de sterke hand.
Tal van ronde Spaansce kwart pattinjes waren er in omloop; zij bleken van koper
te
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zijn en zwaar verzilverd.
Gaandeweg vertrokken de meeste uitgewekenen; provisie werd ook in ruime mate
uit de Vereenigde Staten ingevoerd, zoodat vrij spoedig normale toestanden weer
intraden.

Algemeen Bouwverbod.
In zijn hoofdwerk verhaalt Hamelberg dat de Overzijde in 1752 reeds ‘meerder
betimmert was als de Willemstad’ en dat de Bewindhebberen, dit zeer prejudiciabel
voor de defensie achtende, Gouverneur en Raden gelastten te publiceren dat het niet
geoorloofd was aan de Overzijde, op Pietermaai en Scharlo nieuwe huizen te bouwen
of de aanwezige hoger op te trekken. Indien er aan dit bevel aandacht geschonken
is, zal het niet gedurende langen tijd geweest zijn.
Tijdens de onzekere toestanden die er in 1799 heerschten, besloot de Raad den
28n Februari ‘eenen ijgelijken te interdiceeren en te verbieden om op den Berg van
Scharlo ofte op de aan den voet derzefdve liggende vlakte, gereekend van den mond
van het Waaygat af tot aan den Berg Altena, eenige nieuwe huizen, gebouwen,
muuren, tranqueringe ofte anderen muragiën, hetzij metzelwerk ofte anderzints, op
te bouwen ofte op te trekken; ten einde daardoor de defensie van Stadsbolwerken
naar dien kant alsmede de reeds aangelegde en nog aan te leggene vestingwerken op
den Berg van Scharloo niet nutteloos gemaakt mogen worden’.
Deze voorschriften, door buitengewone omstandigheden ingegeven, hebben ook
niet lang stand gehouden.

Buitenwegen.
Gouverneur Cantz'laar was nauwelijks drie maanden aan het bewind, of er werd een
Reglement op het onderhoud der publieke wegen afgekondigd. Jaarlijks zou er twee
maanden en wel van primo Mei tot ultimo Juni aan de reparatie der publieke wegen
gewerkt worden, ter plaatse waar de inspecteur der wegen het noodig achtte. Alle
planters van de oost- midden- of westdivisie moesten van elke tien werkbare slaven
'n met 'n tjap en 'n makot zenden en van de groote plantages bovendien met enkele
pieken. Wie minder dan tien tuinslaven bezat, was van deze verplichting vrijgesteld.
Ook kon de inspecteur door tusschenkomst van de districtmeesters karren en ossen
doen reguireeren. Voor de dagen dat de plantage-eigenaars karren moesten fourneeren,
behoefden zij geen slaven beschikbaar te stellen.
Hoe de toestand in 1835 was, kan men nagaan uit de verzuchting van de
Curaçaosche Courant: ‘Aan middelen van vervoer is Curaçao zeer ongelukkig bedeeld.
Het vervoer over den bergachtigen en dikwijls ongelijken grond is kostbaar. Men
rekent dat een dracht vruchten enz. per ezel van een afgelegen plantage naar de stad
een halve gulden aan vervoer kost’.
Blijkens het rapport der commissarissen Grovestins en de Boey aan Prins Willem
V in 1790, bestond er op Curaçao een korps cavaleristen, die op de buitenposten
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lagen. Wanneer er een groot vaartuig in zicht was, werd een ruiter op een ezel naar
de stad gezonden om hiervan kennis te geven; doch dikwijls lag het vaartuig reeds
in de haven, als de ruiter de stad bereikte. Seinposten schijnen pas na 1830 opgericht
te zijn.
In 1838 werd de breedte der publieke wegen (voet- of zoogenaamde patrouillepaden
buiten beschouwing latende) op niet minder dan vijf Nederlandsche ellen gesteld;
voorzoover niet uit documenten of bewijs van oorspronkelijke omheining anders
bleek.
Als bewijs van schuld aan een strafbaar
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feit, behoudens tegenbewijs, gold indien iemand op den openbaren weg of op eens
anders grond werd aangetroffen met een of meer stukken of takken afgescheurd,
afgebroken, afgekapt, afgezaagd of ontworteld hout.

De stadspoort.
Bovengenoemde stadspoort was, volgens de ‘Historia di Curaçao’ van W.M. Hoyer,
gelegen tusschen het winkelpand aan de zuidzijde van de Breede straat, hoek
Wilhelminaplein, en het gebouw, dat als het ware de Breede straat afsloot en in den
nacht van 31 Augustus op 1 September 1929 afgebrand is. Zooals te verwachten is,
waren er ook instructies omtrent die poort. Een dier regelingen, t.w. die van
Gouverneur-generaal Kikkert dd. 24 April 1816 willen wij aanhalen, omdat men
daaruit de verschillende phasen, welke ten deze hebben bestaan, leert kennen.
‘Nademaal het ons voorgekomen is, dat 't tot gerijf der ingezete nen zouden zijn,
indien een ieder, zooals voorheen, in de nacht door de Stadspoort passeeren kan; en
daar het ook billijk is dat de portier die ten dienste van het algemeen gereed moet
zijn, voor zijne moeite beloond worde en dat het loon zooveel zij, dat het fonds van
de gewapende Burgerwacht, welke eerstdaags staat georganiseerd te worden, zeker
aandeel in hetzelve hebben kan; zoo is het dat wij goedgevonden hebben vast te
stellen, zooals vastgesteld wordt bij deze: Dat het aan een ieder zal gepermitteerd
worden des nachts door de Stadspoort te passeren en dat ieder persoon voor welke
de Stadspoort na het sluiten derzelve om negen uuren opengemaakt wordt, van netot
elf uuren twee realen, en na elf uuren vier realen zal hebben te betalen; zullende
niemand daarvan bevrijd zijn dan ambtenaren in de uitoefening van hun ambt, in
welk geval zij voorzien moeten zijn van het parool, hetwelk zij van den Commandant
van het garnizoen, desverzoekende bekomen zullen’.
Tijdens Gouverneur Cantz'laar werden zoowel de sluitingsuren als het tarief
gewijzigd (Februari 1821).
Daar was ook de hoofdwacht der schutterij gevestigd. In October 1853 boden een
groot aantal leden van de schutterij den Gouverneur een request aan o.m. met verzoek
tot afschaffing van het bezetten van de poortwacht door de schutterij. Bij de
driemaandelijksche inspectie in den loop dier maand werd aan het bataljon de
Gouvernements-beschikking voorgelezen houdende inwilliging van het gedane
verzoek.

De Ontmanteling.
Te vergeefs wendden Gouverneur van Raders en later Gouverneur Rammelman
Elsevier Jr. bij de Hooge Regeering pogingen aan om de wallen en bastions, die
Willemstad omkneld hielden, te slechten. De benauwde atmosfeer in de ommuurde
stad en de niet tegen te houden drang naar expansie, brachten Gouverneur van
Lansberge er toe nogmaals een poging te wagen; thans werd de gevraagde
toestemming verleend, met de beperkende bepaling echter, dat zulks buiten bezwaar
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van 's Lands schatkist moest geschieden. Had de oudste bevolking zich in een kleine
ruimte dicht bij het fort opgehoopt, omdat zij terecht geen woningen aan de Overzijde
of ver van het fort durfde bouwen, hetgeen vroegere Besturen met kosten en
inspanning hadden opgetrokken, was nu van geenerlei nut, ja zelfs een sta-in-den
weg De wegruiming der stadswallen was, zooals men het toen stelde, in het algemeen
belang en van het grootste gewicht voor de bevordering der reinheid en gezondheid
en voor het aanwinnen van terrein voor handel en scheepvaart.
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Het landsgebouw ‘De Burgerpoort’ eischte zware en kostbare reparatiën, terwijl bij
afbreken van dat gebouw niet alleen het uiterlijk aanzien van de stad een groote
verfraaiing zou krijgen, maar de communicatie tussen de stad en Pietermaai
gemakkelijker zou worden. Op grond van deze overwegingen verleende de
Gouverneur in 1860 den kapitein der artillerie machtiging de Burgerpoort met de
daarbij behoorende woning te doen afbreken. Spoedig trof den ringmuren met het
fort Schrickenburgh, de Bloedbatterij en het bastion Oranje hetzelfde lot. Soms vindt
men ook melding van het bastion van Leyer, liggende beoosten het en van de weduwe
A. de Meza. Mogelijk houdt hiermede verband de volgende aanteekening van
Gouverneur J.R. Lauffer van den 8n April 1800: ‘De casemate onder het gem. bastion,
het stads Bolwerk aan den mond van het Waaigat, als een pakhuis geoccupeerd
wordende door den Heer Leyer, als eigenaar van het naburig huis, heb ik Z. Ed.
hetzelfve doen afvraagen, ten einde in cas van nood tot berging van volk etc. te
kunnen worden gebruikt; Z. Ed. weigerde dit en beriep zig op het advys van den
Heer van Starkenborgh, dewelke sustineerde, dat overmits de overige eigenaars van
dat huis en zelfs Zijn Ed: als laatste eigenaar van hetzelfve, gebruik hadden gemaakt
van deze Casematten tot een pakhuis, en dus door prescriptie het recht hadden
verkreegen. Ik antwoorde hierop maar kort en zaakelijk, dat het mijn zaak niet was
om mij in een rechtsgeleerde discussie over het recht van prescriptie in te laaten,
maar dat ik als Krijgsman wist dat dit een Casemat en geen pakhuis was; en dat,
niettegenstaande de vorige eigenaars van dit huis daarvan gebruik hadden gemaakt,
dat ik het nu ten dienste van den Lande nodig had, en hebben moest; dat indien de
noodzakelijkheid niet meer exteert bij de Vreede, ik dan zeer gaarne aan den Heer
Leyer het gebruik van deze Casematten; of dit pakhuis, zo als Zijn Ed. het noemde,
zoude inruimen.’
Krachtens Gouvernements - beschikking dd. 6 Mei 1861 No 308 werd den 13n
dier maand tusschen het Bestuur van Curaçao vertegenwoordigd door den
Administrateur van financiën C.S. Gorsira eenerzijds en anderzijds de Heeren S.E.L.
Maduro; A.J. Senior; Jeudah Senior; E.J. Henriquez (namens de firma J. & E.J.
Henriquez) en Abraham Capriles, notariëel de overeenkomst aangegaan, waarbij
laatstgenoemden zich tegen zekerheidstelling verbonden tot het dempen van een
gedeelte van het Waaigat het aanleggen van een kade aan het te dempen gedeelte,
het tot een bekwame diepte uitgraven van het Waaigat langs de aan te leggen kade
en het slechten van de wallen en bastions benoorden en beoosten de stad. Binnen
vijf jaren moest het werk voltooid zijn. De contrapraestatie van de zijde van het
Bestuur zou niet aan contanten, doch in natura geschieden. De vergoeding bestond
uit de afbraak en bepaalde door demping te verkrijgen benoorden den weg naar
Pietermaai gelegen terreinen, terwijl de concessionarissen voor het geconcedeerde
terrein schepen zouden mogen laten kielhalen en schoonmaken. Binnen den
vastgestelden termijn was het werk voltooid en in Maart 1866 werd de eerste
luitenant-ingenieur gemachtigd de kade aan het Waaigat van de concessionarissen
over te nemen, hen van alle verbintenissen en speciaal van de zekerheidsstelling te
ontheffen en hun de tevredenheid van het Bestuur voor de uitvoering en voltooiing
van het werk te betuigen.
Willemstad kon nu vrijer ademen en zich uitbreiden; en de eerste aanwinst was
het later naar Nederlands grootsten zeeheld genoemde de Ruyterplein. Hoe weinig

Lux. Jaargang 3

ruimte er te voren was, moge blijken uit een tweetal veelzeggende aanteekeningen
uit
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die dagen; nl. dat een huis zoodanig gebouwd was, dat een gedeelte daarvan op het
fort Oranje boven een kelder of verwulf rustte; terwijl een huis bezuiden de Breede
straat, volgens den rooibrief, gelegen was bewesten de Stadspoort of Burger Wagthuis
met eige muur, waarin de balke zijn rustende van de gemelde poort, maar verder
geen regt op deze muur hebbende.
De Princestraat of Agter den muur (thans Madurostraat) bestond slechts uit één
rij huizen; doch spoedig verrezen er aan de noordzijde groote pakhuizen en
opslagplaatsen.
In Mei 1866 keurde de Gouverneur bij beschikking de namen goed, die door den
rooimeester in overleg met de concessionarissen voor de om en over het afgestane
terrein geprojecteerde straten waren voorgesteld nl. de Concessiestraat (thans
Columbusstraat); de Ooststraat, de Marktstraat; de Willemstraat en de Breede
Kerkstraat.

Het Rif.
Is het woord rif een soortnaam, met ‘het Rif’ werd en wordt op ons eiland steeds
bedoeld de uitstekende landtong, die door het binnenwater de Kreek (thans het
Rifwater) van Otrabanda gescheiden is en waaraan Otrabanda het, volgens de
algemeene opinie, te danken heeft dat zij niet noemenswaardig door de orkaan van
23 September 1877 geleden heeft. Menig schip is met het Rif in aanraking gekomen,
vooral bij sterken wind of zwaren stroom. Toen in 1781 op Curaçao het bericht van
de brandschatting van St. Eustatius door Rodney ontvangen was, koesterde men de
vrees dat het Engelsche eskader ook hierheen zou stevenen en liet de Raad den haven
mond met den ketting afsluiten. Hiervan onkundig, wilde Schout bij nacht Rietveld
na zonsondergang met twee schepen de St. Annabaai binnenvaren. Het voorste schip
stuit op den ketting, zakt af en komt tegen het Rif terecht.
Eertijds was het Rif de plaats voor hetgeen men buiten de bebouwde kom of zelfs
buiten de gemeenschap wilde houden nl. de galg, die er volgens Hamelberg reeds in
1729, zoo niet eerder, stond, en het lazarus-hospitaal. Ook Ds. Bosch zegt: ‘De galg,
en wel een van steen, staat op het Rif aan den ingang der haven, een weinig beneden
het westelijk fort’. Daaraan dankt ongetwijfeld de vroeger in zwang zijnde term
‘cologa na Kriek’ (bij de Kreek hangen) zijn ontstaan; een uitdrukking evenwel
dikwijls geformuleerd als een minder Christelijke wensch. De galg brengt
onwillekeurig den scherprechter in herinnering, welke betrekking altijd door vrije
zwarten werd waargenomen (Zie Hamelberg). Na den slavenopstand in 1750 werd
evenwel een blanke scherprechter aangesteld op een traktement van tien pesos per
maand, verder met rantsoen en wat hij met rechten verdiende. Het ‘huys voor de
scherprechter’ was gelegen achter het fort. Na het overlijden van den titularis riep
in Augustus 1843 de Procureur des Konings personen op, die genegen mochten zijn
de vacante betrekking van scherprechter aan te nemen. Bij de aanvaarding zou de
benoemde een premie van f. 350.- ontvangen.
In 1770 besloten Gouverneur en Raden op het Rif een hospitaal voor onvermogende
melaatschen te bouwen; en bij plakkaat werd op de liefdadigheid der ingezetenen
een beroep gedaan. Pas na 1780 is het gebouw in gebruik gesteld.

Lux. Jaargang 3

Op den 1n Januari 1831 trad een nieuw reglement voor het lazarus- en
krankzinnigenhuis in werking. Deze twee inrichtingen waren in één gesticht
ondergebracht. De orkaan van 1877 verwoestte de verschillende gebouwen; doch
nog jaren daarna ston-
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den de bouwvallen overeind en kon men er vrijelijk tusschen loopen.
Het nieuwe Riffort, onder leiding van luitenant-kolonel J.C. Ninaber gebouwd,
kwam in 1828 gereed. Den 29n December van dat jaar begaf de Directeur a.i.
Rammelman Elsevier zich met een aantal officieren naar het Rif om het fort over te
nemen. Nadat hij het geinspecteerd had, werd er de vlag geheeschen en volgde er
een saluut van 21 schoten van het fort Amsterdam.
Een rond gebouw waar de kaapstander was, welke gebezigd werd bij het spannen
van den ketting over de haven, is sinds afgebroken.
Was het Rif eertijds een terrein dat men zou mijden, galg en lazarushuis zijn
verdwenen en thans komen er honderden bijeen voor de beoefening van sport en om
de uitgeschreven wedstrijden gade te slaan.

‘Bemoeiingen van Mr. de Rouville.
Een flinken stoot aan de stadsuitbreiding en verbetering van de beschreven toestanden
gaf de oud-burgemeester van Brielle, Mr. A.M. de Rouville. Toen hem, nadat hij een
tiental jaren aan het hoofd van het parket in Curaçao gestaan had, een hooger ambt
was toebedacht, benoemde hij bij beschikking dd. 15 October 1866 No 619 een
commissie bestaande uit het lid van den Raad van Bestuur A.L. Statius Muller, den
wn. Procureur- generaal, den districtscommissaris van het stadsdistrict en den
rooimeester, ten einde de in gebruik zijnde namen der onderscheidene stegen en
straten in het stadsdistrict op te sporen, aan die straten en stegen welke geen algemeen
bekenden naam hadden, namen te geven, en voorts die namen op een zwart houten
bord en met witte duidelijke en zichtbare letters aan de hoekhuizen bij 't begin en
het einde der straat of steeg, op den aan de straat of steeg van dien naam uitkomende
muur, op genoegzame hoogte te laten bevestigen. In den loop van het daaropvolgend
jaar berichtte de commissie den Gouverneur dat haar na onderzoek de volgende
namen bekend geworden waren; in de oude Willemstad: de Heerenstraat, de
Breedestraat, de Keukenstraat, de Prinsenstraat, de Kuiperstraat, de Kerkstraat en de
Windstraat; en aan de Overzijde: de Breede straat, de Roode Weg, de Windstraat en
het verlengde daarvan: de Conscientiesteeg. De lezer zal zich herinneren dat het
vrijwel dezelfde straatnamen zijn die in de stukken van vóór 1800 voorkwamen.
Terwijl de Windstraat aan de Overzijde officieël in de Concientiesteeg moet zijn
opgegaan, wordt deze daarentegen in het Papiamentsch nog steeds als Gantji-biento
aangeduid.
Op Otrabanda de Breede straat als scheidingslijn aannemende, gaf de commissie
de volgende namen in overweging; Zuidwaarts; de Sebastopolstraat, de Rifwaterstraat,
de Schrijnwerkerstraat, de Elleboogstraat, de Carthagenastraat, de Gasthuisstraat en
verder de Gravenstraat; Noordwaarts: de Werfstraat, de Yzerstraat, de Bakkersteeg,
de Steilsteeg en de Nannysteeg en op den Berg: de Lange straat, de Bergstraat, de
Hoogstraat, de Midden straat, de Smidstraat en de Nieuwstraat. De meeste der nieuw
gekozen namen verklaren zich zelf. De leidende gedachte was blijkbaar gebouwen
of erven aan die straten gelegen (Huize Sebastopol; erf Carthagena; gasthuis; werf),
daar uitgeoefende beroepen, de ligging, plaatselijke gesteldheid. De Commissie deed
het voorstel de straat uitgaande van het Molenplein tot aan de Windstraat te noemen
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Molenstraat en de straat van de Molenstraat naar den Waterkant te noemen Sint
Annastraat. Terwijl Gouverneur de Rouville aan al de voor-
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stellen van de commissie zijne goedkeuring hechtte, had hij bedenkingen tegen de
namen Molenplein en Molenstraat hierop neerkomende, dat er niets meer aanwezig
was, dat aan het vroeger bestaan van een Molen herinnerde. De naam Schoolstraat
werd nu aan de hand gedaan; doch ten aanzien van het plein schijnt de commissie
voet bij stuk gehouden te hebben en heeft zij met den naam, ook de herinnering aan
een stukje verdwenen Curaçao bewaard.
Niet alle straten hebben haar oorspronkelijke naam behouden. De Bergstraat is
vermoedelijk de tegenwoordige Frederikstraat.
Vóór 1862 was er ter plaatse slechts een pad van ongeveer één Meter breedte; toen
in dat jaar een aangrenzend stuk grond gerooid moest worden, heeft het Gouvernement
aan weerszijden van dat pad een strook gronds gekocht ter verbreeding van dien
gang. Een gedeelte van de, na de Rouville's bedenkingen, Schoolstraat gedoopte
gang, wordt thans door een schoolgebouw ingenomen; de in tweede instantie gekozen
naam blijkt ook achteraf juist te zijn. Het duurde evenwel nog lang voordat al de
namen ingeburgerd waren; het oudere geslacht bleef geregeld spreken van Tumba
cuater (Yzerstraat), Gantji-warda (de Sebastopolstraat; vroeger was er nl. een
wachthuis bij den ingang van die straat) enz.
De Overzijdsche berg genoot de bijzondere belangstelling van Mr. de Rouville.
Als Procureur des Konings (later Procureur-generaal) had hij zich daar een villa laten
bouwen, de Belvedere, waar hij, zooals wij boven zagen, ook als Gouverneur verblijf
moest houden wegens den toestand waarin het officiëele gouvernementshuis zich
bevond. Otrabanda had dan de eer de residentie te zijn van den Vertegenwoordiger
des Konings; doch ook in een ander opzicht kwam zulks dat stadsgedeelte ten goede.
De Werfstraat (thans Klipstraat) ‘de gemene passagie naar de Klip’ moest als een
der toegangen onder handen genomen worden. Was er een breede oprit van af de
Breede straat, verderop was het een nauw steegje; en rijtuigen moesten er nu langs.
Ouden van dagen wisten nog te vertellen van het hoofdbreken dat de Klipstraat
veroorzaakt heeft; en het Koloniaal Verslag vermeldt onder de in 1867 uitgevoerde
werken: ‘het afbreken van eenige rotsblokken ter verbreeding van een straat aan de
Overzijde’.

Het Molenplein.
Dat een man als Gouverneur de Rouville zich tegen den naam Molenplein verzette,
heeft bevreemding gewekt. Het is ongetwijfeld waar, dat er toen niets meer was, dat
aan het vroeger bestaan van een molen herinnerde; maar de oude officiëele stukken,
de naam door de eene generatie aan de andere overgedragen, de geschiedenis, mogen
zich in dergelijke gevallen ook laten gelden. Hamelberg verhaalt dat onder de directie
van Juan Pedro van Collen (1730-1738) aan Roelof Cales octrooi verleend werd voor
de oprichting van 'n graanmolen; en inde lijst van ingezetenen, die in 1735 familieen hoofdgelden betaalden, komt de naam Gijsbert Roelen Cales voor. Een akte waarop
door Gouverneur Isaacq Faesch approbatie en ratificatie werd verleend, verschaft in
deze meer licht. Die akte luidt als volgt: ‘Heeden den 27ste January Ao 1746
compareerden voor mij Jan van Schagen fiscaal ten dienste van de Edele
Geoctroyeerde West Inde: Compagnie in de Neederlanden, ende tot het verlijden
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van alle Publicque Instrumenten gequalificeert zijnde, op het Eyland Curaçao
resideerende, in presentie van de naar genoemde Getuygen den eersaame Gijsbert
Roelen Cales, Molenaar, woonende aan de Molen ge-
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naamt De Vreede, geleegen aan de overzijde van de haven aan het binne waater
genaamt de Kreek, mij fiscaal bekent, welke uyt krachte van de vergunningh...... de
Edele groot achtbaare Heeren Bewindhebberen van de Edele Geoctroyeerde West
Indische Compagnie ter Kamere Amsterdam in den Jaare 1733 aan hem Comparant
beneevens den Octroye tot het oprighten van een koorn molen alhier, verleent en de
daarop gevolgde aanwijzingheden de uytgave van den WelEd. Achtb. heere Juan
Pedro van Collen te dier tijd Gouverneur over Curaçao ende derselver onderhorige
Districten ten obedientie van welgemelde vergunningh gedaan van Een stuk Gronds
aan de oversijde der haven voornoemt, althans door hem Comparant werdende
gepossideert... eesen verklaarde voor hem, zijne Erven ende successeuren te cedeeren
ende te transporteeren aan ende ten behoeve van Capn Dirk van der Meer, zijne
Erven, successeuren ofte Reghtverkreygende, Een gedeelte van welgemde stuk
Gronds, zijnde een Punt of uithoek geleegen Zuyd Oost ende Zuydoost ten Zuyden
van welgemde Molen enz. Dogh geschied dit Transport des eghter niet anders als op
de Approbatie ende Ratificatie van den WelEdele Achtbaare heere Isaacq Faesch,
Gouverneur over Curaçao ende derselver onderhoorige Districten; 't welk aldus
passeerde in Willemstad op Curaçao, ter presentie van Hendrik Pletsz ende Johannes
Bruch als getuigen van geloven hier over gestaan; de minute dezes is behoorlijk
geteekend. Quod attestor (w.g.) Jan van Schagen.’
Kapitein Dirk van der Meer heeft blijkbaar het groote huis gebouwd, dat thans nog
een sieraad voor de omgeving is en waarvan enkele jaren geleden in een
Noord-Amerikaansch blad een foto voorkwam, genomen door een tourist; een
bouwtrant, die veel gelijkenis vertoont met ‘die ou (oud) Kaapse Hollandse boustijl’,
een der bezienswaardigheden van de voormalige Kaapkolonie. Den 24n Juni 1774
verkocht de weduwe Dirk van der Meer het huis en in die akte wordt aangehaald de
akte van transport dd. 27 Januari 1746 ‘van het vercogte stuk gronds door wijlen
Gijsbert Roelen Cales, in zijn leven molenaar, in faveure van meede wijlen Dirk van
der Meer.’ De eersaame molenaar was dus niet meer en heeft de overdracht van het
onbebouwde stuk gronds ook niet lang overleefd, blijkens een aanteekening van
Februari 1751: ‘Voor Commisarrissen, demptis (zonder) Pieter de Mey Lz. en Gerrit
Specht, behandeld de zaak van de Weede-Gijsbert Roelen Cales contra Lodewijk
Wielix voor betalinge van vier en 'n half maand huyshuur.’ Wat den molen betreft,
certificeert de rooimeester van 1774: ‘aan de oostkant van de molen genaamt de
Vreede, leggende verders dit stuk grond bezuyden de bleek.’ Dit laatste wordt in
October 1790 aangeduid als ‘de gronden genaamt de Bleek.’ Het gebruik, dat er van
het openliggend terrein gemaakt werd, komt hier duidelijk tot uiting, alsook in de
beschrijving van de leefwijze op dit eiland in de 18e eeuw ‘of men ging kolven of
kegelen op het Molenplein’ (Hamelberg pag. 211). Boven zagen wij reeds, dat Kikkert
dit plein tot marktplaats van Otrabanda heeft bestemd; en vanwege het onbelemmerde
uitzicht uit het gouvernementshuis werd het Molenplein uitgekozen voor het vuurwerk
op den 24n Augustus 1816, den eersten verjaardag van koning Willem I na de
hereeniging van Nederland en Curaçao.
De meergemelde gang tusschen de Windstraat en het plein heet in de oude rooien opdrachtbrieven door elkander: ‘de gang loopende na de koornwindmoolen;’ de
gemeene gang of passassie naar het molenplijn; de gemeene weg naar de molen.’
Hoe lang de molen nog heeft kunnen ma-
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len, blijkt niet uit de voorhanden zijnde stukken. Teenstra schrijft: ‘Op het Molenplein
staat nog de steenen romp van een vrij grooten windmolen, zijnde vroeger een
maismolen geweest. Echter staat deze bouwvallige molen, tengevolge van een proces,
reeds sedert het jaar 1816 zonder wieken en zwikstellingen, met een zeer vervallen
kap. Deze als tot een klomp versteende muren, welke ongemeen gaaf en sterk zijn,
zouden tot een goed voetstuk voor een sterrekundig observatorium kunnen dienen.’
Teenstra's suggestie is niet opgevolgd; het observatorium waartoe overigens veel
meer dan een stevig voetstuk noodig is, is er niet gekomen. De massa is verwijderd.
Wanneer? Doch lang na de opruiming, als het Bestuur van Curaçao in 1863 een aan
dat plein gelegen huis verkoopt, wordt in de opgemaakte stukken nog van Molenplein
gesproken. De taaie traditie heeft het gewonnen en de officiëele instanties hebben
er hare sanctie aan gehecht.

Het Leonard B. Smith-plein.
In een reeks lezenswaardige artikelen opgenomen in het toen alhier verschijnend
weekblad La Tribuna, onder redactie van den Heer Emilio Lopez Henriquez, heeft
Mevrouw Marie Willemsen geb. Statius Muller de verdiensten van den Heer Leonard
B. Smith in het licht gesteld, den vroegeren Noord-Amerikaanschen consul, die hier
verschillende werken van openbaar nut heeft opgericht, als de (eerste) Koningin
Emmabrug, de waterleiding, het electrisch licht. Naar aanleiding hiervan diende een
aantal ingezetenen een adres bij Gouverneur B.W.Th. van Slobbe in. Dit een en ander
heeft tot gevolg gehad de Gouvernements-beschikking van den 21n April 1936 No
738, waarbij aan het open terrein voor het gebouw Belvedere op den Berg Overzijde
de naam gegeven werd van Leonard B. Smith plein. Op deze wijze heeft Curaçao
zich kunnen kwijten van de plicht van erkentelijkheid aan de nagedachtenis van
dezen man verschuldigd.

Enkele andere gronden.
De kleine Klip. De akte van uitgifte dd. 8 October 1694 behelsde de volgende
verplichtingen: 1o van toe te laten dat de schepen van de West-Indische Compagnie
daar zullen mogen schoonmaken en kielhalen, 2o dat daarop geen metselwerk zal
mogen worden gesteld, maar niets anders dan een houten loods tot berging van
houtwaren en een houten huisje tot woning, ten einde in geval van oorlog ten
spoedigste te kunnen worden afgebroken; en 3o om degene die werk komen
aanbesteden, fatsoenlijk te behandelen en niet te veel af te vorderen, zullende in geval
van klachten, het werk gevalueerd en getaxeerd worden door den Raad of deszelfs
gecommitteerden, met welke taxatie en valuatie partijen genoegen zullen moeten
nemen. De onder 1o en 3o omschreven bepalingen zijn, zoo al niet uitdrukkelijk
ingetrokken, wegens de geheel veranderde omstandigheden, stilzwijgend vervallen.
In 1860 wenschte de gemachtigde van den eigenaar, van oordeel dat de onder 2o
gemaakte restrictie in dien vorm geen reden van bestaan meer had, dat ook daarin
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wijziging gebracht werd. Na ontvangst van een daartoe strekkend verzoekschrift
benoemde de Gouverneur een commissie van onderzoek; en in September 1860
verleende Z.H.E.G. vergunning tot het optrekken van een stenen gebouw onder de
daarbij vermelde bepalingen.
De Klip de Wilde. Na een openbaren verkoop den 10n Januari 1776 gehouden,
droegen de 28n Juni d.a.v. de executeurs in den boedel van Jannetje Ellis, weduwe
John Martin, aan Mr. Hubertus Coerman over:
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‘een plantage genaamd De Klip, gelegen ten Oosten in de baay Sint Anna op de hoek
van 't Schottegat, strekkende dezelve plantagie ten Westen ende ten Noorden 't
binnenwater, ten Oosten de plantage van Evert Evertsz met een gemeene steene
tranqueer, ten Zuijden de Plantagie van de weduwe Jacob Stoet, mede met een
gemeene tranqueer enz; met desselvs opstal van huysingen, magazijnen en verdere
getimmertens, mitsgaders met de vrije privilegie tot het maaken en houden van een
scheepstimmerwerf’. Den 20n October 1815 stierf Mr. Coerman, na op dit eiland
den post van Raad-Fiscaal bekleed te hebben. De klip, die inmiddels den naam van
Klip van Coerman gekregen had, werd het eigendom van G.M. Ellis en was lang
(-het juiste tijdvak blijkt niet-) in gebruik als militair hospitaal. De klip kwam den
8n December 1834 wederom op de publieke veiling en stond toen bekend als de
Wilde.
De Koraal Agostini. Verschillende aan de haven grenzende terreinen hebben
rechten op een strook of uitgestrektheid water en het recht schepen ter plaatse te laten
vastmeeren. Voor wat de z.g.n. Koraal Agostini bewesten de haven betreft, vond de
toenmalige havenmeester aanleiding de kwestie te moveeren, toen in 1847 een
schoener aan dat erf was komen aanleggen. Een door den Gouverneur benoemde
commissie stelde een onderzoek in, en, zich met het advies vereenigende, besliste
Z.H.E.G. dat zoodanig recht ten deze niet bestond.
De schrijver van het artikel: ‘De gronden genaamd Stuyvesant’ voorkomende
in bovenbedoelde Geschiedkundige Opstellen, trekt ernstig in twijfel de juistheid
van de vage Curaçaosche traditie, dat het afgezette been van Petrus Stuyvesant op
het zoogenaamd Stuyvesants kerkhof alhier begraven zou zijn. W. Robert Moore in
The National Geographic Magazine van Februari 1943 (pag 173) schrijft ‘Old Peter
(Stuyvesant) might even locate the place where his leg was buried. Sustaining an
injury in the Caribbean, wich necessitated its amputation, he had his leg sent back
to Curaçao. The spot where it reposes is not known, though some imaginative persons
will point out the supposed burial place in the local cemetery’.
Grote verbeeldingskracht en rijke fantasie is ongetwijfeld noodig om dat graf in
de local cemetery terug te vinden. In het eerste jaarlijksch verslag van het
Geschiedtaal-land en volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad, trof
ondergeteekende op pag 148 deze aanteekening aan: ‘Jan Gales arriveerde te Curaçao
als Directeur op 15 September 1738 met zijne echtgenoote mevrouw Lamia Anna
Itsma en zijn zoon Hantke, die kort na zijn aankomst hier huwde met Rachel
Houtschildt en zich in den handel begaf... Hantke stierf later te Batavia, waar hij de
betrekking van waterfiscaal had bekleed en liet hier achter zijne weduwe met een
dochter Maria, die huwde met Jacob Semerel’. Op een anderen aanvankelijk
ontbrekenden schakel vestigde een bevriende zijde de aandacht nl. op een zinsnede
in het ‘Echt omstandig verhaal wegens het tot Curaçao in de lugt gesprongen Hollands
schip van oorlog Alphen’, September 1778, (Hamelberg Documenten No99). ‘Volgde
het lijk van den den WeldEd: Hoog Welgeb: en Gestr: Heer Baron Capitein G.W.H.
van der Feltsz... de slippen wierde gedragen door de Heeren Stuyvesant en Hort,
lieutenant aan boort van den Schout bij nagt, en de Heeren Struilingh en Specht,
leden van den Groote Raad’. Dat er in 1778 op Curaçao iemand met den naam
Stuivesant (Stuvesant) geweest is, staat derhalve vast; en uit de aangevulde
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bewijsmiddelen blijkt dat een persoon die dien familienaam droeg, gehuwd was met
Maria Gales, een klein-
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dochter van Directeur Jan Gales, die eigenares was van de gronden genaamd
Stuyvesant.
Plantagies-buitenplaatsen. Erven op en bij den berg Altena vielen dikwijls onder
deze benamingen. In stukken van omstreeks 1750 komt voor: ‘een plantagie genaamt:
d'Nieuwe Waareld’. Is dit Mundo Nobo aan den Roode Weg?
Grondvergunning. Een dergelijke vergunning, welke in de praktijk tot eigendom
leidde moge hier volgen: ‘Ik ondergesz. Mr. Jan Noach Du Fay, Gouverneur deeses
Eylands Curaçao ende desselfs onderhorige districten, certificeere bij deesen al zedert
den Jaare seventhien hondert drie en twintigh vergunt te hebben en de als nogh te
vergunnen bij deesen aan den vrije neger Francisco Juan, in de wandelinge genaamt
Sico, Een stukje gronds gelegen aan de benedenkant van dit Eyland tussen de
plantagiën van Monsieur Jan Hendrix ende plantagie van Monsieur Jan Lesiere, soo
als het tegenwoordigh in sijn tranqueeringe legt ende bebouwt is, om het selve voor
hem ende sijne erfgename te besitten ende daar van na sijn vrije wille te disponeeren;
ende op dat hier van ten allen tijden sal blijken, sal deese ter Secretary deeses Eylands
worden geregistreert; als meede dat hij sal vermogen een cabriete en geyte coraaltje
daar te hebben ende te houden.
Actum in 't Fort Amsterdam op Curaçao desen 17e Juny 1730.
(w.g.) Jan Noach Du Fay.
Zou een dergelijke vergunning ook ten grondslag liggen aan savaan Libié?
Hamelberg verhaalt, dat bij het uitbreken van den opstand onder de Elminaasche
slaven in 1750, een opzichter Cadjo, die op Hato het werkvolk op wilde roepen, een
snaphaanschot van achteren kreeg en neerviel. En elders vindt men vermeld, dat
onder Gouverneur Rodier de vrije neger Kodjo de savaan Libie als belooning gekregen
heeft voor zijn trouw aan het Gouvernement tijdens den opstand der Delminasche
slaven.

Slot.
Een cirkelgang, en niet ten voordeele van de openbare kas, kan men soms in de
Curaçaosche geschiedenis constateeren. De plantage Hato, weleer eigendom van de
West-Indische Compagnie, van de hand gedaan, doch eenige jaren geleden door het
Gouvernement weer aangekocht. Plantersrust in 1839 door het Bestuur gekocht, als
etablissement gebezigd, krachtens Koninklijk besluit in 1852 op de publieke veiling
gebracht, waarna een gedeelte voor den bouw van het leprozengesticht en ten slotte
de overige gronden voor de oprichting van het sinds weer opgeheven militair hospitaal
zijn aangekocht. Gevallen zijn ook aan te wijzen van overdracht aan particulieren
toen een andere strooming de overhand verkreeg van onroerende goederen die aan
den Lande toebehoorden, of met een bepaald doel waren aangekocht, waarvan een
volgend Bestuur wenschte, dat het er nog de beschikking over had voor gebruik ten
algemeenen nutte.
De door Gouverneur Helfrich geprojecteerde doorbraak in de Punda, van de Breede
straat tot de Ruyterkade, heeft onder zijne opvolgers slechts geleid tot blootlegging
van het naar dien actieven Bewindsman genoemde Helfrichplein. Meer kans van
algeheele verwezenlijking heeft een ander, eveneens van Gouverneur Helfrich
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uitgegaan, thans weer naar voren gebracht denkbeeld, om van den voet der Koningin
Emma-brug bewesten de haven noordwaarts aan te plempen en, na een zwenking
naar links, de Klipstraat door afbraak van een rij huizen te verbreeden tot aan den
hoek van de Hoogstraat. De congestie bij den oprit en in de nauwe Klipstraat zal
voorkomen worden.

Lux. Jaargang 3

283
W. Robert, t.a.p. schrijft: ‘Old Peter, however would recognize landmarks in Curaçao’.
De haven, ja, het Waaigat, het Schottegat; ofschoon door uitgraving, aanvulling,
kaden en aanlegplaatsen, andere lijnen en een andere omlijsting zijn ontstaan; de
Drie Gebroeders en enkele buitenbaaien; doch het fort en de wallen uit Stuyvesant's
periode zijn verdwenen. Bekende landmarks als oude hoekgebouwen, dateeren
ongetwijfeld van den tijd na Old Peter.

B. de Graaf Fortman
Geslachtkunde
Voor zoover mij bekend is, de geslachtkunde in Curaçao tot nu toe niet op groote
schaal beoefend. Er zijn eenige Curaçaosche families, die in het bezit zijn van
geslachtboomen of lijsten, teruggaande tot haar vestiging in de kolonie. Bij
vergelijking met de kerkelijke doop-, ondertrouwen trouwboeken is mij meer dan
eens gebleken, dat de wederzijdsche gegevens niet altijd overeenstemmen. In verband
met rechtsgedingen, dikwijls over nalatenschappen, is het wel eens noodig geweest,
de afstamming van een bepaald persoon te bewijzen (ik denk aan de onteigening van
de plantage Rooi Canarie in 1929, toen de rechter een onderzoek naar de afkomelingen
uit het echtpaar De Lannoy-Ribbius beval), en de onvoldoende zorg, in den loop der
negentiende eeuw besteed aan de registers van den burgelijken stand, heeft gaandeweg
tot een groot aantal verzoeken om verbetering dezer registers geleid, mede in verband
met huwelijken en erfenissen. In den regel kon daarbij met een niet zeer ver
teruggaand onderzoek naar de afstamming worden volstaan. Ik geloof niet, dat er
velen zijn, die de Curacaosche archieven benut hebben voor een opzettelijk onderzoek
naar oorsprong en ontwikkeling van hun geslacht. Nu vertoonen de desbetreffende
archivalia leemten, die wel aan de verkrijging van een aaneensluitend geheel in den
weg zullen staan, maar aan den anderen kant bevatten zij toch ook weer een schat
van gegevens, die bij gezet onderzoek naar voren komen.
De burgelijke stand is in Curaçao in 1831 ingevoerd1). Toen zijn de kerkelijke
registers moeten worden overgebracht naar de gouvernementssecretarie. Voor de
herkomst der familiën zijn de ondertrouw-en trouwakten het belangrijkst, omdat zij
de geboorteplaatsen van bruidegom en bruid vermelden. Kerkelijke ondertrouw- en
trouwakten zijn er van 1714 af (o.a. ontbreekt daarbij het boek van 1738 tot 1745).
De doopboeken der Gereformeerde kerk beginnen in 1727, die der Roomsch
Katholieke kerk in 1768 (met enkele trouwakten van 1769-1770). Er is slechts één
Luthersch doopboek, van 1757 tot 1825; en verder is er een lijst van geboorten van
Portugeesche Israëlieten met aanteekening van hun overlijden over 1722 tot 1831.
Overlijdensdata vindt men voorts in de journalen van ontvangst der
kerkegerechtigheid, die van 1769 tot 1831 aanwezig zijn.

1) Zie De West-Indische Gids XXV, blz. 158.
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Het ligt voor de hand, dat in tal van andere archiefstukken en met name in de
protocollen van secretariëele en notariëele akten van secretarissen van den Grooten
raad, die er reeds van 1708 af zijn, allerlei wetenswaardigs op dit gebied te vinden
is. Zoo vindt men akten van burgelijken ondertrouw in de secretariëele akten van
1782 af.
In het archief van de West-Indische compagnie zijn o.a. de Soldijboeken van 1675
tot 1792 belangrijk.
Hamelberg heeft in het vijfde Jaarlijksch verslag van het Geschied-, taal-, landen volkenkundig genootschap te Willemstad de oudste trouwacten der Gereformeerde
kerk (1714-1722) afgedrukt (een jaar later gevolgd door acten uit de archieven van
St. Eustatius 1710-1749), en tusschen 1927 en 1930 zijn in het Koloniaal Weekblad
verspreide doop- en trouwacten van bekende Curaçaosche families opgenomen.
Overigens is, voor zoover mij bekend is, uit deze archieven niets openbaar gemaakt.
Hier volgen de namen van enkele op Curaçao nog bestaande familiën met den
naam van den vermoedelijken stamvader en diens plaats van herkomst. O.A. beteekent
Oud-archief van Curaçao en onderhoorige eilanden; nrs. 1462-1466 zijn Protestantsche
doopboeken, nrs. 1467-1473 ondertrouw- en trouwboeken; W.I.A. beteekent
West-Indische archieven der West-Indische Compagnie aan. Deze archieven berusten
in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, K.W. is Koloniaal Weekblad.
BEAUJON. Het geslacht Beaujon is in de 18de eeuw, ‘wegens religie naar Nederland
gevlucht’. Anthoine Beaujon (1732 of 1733-1785 (O.A. 1486), tevoren op St. Martin
en St. Eustatius werkzaam, kreeg 28 Mei 1782 van Amsterdam zijn expeditie naar
Curaçao als secretaris van den Kleinen raad, auditeur-militair en boekhouder. Uit
zijn huwelijk met Elisabeth Heyliger had hij o.a. een zoon Jan Jacob, die in 1796
eenige maanden ad interim directeur van Curaçao was.
BISLICK. Jan Hendrik Bislick, geboren in de heerlijkheid Rennenberg, huwde 20
Juli 1731 Maria Tulliseph, geboren te Antegou? O.A. 1469.
BOOMGAART. Johan Godlieb Boomgaart, geboren in Dantzig, huwde 23 Februari
1749 Leentje Zeep, geboren op Curaçao. O.A. 1471.
DE BROT-DEBROT.
In 1806 komt op Bonaire een onderopzichter Isaac de Brot voor; later is hij directeur
en commandeur van het eiland. De plaats van zijn herkomst is niet duidelijk leesbaar:
N...... Schutel? in Zwitserland. Ds. Bosch heldert deze onduidelijkheid op, als hij in
zijn Reinen in West-Indië. enz. dl. II blz. 298 dezen Debrot, dien hij in 1822 op
Bonaire ontmoette, een inboorling van Neuchatel noemt. De familienaam komt nog
in Zwitserland voor.
CONN. Robert Conn, geboren te Dublin, huwde 25 November 1792 Maria Helena
Stuylingh, weduwe van Jacob Hendrik Hermes. O.A. 1472. Het is mogelijk, dat nu
de naam op Curaçao niet meer voorkomt, maar het is nog niet zoo heel lang geleden,
dat de jaarlijksche Koloniale verslagen in 't hoofdstuk onderwijs geregeld eenige
mededeelingen omtrent de school van de dames Conn bevatte.
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VAN DER DIJS. Jacobus van der Dijs, geboortig van Haarlem, huwde 6 November
1714 Elizebeth Copius, weduwe van Gerit Bresser. O.A. 1467. 5de Jaarl. verslag
van het Curaçaosch genootschap.
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VAN EPS. Stamvader van dit Curaçaosche geslacht is Janus Marinus (ook wel
Johannis Martinus) van Eps, die 17 Januari 1792 te Middelburg geboren werd en 18
December 1843 op Curaçao overleed. Hij kwam in 1816 met de ‘Prins van Oranje’
als 2de luitenant der jagers op het eiland en bracht het daar tot
kapiteinkwartiermeester. Hij was gehuwd met 1o. (1818) Johanna Sophia Muller, en
2o. (1834) Christina Philippina, haar zuster, dochters van den magazijnmeester G.C.
Muller. Zijn portret in De West-Indische Gids IXde jg. blz. 432 Inlichtingen van
het Krijgskundig archief te 's-Gravenhage.
GAERSTE. David Gaerste, geboren te Amsterdam, wordt in 1803 op Curaçao
genoemd als provisioneel secretaris en ontvanger van den 50sten penning, later als
beëedigd vertaler, landdrost en procureur. Hij was gehuwd met Elisabeth Niepage.
O.A. 1465.
GRAVENHORST. Over een lid van dit geslacht schreef F. Oudschans Dentz in het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 6 Juni 1942, waarin hij meedeelt,
dat Johan Heinrich Gravenhorst, 1769-1814, als officier der artillerie naar Curaçao
ging en zich daar als planter vestigde. Het ondertrouw- en trouwboek der
Gereformeerde kerk (O.A. 1472) vermeldt op 5 Januari 1794 zijn huwelijk met Anna
Catharina Bergh. Als zijn geboorteplaats wordt daar genoemd Borgschyd (Oudschans
Dentz: Burgscheid). Zoons van hem waren Johan Frederik Waters, 1801-1837,
kommandeur van Aruba, Jakob Bennebroek, 1802-1859, laatstelijk voorzitter der
rechtbank op Curaçao, en George Cornelis Berch, 1811-1851, geneesheer op Curaçao
en in Suriname. K.W. 12 Aug. 1926, 22 Maart en 20 December 1928.
HAAYEN. Jacobus Haayen, jongeman, geboren te Amsterdam, huwde 15 December
1805 Clara Thompson Gravel wed. van Jan Spitzenbrink, geboren op Curaçao. O.A.
1107.
LAUFFER. Johan Rudolf Lauffer, die van 1796-1803 gouverneur der kolonie was,
en in 1833 op het eiland overleed, was in 1754 geboren te Zoffingen in Zwitserland.
Op Curaçao kwam hij in 1776 als soldaat en in 1783 werd hij ‘gelicentieert’ (W.I.G.
230). Daar huwde hij 19 Februari 1786 Petronella Roier, weduwe van Adriaan
Adriaansen (O.A. 1472). Hij moet hertrouwd zijn, want na zijn dood wordt als zijn
weduwe genoemd Hermina...... Davelaar (W.I.A. 9). Ook de naam Lauffer is nog in
Zwitserland bekend.
VAN LEEUWEN. 9 Januari 1887 kwam op Curaçao W.C.J. van Leeuwen,
oud-onderwijzer te Deventer, benoemd tot onderwijzer 3de klasse bij het openbaar
onderwijs in Curaçao. Later was hij daar schoolopziener. De Curaçaosche Courant.
1887.
MARUGG. Martinus Marugg, geboren te Amsterdam, huwde 19 October 1806 op
Curaçao Elisabeth Schulder, aldaar geboren. O.A. 1108. Hij was chirurgijn en overleed
in 1823. K.W. 19 Februari 1925.
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MENGE. In 1844 was uit Nederland op Curaçao gekomen G.T. Menge, behoorende
tot het bataljon jagers, die bestemd werd voor den dienst bij de cultures (W.I.A. no.
27). Een paar jaar tevoren was daar een bijna gelijknamige George Frederik Menge
als kapitein der jagers (W.I.A. 15, 16). Deze overleed 26 October 1838.
VAN DER MEULEN. Deze bekende familie, behoorde tot den eerste koopmansstand,
die ook leden aan den Kolonialen raad en den Raad van justitie heeft geleverd, stamt
af van Michiel van der Meulen, geboren te Amsterdam, die 27 Juni 1751 op Curaçao
huwde met Elisabeth van Taarlen (ook
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Taarlingh, geboren te New-York. O.A. 1471, 1464.
STATIUS MULLER. Van 1757 tot 1778 was Luthersch predikant op Curaçao Johan
Georg Muller, broeder van Philip Ludwig Statius Muller, Luthersch predikant te
Amersfoort en Leeuwarden, daarna hoogleeraar te Erlangen. Tegelijk met ds. Muller
was op Curaçao August Lebregt Muller, med. dr., zijn broeder; deze noemde zijn
zoon Philip Lodewijk Statius. Een andere zoon van den dokter was Hendrik August,
die zijn in 1797 geboren zoon August Leb(e)recht Statius noemde. Deze laatste
overleed eerst in 1884; hij was eigenaar van De Curaçaosche Courant en heeft nog
les van den onderwijzer Phoel gehad. Hij was de grootvader van den inspecteur der
belastingen, voorzitter van den Kolonialen raad, A.G. Statius Muller. O.A. 1474,
1485.
Van ds. J.G. Muller was een zoon Georg Christiaan, geboren 1762, die in 1803
voorkomt als commies over 't materiëel en trains-goederen en
kleedingstukkenmagazijn, en in 1816 tot magazijnmeester van alle magazijnen werd
aangesteld; in 1833 ging hij met pensioen.
NEUMANN. Johan Frederick Neumann, geboren in Potsdam, komt in 1767 voor
als bediende bij de waag, in 1784 als visitateur. Hij huwde 1772 Maria Joost. O.A.
1471.
PERRET GENTIL. Een door mij gevonden aanteekening van het huwelijk van
Claude François Frederick Perret Centil op 5 Juni 1796 met Joana Catharina
Hansz noemt als geboorteplaats van eerstgenoemde Paramaribo. De heer F. Oudschans
Dentz verschafte mij welwillend de volgende gegevens.
Abraham Perret Centil, oud 28 jaar, gereformeerd, geboren te Neufchatel in
Zwitserland, is 5 Juni 1776 aangeteekend met Elisabeth Jacoba Lijnslager, weduwe
Chaillet, oud 30 jaar, gereformeerd, geboren te Leiden. Uit dit huwelijk werd 21 Mei
1777 geboren en 5 Juni d.a.v. te Paramaribo gedoopt bovengenoemde Claude Francois
Frederick.
Abraham was Fransch officier. De Curaçaosche Courant van 19 Juni 1824 meldt
zijn overlijden op 75-jarigen leeftijd en noemt hem gepensionneerd brig. generaal
bij het Fransche gouvernement te Lion.
Claude François Frederick heeft in 1805 terechtgestaan voor de Hooge militaire
vierschaar, ervan beschuldigd, dat hij in 1800 als kapitein na de bezetting van Curaçao
door de Engelschen in hun dienst was getreden zonder uit den dienst en van zijn eed
aan de Bataafsche republiek te zijn ontslagen. De advocaat-fiskaal eischte cassatie,
inhabielverklaring en eeuwigdurende verbanning uit de republiek en haar
buitenlandsche bezittingen. De eisch werd echter ontzegd, omdat gebleken was, dat
eerst ontslag was verleend.
Uit het huwelijk van C.F.F. Perret Gentil en J.C. Hansz werd 19 Oct. 1800 geboren
en 21 Dec. 1800 gedoopt Jan Hendrik Perret Gentil. die volgens de notulen van
den Raad van politie van 9 Juni 1828 werd benoemd tot wijnroeier, graan- en
houtmeter en- weger.
QUAST. In 1771 kwam op Curaçaa als predikant bij de Gereformeerde kerk ds.
Johan Casper Adolf Quast, die vroeger te Swanenberg in Gulickerland gestaan had.
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Als zijn zoons worden genoemd Johan Godfried, nog in Swanenberg geboren, Jean
Isai, in 1771 op Curaçao geboren, Willem Hendrik, Jan Hendrik en Jan Frederik.
RAMMELMAN ELSEVIER. Stamvader van dit met hem in den adelstand verheven
geslacht op Curaçao is Jhr. Mr. Isaac Johannes Rammelman Elsevier (1770-1841),
oorspron-
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kelijk alleen Elsevier geheeten, die na een ambtelijke loopbaan in Gelderland in
Januari 1816 op Curaçao kwam als lid van den Raad van justitie, later voorzitter van
dat college, fiskaal, en van 1828 tot 1836 gezaghebber der drie benedenwindsche
eilanden. Zijn gelijknamige zoon (1802-1877 was gouverneur van 1849-1854.
Adelsboek 1913. Zijn portret in De West-Indische Gids IXde jg. blz. 16.
RIGAUD. 21 Januari 1834 overleed op Curaçao, 71 jaar oud, P.F.V. Rigaud, in
Frankrijk geboren, rechterlijk ambtenaar op Haïti en St. Domingo, van waar hij
uitweek naar Bonaire, om zijn laatste levensjaren op Curaçao te slijten. K.W. 7 Jan.
1826.
RINGELING. Jan Ringeling, geboren op het eiland Marsier (?), huwde 21 Febr.
1762 Anna Maria Plaat, geboren op Curaçao. O.A.
SCHOTBORGH. Volgens dr. H.P.N. Muller Door het land van Columbus is dit
geslacht sedert 1687 op Curaçao bekend. Wellicht stamt het af (de herhaaldelijk
daarin voorkomende naam Claes of Claas wijst ook in die richting) van Claes Roelofs
Schotburgh van Bergen, die in 1684 matroos op Curaçao was, 14 Dec. 1684 werd
aangesteld tot schipper op 't galjoot de Visser, en 28 Maart 1685 werd ‘gelicentieert’.
(W.I.C. 226)
VAN UYTRECHT. De soldijboeken (W.I.C. 226) maken melding in 1685 van een
Gerrit van Utreght, die primo Januari 1780 ‘aan Curaçao in dienst gekomen’ is. Dit
kan steun geven aan de mededeeling van Van Grol in het tweede deel zijner
Grondpolitiek (1944), dat de Van Uytrechts uit Brazilië op Curaçao gekomen zijn.
Volgens het soldijboek is de genoemde Gerrit van Utreght 9 October 1685
‘gelicentieert en vrijman.... geworden’. Hij moet dezelfde zijn als de Gerrit van
Uytrecht, die onder den gouverneur Van Erpecum (1682-1685 als sergeant een
verklaring aflegt ten ongunste van den oud-gouverneur Van Liebergen (Hamelberg
I 63. Merkwaardigerwijs vermelden de soldijboeken in 1686 nog een Gerrit van
Utreght, ook sergeant, van Deventer, die van Amsterdam naar Curaçao vertrok met
‘de Offerhande van de Propheet Elia’, 15 October van dat jaar tot drilmeester werd
aangesteld en 25 Januari 1695 ‘gelicentieert’ werd.
Gerrit van Uytrecht, geboortig uit Twello in Gelderland, die volgens de kerkelijke
ondertrouwacte 5 Augustus 1718 als weduwnaar van Clara Grootestaan huwde met
Ebbetje Geerkens, weduwe van Jan Paul George, is wellicht de hiervóór als uit
Deventer geboortig vermeldene.
De 't meest op den voorgrond tredende vertegenwoordiger van dit geslacht is
geweest Casper Lodewijk van Uytrecht, 1786-1862, planter en
gouvernements-ambtenaar (koloniaal ontvanger), kapitein-commandant van de
landstorm, van 1842 tot 1844 bij afwezigheid van den gezaghebber Van Raders
waarnemend gezaghebber van Curaçao en onderhoorige eilanden. Hij was een zoon
van Willem en van Catharina Striddels en zelf gehuwd met 1o. Margaretha Le
Gravemont (of Le Gravant) de Rochemont († 1822), 2o. (in 1839) Maria Catharina
Gravenhorst, de weduwe van den kapitein Thiefry. Zijn portret in De West-Indische
Gids, IXde jg., blz. 378.
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Prof. Knappert heeft in het Gedenkboek Nederland-Curaçao 1634-1934 nog
genoemd als 9 December 1660 in het lidmatenboek der Gereformeerde kerk op
Curaçao voorkomende Willem Jansz van Utrecht, adelborst, en Jan van Utrecht, die
6 Juli 1659 optreed als getuige bij den doop van Johanna Mannoy. Het komt mij
echter voor, dat hier het ‘van Utrecht’ niet moet beschouwd worden als een
achternaam maar als naam van de plaats van herkomst zonder meer.
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DE VEER. Ruim 40 bladzijden bevat de in 1600 aanvangende stamboom-De Veer,
waartoe ook het bekende Curaçaosche geslacht van dien naam behoort, in het
Nederlandsch Patriciaat van 1939. Men vindt daar o.a. de portretten van Johannes
de Veer (1738-1796, Abraham de Veer (1767-1838), Johannes de Veer (1789-1872
en George Severijn de Veer (1806-1891), tot den Curaçaoschen tak behoorende.
Ofschoon ook vóór hem De Veers op Curaçao waren, moet eerstgenoemde Johannes
de Veer in de soldijboek genoemd Johannes De Veer Abrahamsz als stamvader der
Curaçaosche familie beschouwd worden. Geboren te Amsterdam, bevond hij zich
11 December 1763 als soldijboekhouder op Curaçao, op welken datum hij in het
huwelijk trad met Gijsbertha Vos. Zijn oudste zoon Abraham de Veer, hiervóór
genoemd, had uit zijn eerste huwelijk, met Dorothea Elisabeth van Uytrecht, 4
kinderen, en 8 uit zijn tweede huwelijk met Aletta Schotborgh. In Curaçao, Suriname,
Nederlandsch-Indië en ook in Nederland bevindt zich een talrijk nakroost van
Abraham de Veer. Johannes de Veer werd in 1766 secretaris van den Grooten raad
en in 1782 gouverneur (tot 1796). Abraham de Veer was o.a. gouverneur-generaal
van Suriname, na zijn ambtelijke loopbaan te zijn begonnen als ontvanger. K.W. 10
Nov. 1927; 7 en 21 Juni en 13 December 1928.
Ik meen, dat de familie DE VEER ABRAHAMSZ aan het geslacht De Veer
verwant is, doordat een achterkleindochter van Abraham de Veer, Sophia Jutting de
Veer (1846-1886 in 1868 met Anton. W. Abrahamsz is gehuwd.
WAGNER. Herman Franciscus Gerardus Wagner (1822-1904) gouverneur van
1871-1877, kwam in 1843 op Curaçao als vrijwilliger bij de infanterie, dingende
naar den rang van officier. Hij is geboortig van Maastricht, werd door den gouverneur
Van Raders bij de gouvernementscultures geplaatst, en was ook gezaghebber van
St. Martin.
In 1821 was reeds een sergeant-geweermaker I. Wagner op het eiland.
Het is mij niet bekend, of de tegenwoordige dragers van dezen naam op Curaçao
van een der beide genoemden afstamt.
ZEPPENFELDT. In het begin der 19de eeuw waren op Curaçao twee gebroeders
Zeppenfeldt: Carl Anton (1793-1871, die chirurgijn derde klas was, en Carl Wilhelm
(† vóór 1843), apotheker, geboren te Berne in Oldenburg.
Of het geslacht Van der Veen Zeppenfeldt van een hunner afstamt, weet ik niet.
(Aan redactie wel bekend dat dit zeker is)
Nalezing.
EMAN. In 1778 werd op Curaçao aangenomen als smid en lademaker Johan
Michiel Eman ‘van Harpenschijd’. Blijkbaar was dit een belangrijke betrekking; het
traktement was 42 gulden per maand, terwijl dat van een sergeant niet meer dan 24
gulden was (W.I.C. 231).
LUYDENS. Op 1 Januari 1738 kwam op Curaçao aan Elias Luydens ‘van
Amsterdam’. Hij was boekhouder der Compagnie (W.I.C. 228).
RAVEN. Cornelis Andries Raven van Amsterdam ging in 1684 naar Curaçao. Met
Schotborgh mag men dit geslacht dus tot de alleroudste op Curaçao rekenen. In het
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soldijboek (W.I.C. 226) staat niet aangegeven in welke hoedanigheid deze
Amsterdammer aangenomen was. Zijn gage bedroeg 12 gulden per maand,
overeenkomende met die van landspassaat en bosschieter, wat één rang boven dien
van gewoon soldaat was.
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Huidige gebeurtenissen in Indië 70 jaren geleden voorspeld.
Wat nu (1875) geschiedt in Atjeh, met een bevolking van 300.000 zielen,
die liever sterven, dan hun grondgebied aan vreemden af te staan, zal dan
gebeuren op Java maar dan zullen wij staan tegenover een bevolking van
40 millioen zielen.’
Mr. H.A. des Amorie van der Hoeven
op 16 Nov. 1875 in de Tweede Kamer.
‘Als het noodlottig uur voor het fanatisme heeft geslagen dan zal de Javaan
ons, die vreesden hem onzen God te leren kennen, op bloedige wijze tonen,
dat er volken zijn die den dood trotseren voor hun God.’
Dr. H.J.A.M. Schaepman in ONZE WACHTER 1875 pag. 432.
In November 1875 had er in de Tweede Kamer een debat plaats over
Godsdienst en Onderwijs in Indië. Door den bekenden emancipator der
Nederlandse Katholieken Dr. H.J.A.M. Schaepman werd in het
maandschrift ONZE WACHTER over de gedachtwisseling hierover een
beschouwing gegeven onder den titel EEN MERKWAARDIG DEBAT.
De enkele weergave van dit artikel lijkt ons van belang, met het oog op
de huidige gebeurtenissen in Ned. Oost Indië.
Slechts enkele onderstrepingen en nota's zijn van ons.
Op Dinsdag den 16 November j.l. had in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
een debat plaats, dat onder ieder opzicht den naam van merkwaardig verdient.
Niet alleen bewoog het zich op wat hoger gebied, dan waartoe de
beraadslagingen onzer Edelmogenden zich gemeenlijk plegen te verheffen, maar
het gunde tevens een blik in vele geheimen onzer Staatkunde, zoals die èn aan
de groene tafel èn op de groene banken wordt begrepen. Wat scherp licht het
wierp op het Christendom van sommige Christenen ten onzent zal ieder voor
zich zelf kunnen bemerken. Alleen dit verdient nog opmerking: over het geheel
was de toon, waarop de strijd gevoerd werd,
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waardig en courtois. Zoo de Heer Godefrei al vrij spoedig een sluiting van het
debat voorstelde, men zal dit minder onaangenaam vinden indien men bedenkt
dat voor dezen afgevaardigde beraadslaginggen over het Christendom en de
school sinds zekere vroegere gelegenheid minder aantrekkelijk zijn.
Het geheele debat bewoog zich om het tweede deel der rede door den jongsten
afgevaardigde van Breda Mr. H.A. des Amorie van der Hoeven,1) bij de
algemeene beraadslagingen over de Indische Begroting, op 11 November
gehouden. Na in zijn eerste deel te hebben betoogd, dat de Minister van Koloniën
sommige belangrijke vraagstukken - als de regeling der financieële verhouding
tusschen Kolonie en Moederland - niet aandurft, ging hij aldus voort.
‘Nu een voorbeeld van mijn tweede bezwaar, namelijk dat de Minister, ook wanneer
hij belangrijke vraagstukken wel aandurft, ze niet altijd aanpakt op de regte wijze.
Ik heb als voorbeeld daarvan gekozen het inlandsch onderwijs, de zaak der warme
voorliefde van den Minister. Wat wil hij? Hij wil met vurigen, welligt te vurigen
aandrang dit verkrijgen, dat in elk der 471 districten van Java eene
gouvernementsschool zal opgerigt worden. Dergelijke scholen bestaan nu slechts,
meen ik, in ongeveer 100 districten. Op die scholen zal de inlander worden
onderwezen in lezen, schrijven en rekenen en welligt, want dat is facultatief, in de
Hollandsche taal en de beginselen der geschiedenis en aardrijkskunde, alles volgens
het besluit van 1871 (Indisch Staatsblad No. 104.)
Het doel dat de Minister daarmee wil bereiken, is algemeene beschaving en
opheffing van den Javaan. Tot zoo ver ga ik geheel met den Minister mede. Maar
hij stelt op den voorgrond, dat dit onderwijs moet zijn een neutraal, een godsdienstloos
onderwijs, en in dit opzigt sta ik lijnregt tegen den Minister over. Ik acht het
onmogelijk bij een onbeschaafde natie eene algemeene volksbeschaving te verkrijgen,
zonder dat schering en inslag van het onderwijs zij de godsdienst. De geschiedenis
van alle volkeren heeft het

1) Herman Agatho des, Amorie van den Hoeven bekend convertiet, Indisch specialist van de
R.K. Staatspartij in de Tweede Kamer. werd geboren 22 Juli 1829 te Amsterdam, stierf 13
October 1897 te Den Haag. Zoon van den Remonstrantsen hoogleraar Abr. des A.v.d.H.
Broeder van den welsprekenden Rem. predikant Abr. des A.v.d.H. Jr. en van den
juristphilisoof Martinus des A.v.d.H. Tussen 1851 en '69 was hij advocaat en journalist in
Indië. Na jaren van twijfel ging hij, vooral getroffen door de geschriften van Bossuet en
Lacordaire, in Sept. 1867 tot de Kath Kerk over. In 1868 repatrieerde hij en enige jaren
daarna publiceerde hij zijn ontroerend en weldoordacht bekeringsverhaal, dat verdiende in
onzen tijd opnieuw te worden uitgegeven. In Juni 1875 werd hij tot lid der Tweede Kamer
gekozen voor het hoofdkiesdistrict Breda. Als zodanig onderscheidde hij zich door die
voorname welsprekendheid, die een merkwaardige trek vormt in zijn familie. Herhaaldelijk
trad hij in het krijt voor de belangen van het Indische volk, te midden waarvan hij zo lang
geleefd had. In Juni 1885 volgde zijn benoeming tot lid van de Raad van State.
Zowel zijn ernstig zoeken naar de Waarheid, gevolgd door een vinden daarvan in het belang
van de missie en van de verheffing van den inlander, hebben hem gemaakt tot een sieraad
der Kerk in Nederland.

Lux. Jaargang 3

291
geleerd; altijd is het eerste onderwijs uitgegaan van priesters, en de
leeken-onderwijzers die later kwamen, hebben altijd een reeds ontgonnen veld
gevonden. Onze vaderen bijv. zijn niet beschaafd door staatsmanswijsheid van Karel
den Groote, die hen gedwongen heeft Christenen te worden, en hen daarna door
priesters den cathechismus en op den koop toe te lezen en schrijven heeft geleerd.
Zoo is het altijd geweest. Nooit hebben de onbeschaafde menschen zich in massa en
op den duur willen onderwerpen dan aan het goddelijk gezag, op aarde uitgeoefend
door zichtbare gedelegeerden. Ik ben overtuigd dat, gelijk tot nu toe geen natuurkundig
stelsel is uitgevonden dat zelfs maar hypothetisch den eerste stoot verklaart waardoor
dit heelal langs den natuurlijken weg tot stand gekomen zoude zijn, het even
onmogelijk is, èèn voorbeeld te noemen dat de aangeboren inertie van een onbeschaafd
volk is gebroken anders dan door een drang uit den hemel, hetzij dan waar of
voorgewend.
De Minister laat zich in zijne Memorie van Beantwoording daaromtrent aldus uit:
“wij staan hier niet op een vrij terrein, maar zijn geroepen ter overheersing van een
geheel verschillend menschenras, dat eene eigene geschiedenis en ontwikkeling bezit
en voor het grotste deel eene godsdienst is toegedaan, op welker bescherming en
handhaving het niet minder prijs stelt dan de Europeaan op den zijne.” In het
voorbijgaan merk ik op, dat men, waar het finantieele zaken geldt, altijd de volkomen
eenheid van Nederland en Indië op den voorgrond stelt, maar zodra er questiën zijn
als deze, dan is er een enorm verschil van menschenras. Ik ben het met dit laatste
geheel eens. Er is inderdaad een groot verschil tusschen de Javanen en de
Nederlanders. en dwaasheid is het den Javaan in eenig opzigt, ook het finantieele,
als Nederlander te beschouwen. Maar de argumentatie van den Minister is niet juist.
In de eerste plaats kan men niet zeggen dat Java eene eigene geschiedenis en
ontwikkeling heeft. Integendeel, de geschiedenis van Java is niets anders dan de
geschiedenis van zijne overheersing door anderen. De eerste beschaving is gekomen
van de Buddhisten uit Hindostan; deze hebben het eerst hun stempel op Java gedrukt;
vervolgens kwamen de Mohamendanen, die het Buddhisme omverwierpen en aan
de Javanen eene ander ontwikkeling gaven.
Het is dus onjuist dat wij hier staan tegenover een ras dat eene eigene geschiedenis
en ontwikkeling heeft. Integendeel, de Javanen hebben die nooit gehad. Onjuist is
ook het gezegde van den Minister dat het Javaansche volk voor het grootste deel
eenen godsdienst is toegedaan, op welker bescherming en handhaving het niet minder
prijs stelt dan de Europeaan op den zijne. Zoo is de toestand niet. Ik durf gerust
zeggen dat de grote massa der inlanders op Java, vooral waar zij minder met Arabieren
en hadji's in aanraking zijn geweest, geen fanatieke Mahomedanen zijn, zoo als bij
voorbeeld de bevolking van Atjeh. Het Javaansche volk bezit geen geestelijk leven.
Het heeft bij wijze van godsdienst een mengsel van Buddhistische en
Mohamedaansche plechtigheden, die bij sommige gelegenheden, als besnijdenis en
huwelijk, worden voor den dag gehaald om verder geen dienst meer te doen. Dit is
de godsdienst van verreweg het grootste gedeelte der Javaansche bevolking. Dus
men kan niet zegen dat wij hier te doen hebben met een mensenras, dat een eigen
godsdienstig leven, eene eigen ontwikkeling en beschaving heeft. Wij staan op Java
op een vrij terrein. Er is geen geestelijke beschaving, er is geen godsdienst; die moet
daar nog ingevoerd worden.’
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Zal de Minister met zijne zoo vurig gewenschte 471 scholen het edele doel dat hij
zich voorstelt, eene algemene volksbeschaving, bereiken? Naar mijne overtuiging
geenszins. Die scholen zullen goed zijn om aan de zoons van hoofden eenige vernis
van Europesche quasi-wetenschap te geven, om een aantal klerken en copiïsten te
vormen, maar zij zullen niet in staat zijn eene algemeene beschaving tot stand te
brengen. De minister zal niets dan de bitterste teleurstelling ondervinden, die hij zich
had kunnen besparen, wanneer hij vooraf het werkje van den heer Harthoorn over
het inlandsch onderwijs ernstig had bestudeerd. De groote meerderheid van de
Javaansche bevolking zal niet gediend zijn met de weldaad, die de Minister haar
opdringt; zij zal niet wenschen te schrijven en lezen te leren, waaraan zij niets heeft.
Zij zal van die kundigheden eerst nut trekken, wanneer geestelijke en godsdienstige
ontwikkeling haar daarvoor vatbaar heeft gemaakt. Men zal moeten komen, niet zoo
als de Minister wil, door beschaving tot godsdienst, maar door godsdienst tot
beschaving, gelijk het altijd geweest is.
Daarom zeg ik: óf de Minister zie af van zijn edel plan om eene algemeene
volksbeschaving op Java in te voeren, of hij legge tot grondslag dier beschaving de
godsdienst. En welke godsdienst? Het antwoord kan niet twijfelachtig zijn: de
Christelijke. Ik treed niet op theologisch terrein, maar ik vraag aan ieder. ook aan
den meest ongeloovige, of de Christelijke godsdienst als beschavend element niet
altijd eene grootere kracht heeft uitgeoefend dan de Mohamedaansche, of de vruchten
op Christelijke bodem gegroeid niet ver teverkiezen zijn boven de vruchten, gegroeid
op Mohamedaanschen grond?
Maar, zegt de Minister, hoe kan ik in uwen geest handelen, want art. 119 van het
Regeringsreglement zegt: ieder belijdt zijne godsdienstige meening met volkomen
vrijheid. Dit artikel maakt het, volgens den Minister, voor iedere Regering tot plicht
om volkomen onzijdig te zijn. Ik ontken dit. Art. 119 bevat een voorschrift van
verdraagzaamheid, maar het geeft geen voorschrift van onzijdigheid, het bevat geen
verbod omtrent het enige middel waardoor Indië beschaafd zal kunnen worden.
Maar, zegt de Minister, art. 125 schrijft dan toch voor, dat bij het openbaar
onderwijs godsdienstige begrippen moeten geëerbiedigd worden. Zeer juist, en
daarom geef ik den minister toe, dat de gouvernementsschool in Indië niet anders
dan neutraal kan zijn; en zoo mijn vorig betoog juist is, dan volgt daaruit, dat het
openbaar onderwijs nimmer een andere vrucht dragen zal dan het vormen van zeker
aantal klerken en het opvoeden van zonen van inlandsche hoofden, waartoe de thans
bestaande scholen voldoende zijn.
De verpligte onzijdigheid der gouvernementsschool vloeit mede daaruit voort, dat
in Nederland geen Staatskerk bestaat, zodat de Regering geen keuze mag doen
tusschen de verschillende Christelijke stelsels. Op dien grond - en hier vereenig ik
mij geheel met de uitmuntende rede van den geachten afgevaardigde uit Gouda
verleden jaar gehouden, - meen ik, dat het eenige middel om in Indië tot ware
volksbeschaving te geraken is, het verleenen van een zeer krachtigen moreelen en
materiëelen steun aan de particuliere pogingen tot verspreiding van onderwijs onder
de inlanders, gegrond op den godsdienst, zij deze Roomsche of Protestantsche.
Maar, zoo vraagt de Minister, moet ik dan niet de Mohammedanen beschermen:
zou ik, anders handelende, niet in strijd komen met het beginsel van onzijdigheid?
Neen! want niemand zal beweren dat de logen dezelfde regten als de waarheid heeft;
en niemand, ook niet hij die het
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Christendom alleen beschouwt als een schoone philosophische allegorie, zal
ontontkennen dat aan deze, althans in relatieven zin, veel grooter waarheid ten
grondslag ligt dan aan het Mohammedanisme. Dus reeds uit dit oogpunt is de Minister
geenszins verpligt om als volksbeschaver aan het Mohammedaansch onderwijs
dezelfde voorregten toe te kennen als aan het Christelijk onderwijs.
En voorts beroep ik mij hier, even als de Minister, op het Staatsbelang, maar ik
kom tot een tegenovergestelde conclusie.
Op grond van het staatsbelang vreest de minister dat de Regering te veel van hare
gunstige denkbeelden omtrent het Christendom zou doen blijken, wanneer zij aan
Roomschen en Protestanten zonder onderscheid van gouvernementswege moreel en
materieel steun verleende, ten einde het Christendom bij de inlandsche bevolking
ingang te doen vinden, en hij vreest bovendien dat een gevaarlijke tweespalt daarvan
het gevolg zoude zijn. Ik lees in de Memorie van Antwoord: ‘Het toekennen van
subsidie aan bijzondere Christelijke scholen, zou een onderlingen wedijver tusschen
de verschillende Christelijke secten doen ontstaan, die niet anders dan een ongunstigen
indruk op de inlandsche bevolking zou kunnen maken.’ De Minister acht het dus
niet raadzaam de inlandsche bevolking mede te slepen in wat men noemt onze
heillooze godsdiensttwisten. Ik antwoord dat het oordeel over het al of niet raadzame
hiervan afhangt van ieders levensbeschouwing. Is rustige rust het ideaal waarnaar
men moet streven; is de Regering geheel verantwoord wanneer zij Java laat in den
toestand van een ‘Schlaraffen-land’1) waar ieder te eten en te drinken heeft en tegen
den hongerdood beveiligd is, doch waar voor de geest-ontwikkeling niets wordt
gedaan - dan heeft de Minister gelijk; maar dit is hetzelfde als zeide men dat de
bevolking van Java ongeveer op dezelfde hoogte van ontwikkeling behoort te blijven
als de bevolking van eene oesterbank. Meent echter de Minister dat op Nederland
ten aanzien van Indië een hoogere pligt rust; dat Nederland aan zijne verplichtingen
niet heeft voldaan, wanneer het maar zorgt dat Java geen gebrek lijdt en aan zijne
bevolking overigens niet al te schreeuwend onregt wordt aangedaan; is hij met mij
overtuigd dat de Voorzienigheid ons het beheer over Java heeft toevertrouwd om tot
hooger doel te geraken, en dat wij onze taak zeker niet vervuld zullen hebben wanneer
wij eenmaal, bij het einde onzer heerschappij, Java in denzelfden toestand van
beschaving zullen verlaten als waarin wij het ontvangen hebben, - dan heeft de
Minister ongelijk.
Ik ben niet bang voor die tweespalt waarmede men dreigt; een volk kan niet komen
tot hoogere ontwikkeling zonder godsdienstige tweespalt; juist zij is het bewijs dat
er leven is in eene natie. Men kan zich als wijsgeer op een indifferent standpunt
plaatsen, het volk staat niet op een wijsgeerig standpunt, en een volk dat geen belang
stelt in een zoogenaamd heilloozen godsdiensttwist, is een onontwikkeld volk, een
volk zonder eenige beschaving.
Wil men nu de Javanen in dien toestand laten? Zoo het den Minister ernst is den
Javaan tot een hooger standpunt op te voeren, dan mag hij zich niet laten terughouden
door de vrees voor een wedijver, van welks gevolgen men zich trouwens geen
overdreven voorstelling maken moet. In elk geval, men moet beslissen wat het
zwaarste weegt: of het gevaar dat de eendragt op Java verstoord zal worden, of de
noodwendigheid om Java's bevolking altijd in
1) Duitse term voor een ideaalland voor nietsdoeners en smullers.
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denzelfden toestand te laten, welke evenveel overeenkomst heeft met het leven van
een dier als met dat van een mensch.
Juist uit het oogpunt van staatsbelang is, mijns inziens, verspreiding van het
Christendom door begunstiging van particuliere pogingen noodzakelijk. De
meerderheid der bevolking heeft op dit oogenblik geen godsdienst; zij is onverschillig
omtrent het Mohammedanisme en hecht daaraan niet de waarde, welke de Minister
veronderstelt. Maar dat indifferentisme zal niet altijd blijven; bij elk onontwikkeld
volk vindt men een sluimerend fanatisme, en het hangt er slechts van af daarvan het
regte gebruik te maken, om de ons nu zoo onderworpen bevolking in onverzoenlijke
vijanden te herscheppen.
Indien een tweede Diepo Negoro thans op Java kwam, zou het aan zijne energie
en invloed mogelijk zijn dat sluimerend fanatisme, hetwelk reeds hier en daar door
Arabieren en hadji's wordt aangekweekt, geheel te doen ontvlammen, en dan zou
onze heerschappij op Java ernstig bedreigd worden.
Wat nu geschiedt in Atjeh, met eene bevolking van ik meen ongeveer 300.000
zielen, die liever sterven dan hun grondgebied aan vreemden af te staan, dat
zou dan gebeuren op Java, maar dan zouden wij staan tegenover eene bevolking
van 40 millioen zielen. Hoe zouden wij zulk eene overmagt kunnen bedwingen.?
Nu is het nog tijd, nu is dat fanatisme nog niet doorgedrongen; maar het neemt
voordurend toe; in elk verslag over Indië vindt men daarvan meer en meer blijken.
Nu is het nog tijd daartegen op te komen, en het eenige afdoende middel hiertoe is:
het ondersteunen der pogingen van particulieren om het Christendom op Java te
verspreiden. Zeer zeker moet men hierin voorzichtig, doch niet overdreven vreesachtig
te werk gaan, en vooral niet met verzaking van zijn heiligsten pligt. En ik kan het
niet anders dan verzaking noemen wanneer de Regering onder de vaan, onder de
voorgewende vlag der onzijdigheid het Christendom op Java tegengaat. De Regering
zegt: ik ben volkomen onzijdig. Welnu, ik stel haar eene vraag en vraag daarop een
opregt antwoord. Wanneer morgen een regent op Java uit volle overtuiging overging
tot het Christendom, is het dan niet zeker dat hij zou worden afgezet; is het niet zeker
dat men hem in een of anderen vorm hetzelfde zou zeggen als in der tijd tot den heer
Esser: ‘uwe bekende Godsdienstige gevoelens maken u ongeschikt voor den dienst’?
Ik ben volkomen overtuigd dat die voorgewende onzijdigheid niets anders is dan een
dekmantel. En aangaande de buitenbezittingen verklaart de Regering dat zij niet
tusschenbeide treden waar de Mohammedanen ook van hun kant de heidensche
bevolking tot den Islam trachten te bekeeren. Dat was een antwoord op eene
opmerking gemaakt in het Voorloopig Verslag, dat op de buitenbezittingen de
heidenen met groote kracht worden overgehaald tot het Mohammedanisme. Wil de
Regeering daar niets aan doen? Ja, zegt de Minister, maar de Regeering kan niet
tusschenbeide komen. Kán niet? Mijnheer de Voorzitter ik zeg aan de Regeering:
gij móét tusschenbeide komen, het is uw plicht om daarvoor te waken, daar anders
alle buitenbezittingen toekomstige Atjeh's zullen worden.
De Regeering zegt: zij kán niet, ik zeg: zij durft niet. Uit gebrek aan vertrouwen
in eigen kracht, uit gebrek aan kennis van de Indische toestanden stelt de Minister
de quaestie liever ter zijde. De Minister heeft geen ruimte van blik, geen practische
kennis van Indië genoeg om te begrijpen dat zijn 471 scholen niet meer dan ijdel
vertoon zullen zijn, en dat hij daarvoor nooit zal komen tot zijn doel - beschaving
der in-
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landsche bevolking - zonder het Christendom. Ook en vooral om die reden kan mijn
vertrouwen in dezen Minister van Koloniën slechts een gematigd vertrouwen zijn.’
In en buiten de Kamer is deze redevoering als zeer welsprekend geprezen. Hier
wordt niets afgedongen op dien lof, maar het verdient opmerking dat toch de
ware verdienste van dit betoog niet ligt in hetgeen men gewoonlijk
welsprekendheid pleegt te noemen. Niets van al hetgeen men met breede vlucht,
diepe ideeën prachtige beelden, verrassende wendingen, stoute opvattingen,
verbazende tegenstellingen pleegt aan te duiden. Maar wel een flinke taal en
heldere uiteenzetting, geen afwijkingen, geen verwarringen, alles sluit aaneen,
overal houdt de spreker voet bij stuk. Daar is duidelijkheid in en warmte, de
logica van den geest en van het hart. Het ‘pectus est quod disertos facit’ viert
hier een triumf, want deze taal komt uit de volle vrije borst, komt uit de ziel, de
in de Katholieke waarheid leven vond en kracht.
Het bleek echter al spoedig dat de leden der Kamer wel gewapend zijn tegen
de verleidingen en aanlokselen der schoonheid. De welsprekenheid van den
jongen afgegevaardigde had misschien allen bekoord, had echter weinigen
meegesleept. Reeds dadelijk gaf de heer van ZINNICQ BERGMANN zijn stoute,
ondubbelzinnige verklaring af:
‘Men heeft aangehaald het voorbeeld van Karel den Grote, maar als men deze wijze
van godsdienstinvoering in dezen tijd in praktijk zou willen brengen, dan zou men
mij onder de felste bestrijders vinden. Ik verlang vrijheid, geen dwang van staatswege,
ook wat de godsdienst betreft; de vrijheid in dat opzicht acht ik, zelfs tot verspreiding
van het onze overzeesche bezittingen, het meest gewenschte standpunt.’
Dit alles zegt volstrekt niet, dat de heer Bergmann tot de tegenstaanders van
den heer van der Hoeven behoort. Door een ietwat sprekend beeld getroffen,
ziet hij het ware punt waar 't op aankomt voorbij, maakt zich warm over een
denkbeeldig gevaar en protesteert tegen regeeringspropaganda en dwang van
staatswege. Wie zou het niet met hem doen? De heer van der Hoeven had het
reeds vóór hem gedaan.
Daarop gaf de heer FABIUS een vermakelijke voorstelling, van iemand die
geschrikt is. Van het opgeven der neutraliteit door de regeering, van het invoeren
van het Christendom op Java zag hij slechts een gevolg: ‘bloed, bloed,
menschenslachting!’ Met kapitale gespatieerde letters staat het in het BIJBLAD
ter eeuwiger gedachtenis.
Eindelijk trad de heer VAN NISPEN op en betuigde zijn sympathie met
hetgeen door den heer van der Hoeven over de materieele en moreele
ondersteuning van het vrije onderwijs was gezegd. Hoewel hij zich verzette
tegen de financieele regeling door vaste bijdrage, die door zijn
mede-afgevaardigde was voorgestaan, op dit stuk stond hij aan zijne zijde. Het
viel niet anders te verwachten van den zoon, wiens vader vijf en twintig jaren
lang de onverschrokken verdediger en belijder der christelijke beginselen in de
Kamer was geweest. Dat voorzichtigheid, groote voorzichtigheid noodig was
stemde hij gaarne toe, maar toch achtte hij de subsidieerig der christelijke
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scholen mogelijk en, met een beroep op onze West-Indische koloniën, ook
uitvoerbaar.
Had de verwijzing naar Karel den Groote den heer van Zinnicq Bergmann
geschokt, ook de heer van Nispen wees die eenigsints van zich: ‘Ik heb niet veel
sympathie voor de wijze van invoering van het Christendom zooals hij (van der
Hoeven) die aan Karel den Groote toeschrijft.’
De heer van Nispen heeft een storm, die
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niet geheel te vermijden bleek, willen bezweeren. Hij kent de neiging, die in de
Kamer bestaat om spijkers op laag water te zoeken en door Byzantijnsche
twisten het groote debat onmogelijk te maken. Die figuur van Karel den Grote
roept bij velen bloedige visioenen op, visioenen waarbij de krijgsman met het
blanke zwaard naast de doopvont staat en de Saksers, wier lengte hooger reikt
dan de zwaardgreep ten doode worden gedoemd. Zijn woord heeft geen vrucht
gedragen en Karel den Groote bleek later goede diensten te doen tegen het
Christendom en ook tegen het Katholicisme.
De MINISTER VAN KOLONIËN wees in zeer sterke uitdrukkingen en met
een zwak argument de rede van den heer van der Hoeven af. Deze zou in hem
een onverbiddelijken tegenstander en bestrijder vinden op het slot van
gesubsidieerd christelijk onderwijs. Hij vond het noch wenschelijk, noch
vaderlandslievend telkens deze onderwerpen ‘op deze wijze’ in de kamer ter
sprake te brengen. Daarop heeft de heer van der Hoeven warm geantwoord.
Het is ook waarlijk wat te erg met zulke vermaningen op te treden. De meer
dan belachelijke vrees dat de Javaan onze Kamer-verslagen zal lezen is toch
ernstige mannen onwaardig en het mag wel bevreemden, dat men niet eerder
vreest voor het lezen van andere zaken.
Hiermede was het eerste deel van het debat gesloten. In de dagbladpers vond
het veel weerklank en de heer van der Hoeven vond op het punt van christelijk
onderwijs veel tegenspraak. De liberale bladen brachten hem in tegenspraak
met zich zelven. Zij gaven artikelen uit zijn vroeger dagblad om te doen zien
dat hij in vorige dagen anders over het invoeren van het Christendom in Java
had gedacht. Niets zou verklaarbaarder geweest zijn, niets was meer onwaar.
Zij gaven die artikelen half.
Maar het is een bemerking, die men telken dage kan maken: tegen het
Christendom is ieder wapen goed. Men was nu niet tevreden met de bonte
afwijzing, die, de plannen van den heer van der Hoeven bij den Minister hadden
gevonden, het Christendom was wel met een fin de non recevoir aan de deur
gezet, maar het had zich niet eens mogen aanmelden. Voor onze liberale bladen
is het Christendom het roode lapjen en wie het hun voorhoudt kan rekenen op
hun kraaienden of loeienden toorn.
Bij de beraadslagingen over Afdeeling V (Departement van onderwijs, eeredienst
en nijverheid) der Indische begrooting ving het debat weder aan. De Heeren
SAAYMANS VADER en DE JONGE verdedigden, ieder op zijne wijze, het
Christendom en zijn recht op Java. Op min of meer duidelijken toon gaven zij
hun instemming te kennen met hetgeen de heer van der Hoeven had gezegd.
Maar, hoe ernstig ook, hun woord was zeer kalm. Het zou warmer worden.
De heer MOENS trad op. Wat het meeste treft in zijn redevoering is de
lichtzinnige spot. Daar is wel wat oratorie in als hij zich voorspiegelt hoe 't met
Java zou varen indien de levensbeschouwing van den heer van der Hoeven
beginsel van Staatsbeleid werd en als hij zijn hart uitstort over de gevaren van
't fanatisme, maar oratorie is geen warmte en nog minder welsprekendheid. De
spottende toon blijft de heerschende en men zou geneigd zijn van een satire te
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spreken, indien de satire geen forscher overtuiging vorderde, dan uit de woorden
van den heer Moens valt op te maken. Indien men den adel der moderne richting
naar de geloofsbelijdenis van den heer Moens moet berekenen, dan is daar
weinig fierheid in.
De heer Moens wil ligt zijn, los, geestig,
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Met kleine zetjens, dien 't ook niet aan nijdigheid ontbreekt, meent hij het betoog
van den heer van der Hoeven dood te doen. Zeker, ook het hoog bewustzijn van
den modernen geest spreekt er uit. Niets is 400 gemakkelijk als die christelijke
theorieën te brengen waar zij behooren - in het rijk van 't absurde.
3
De heer Moens is ook soms gemoedelijk. Als hij spreekt van goede, brave
Javanen. Maar hij wordt ook weer nijdig. Als de heer van der Hoeven zegt: gij
hebt het Javaansch fanatisme niet te vreezen, het volk is onverschillig, de
priesters alleen zijn dweepziek - dan antwoordt de afgevaardigde uit Sneek:
‘Ik geloof het gaarne. Datzelfde verschijnsel doet zich overal voor, ook in
Westersche staten. De menigte is daar niet zo fanatiek en klaagt daar zoo niet
over geloofsvervolging en vertrapping en onregt, als niet fanatieke leiders en
priesters haar opzweepen.’ Bravo! Hoe jammer dat onze door de Javanen
verslonden kamerverslagen niet te Berlijn worden gelezen. De Prins van B. die
zulke geestige brieven schrijft aan de Schweidnitzer bierbrouwers had dan
gelegenheid's heeren Moens familie-archief met een autograaf te verrijken: ‘Es
freute mich sehr während meiner Hetzjagd gegen die katholische Kirche auch
das leise, geistreiche Gebell eines hollandischen ‘Keezen’ mit den Basstönen
meiner Doggen einstimmen zu hören.’ - Maar over het geheel is de heer Moens
geestig en ook hij vergat de Staatsmanswijsheid van Karel den Groote niet.
Het doet goed na het betoog van onzen moderne eens weder den heer VAN
DER HOEVEN te vernemen. Zijn repliek is geducht, en teekent den meester in
het debat. Hier is waarlijk geen spel, maar ernst, hier is warmte, gloed en tevens
licht. Hier is niet iemand, die zijn diepste overtuiging vermeldt: ‘een Protestant
zooals er zijn, zooals men wel eens zegt, dat ik er een ben’ - hier is iemand die
gelooft.
Na vermeld te hebben welke bejegening hem in de verschillende dagbladen
ten deel viel en de HALFHEID van Handelsblad en Nieuwen Rotterdammer te
hebben gehekeld gaat de spreker verder.
Ik ben den geachten spreker uit Sneek dankbaar, dat hij genoeg vertrouwen in mij
heeft willen stellen om overtuigd te zijn dat hetgeen ik als mijne meening heb
uitgedrukt, niet zijn geweest los daarheen geworpen phrasen, maar wel degelijke
woorden, voortspruitend uit volle overtuiging. Ik heb dus wat ik zeide inderdaad
absoluut gemeend, maar daarom nog niet in elken zin, die een tegenstander er uit
zou willen halen. Wanneer ik bijv. gesproken heb van de staatsmanswijsheid van
Karel den Groote, die onze voorvaderen eerst tot aanneming van het Christendom
dwong en hen toen door priesters den cathechismus - en op den koop toe lezen en
schrijven - liet leren, dan heb ik volstrekt niet bedoeld dat de wijze van invoering
van het Christendom, welke in den tijd en de omstandigheden van Karel den Groote
tegenover de Saksers hare zeer lofwaardige zijde kon hebben, door onze Regering
in Indië zoude moeten worden gevolgd. Dat zou in lijnregten strijd zijn geweest met
alles wat ik ooit over de zending in Indië heb geschreven. Ik heb altijd op den
voorgrond gesteld dat elk denkbeeld van dwang daarbij geheel uitgesloten moet
worden.
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Ik wensch alleen moreele en materieele ondersteuning der pogingen van
particulieren door den Staat.
Ook zou ik gezegd hebben dat de Mohammedaansche godsdienst geen godsdienst
is, maar niets anders dan logen, en dat op dien grond de Regering er gerust toe kon
overgaan de Javanen door alle
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middelen, die zij in hare magt heeft, te dwingen dien logen te laten varen voor
waarheid van het Christendom. Neen! maar toen ik zeide: de Regering kan steunen
en behoort te steunen de pogingen van particulieren om de Christelijke godsdienst
te verspreiden op lava, toen heb ik daarbij gevoegd: evenwel is de Regering volstrekt
niet verpligt om ook de pogingen te steunen van hen die de Mohammedaansche
godsdienst willen verspreiden. En wel op deze twee gronden. Vooreerst omdat de
overtuiging van iedereen, zelfs van den meest ongeloovige, het Christendom tegenover
het Mohammedanisme altijd zal hebben een relatief meerdere waarde; omdat het in
allen gevalle erkend zal worden voor de volksbeschaving een krachtig element op
te leveren, terwijl het Mohammedanisme het volk dom maakt en eene natie als het
ware versteenen doet. In de tweede plaats heb ik gewezen op het oogpunt van
Staatsbelang, waaruit de Regering zeer wel zou doen met NIET het
Mohammedanisme, en WEL het Christendom te ondersteunen, terwijl zij nu juist
het tegenovergestelde doet.
Men heeft mij verweten gebrek aan Vaderlandsliefde. In en buiten de Kamer is
mij gezegd: gij speelt met vuur; gij wilt de belangen van uw vaderland opofferen
aan de belangen van uwe kerk. Ik meen met veel meer regt die beschuldiging van
gebrek aan vaderlandsliefde te kunnen rigten tot hen. die mij haar toevoegen; in de
allereerste plaats tot de Regering. In het Koloniaal Verslag van 1875 zien wij toch
op bladz. 14-16 hoe men overal stilzittende toeziet, dat het Mohammedanisme zich
op de buitenbezittingen hoe langer hoe meer verbreidt; terwijl het fanatisme op Java
hoe langer hoe meer aangekweekt wordt. Wanneer ik dat aanzie dan moet ik verklaren:
dat is geen vaderlandsliefde en geen verstandige politiek. Op de aangehaalde
bladzijden zal men overal vinden dat het Mohammedanisme zich uitbreidt en het
Christendom daarentegen niet, en dat, waar het Christendom toch nog proselieten
maakt, de regering zich daaromtrent volkomen onverschillig toont. Dat is, ik herhaal
het, geen vaderlandslievende politiek.! Op die wijze kweekt men in eigen boezem
vijanden aan, die ons eenmaal zullen overvleugelen; men maakt aldus van geheel
Indië een toekomstig Atjeh.
Maar, vraagt de geachte spreker, zullen die zendelingen welke gij naar Java wilt
sturen, allen even beleidvol en kundig zijn?
Ik kan dat natuurlijk niet verwachten, maar wel dat de Regering, aan wie het toezigt
ook in die zaak zal blijven toevertrouwd, waken zal dat niet op ondoordachte en
woeste wijze getracht zal worden het Christendom in te voeren. Dat behoort tot de
taak van de Regering, en ik ben overtuigd dat zij zich daarvan volkomen zal kwijten.
Ten slotte zijn al die bezwaren, die men in dit opzigt maakt, maar FINS DE
NONRECEVOIR tegen het Christendom. Men wil van het Christendom niets weten.
Men zegt wel: het zou allerwenschelijkst wezen indien de Javaan zonder gevaar
Christen kon worden, maar wij zijn 250 jaren op Java en er zijn slechts 5600
Christenen. Ik vraag: is dat geen schande, en bewijst het niet dat al dat quasi-respect
voor het Christendom leidt tot hoegenaamd geen resultaat; is het dus niet nodig het
Christendom, als men het waarlijk wil, op andere wijze te steunen.?
‘Maar,’ zegt de heer Moens, ‘gij wilt aan de Protestansche en Katholieke
zendelingen of leeraars beiden ondersteuning verleenen. Ik begrijp dit ten aanzien
van het Katholicisme, omdat het Katholicisme eene bepaalde leer is, waaromtrent
geene onzekerheid kan bestaan. Zult gij echter ook Protestanten toelaten? Welke
Protestanten dan? In het Protestantisme zijn toch zooveel
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schakeringen, zooveel secten. Zult gij hen allen toelaten?’
Ik ben het met den geachten afgevaardigde uit Sneek eens, dat deze verwarring
eene groote schaduwzijde is van het Protestantisme. Maar is zij MIJNE schuld?
‘En,’ vroeg de geachte afgevaardigde verder,’ zult gij ook MODERNEN toelaten,
die gij van uw standpunt toch moeilijk als Christenen erkennen kunt? Zoudt gij MIJ
bijv. willen ondersteunen?
Op die vraag antwoord ik dat noch de heer Moens noch éénige andere moderne
Protestant ooit zal vragen om zendeling op Java te worden. In wil volstrekt niet treden
op theologisch terrein, maar ik zeg alleen dat ik er van overtuigd ben - en een ieder
die menschenkennis en ervaring heeft, zal mij dit toestemmen - dat in de rigting van
de modernen niet de geestdrift ligt, benoodigd om zendeling te kunnen worden op
Java.
Wat de Oud-Katholieken betreft, laat hen, als zij dit willen, komen. Laat bisschop
Reinkens medebrengen wie hij wil, ik ben er van overtuigd dat de Oud-Katholieken
het er op Java nog veel slechter zullen afbrengen dan in Duitschland. Zij zullen geen
resultaten krijgen van eenige beteekenis, en, mogten zij ze verkrijgen, dan is dit het
noodwendig gevolg van het aangenomen beginsel dat aan alle rigtingen volkomen
vrijheid moet gelaten worden. Aangezien Nederland geen Staatskerk heeft, moet het
wel vrijheid laten aan alle rigtingen op godsdienstig gebied. Dit heeft zijne bezwaren,
maar het weegt toch niet op tegen het veel grooter bezwaar dat wij den Javaan dien
wij gedurende 250 jaren beheerscht hebben, hebben gelaten in een toestand van
geestelijke domheid, zoo groot, dat men welligt eens van onze heerschappij zal
kunnen zeggen wat kolonel Warren in 1845 van de Engelsche heerschappij zeide
(een woord dat toen juister was dan het nu ten aanzien van Britsch Indië zou wezen):
‘Indien wij morgen Indië moesten verlaten, zou het eenige monument van onze groote
heerschappij zijn een groote hoop ledige champagneflesschen en bierkruiken.’ Sinds
dien tijd echter is in Britsch Indië voor de ontwikkeling der bevolking veel gedaan,
- en ook Nederlandsch Indië kan wijzen...... op een paar spoorwegen en op
telegraaflijnen. Voor het overige vrees ik echter dat, indien wij Indië eens plotseling
moesten verlaten, ONS monument niet veel fraayer dan de teekening van kolonel
Warren zoude zijn.
Eindelijk, Mijnheer de voorzitter, stelde de geachte afgevaardigde uit Sneek mij
voor dit dilemma: ‘indien uw stelsel hier gevolgd werd en ingang kon vinden, zou
het mogelijk zijn dat uwe rigting de overhand op Java verkreeg, dat Java Katholiek
werd, en gij zoudt tevens tevreden zijn. Het zou echter ook mogelijk zijn dat Java
Protestantsch werd, hetzij in orthodoxen, hetzij in modernen zin. Zoudt gij ook
daarmede tevreden zijn?’ Ik antwoord hierop: de triomph behoort aan de waarheid.
Op de vraag WELKE rigting zal zegevieren, kan noch door mij, noch door de
Regering het antwoord gegeven worden - het zal gegeven worden door God. Aan
Hem laat ik het met vol vertrouwen over uit te maken welke Godsdienst - wanneer
aan alle godsdienstige rigtingen het vrije veld zal geopend zijn-als de WARE
godsdienst in Nederlandsch Indië erkend worden zal.
Daarop komt de heer VAN DER KAAY met een kort woord om op schromelijke
inconsequentie te wijzen. Art. 125 van het Regeringsreglement voor Ned. Indië
verbiedt de Regering niet alleen om een keuze te doen tusschen de verschillende
christelijke stelsels maar ook om te kiezen ‘tusschen het Christelijke en het
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Mohammedaansche stelsel.’ - De heer Moens had ook reeds zoo iets gezegd,
maar het christelijk stelsel van
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den heer van der Kaay verheft zich nog hooger boven geloofsverdeeldheid.
En eindelijk zijn wij onder het gehoor van DR. KUYPER.
Na de ideale partij uit Sneek en Breda een lager gestemde toon uit Gouda, Mijnheer
de Voorzitter, in den vorm van een dubbele reeks aanmerkingen, saam zes in getal.
Vooraf echter een woord aan den geachten afgevaardigde uit Sneek, voor wien
werkelijk een calmans niet overbodig is. Hij was nog al ongerust deze morgen.
Ongerust dat het systeem, door den geachten afgevaardigde uit Breda bepleit,
aanhangers zou vinden, en zag met zoo angstige blik naar DEZE zijde, als lag hem
de vraag op de lippen: of er hier ook leden scholen die zich met den heer van der
Hoeven in gelijke lijn zouden wenschen te bewegen.
Het zal accidenteel geweest zijn, maar het scheen mij zelfs als of bij die woorden
zijne oogen de mijne zochten te ontmoeten.
Daarom ook mijnerzijds nog een enkel woord, eer ik aan mijne practicale
aanmerkingen kom, over de met der daad schone en in menig opzigt uitnemende
redevoering door den geachten afgevaardigde uit Breda bij de algemeene
bechouwingen gehouden. Ik breng aan die rede alle hulde...... WAT DEN VORM
BETREFT, maar wat den inhoud aangaat, gevoel ik besliste behoefte om mij van
die rede los te maken niet uit ondankbaarheid voor de aangename woorden in die
rede aan mijn adres gerigt, maar uit plicht.
De heer van der Hoeven heeft gezegd: ‘de verdeeldheid onder de Protestanten is
eene SCHADUWZIJDE van het Protestantisme, waarvoor ik niet aansprakelijk ben.’
Ik antwoord: die verdeeldheid dat wil zeggen DIE VEELVORMIGHEID van het
Protestantisme, is integendeel eene der LICHTZIJDEN van die rigting in de
Christelijke kerk, een lichtzijde die juist haar levenskracht openbaart.
Ik koester voor de religieuze overtuiging van den heer van der Hoeven en van alle
Roomsche leden dezer Kamer op zich zelf den volsten eerbied, maar wanneer er
staatkundige beginselen hier besproken worden, die gebasseerd zijn op het Roomsche
kanonieke regt, dan meen ik dat ik de vrijheid heb, ja van pligtwege gehouden ben
om met bescheidenheid en zonder zweem van partijdige zin, of bitterheid in mijn
toon, te maintineren, dat het Protestantsch beginsel op staatkundig gebied in onze
historie en in onze Grondwet nog dermate geincorporeerd ligt, dat wij van dat beginsel
niet mogen afgaan. Uit dien hoofde wensch ik mij, wat den staatsregtelijken inhoud
van de rede des heeren van der Hoeve betreft, los te maken van twee denkbeelden.
VOOREERST van het denkbeeld, ook door den heer Vader gehuldigd, en blijkens
zijne sympathiebetuiging gedeeld door den heer de Jonge, als ware de Regering
verpligt om de Christelijke godsdienst direct aan de Javanen op te dringen, en zelf
op te treden met propaganda. Ik meen toch dat wij, om sterk te zijn, ons moeten
plaatsen op het standpunt van het Regeringsreglement en van de Grondwet Volgens
dat standpunt nu, het Regeringsreglement en van de Grondwet, komt het mij voor
dat er geen de minste questie kan zijn of het ligt niet alleen niet op den weg der
Regering om de Christelijke godsdienst zelf tot den Javaan te brengen, maar moet
toegestemd dat zij het niet doen mag. Ik ga verder. Zelfs bijaldien het in mijn magt
ware om dat Regeringsreglement en die Grondwet te veranderen, in den geest als de
heer van der Hoeve bedoelde, dan zou ik nog zulk eene wijziging niet wenschen.
Ten opzigte van dit hoogstaangelegen punt moet mijns inziens geene verandering in
ons staatsregt worden gebragt. Juist krach-
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tens de heilige en teedere natuur der godsdienst zou het niet goed zijn, dat ooit de
Staat zich direct in zaken van godsdienst mengde. Krachtens die consideratiën ben
ik een aanhanger van het stelsel van DE VRIJE KERK, wijl alleen bij dat stelsel de
gulden regel kan gevolgd worden, waarop de heer de Jonge wees, dat er GELIJK
REGT VOOR ALLEN zij.
Evenzoo wensch ik mij ook los te maken van het denkbeeld, alsof de
CARLOVINGISCHE STAATSMANSWIJSHEID weer de steen der wijzen voor
onze eeuw zou moeten worden. Of de geachte afgevaardigde uit Sneek wel het regt
heeft om tegen die staatsmanswijsheid te protesteren, betwijfel ik. Althans bij iemand,
die zijn naam gezet heeft onder het rapport van 't Schoolverbond, die zelf opgetreden
is - niet op Java, niet in een Oostersche maatschappij - maar hier in ons vrije Europa
en in ons vrije Nederland, om niet voor de Javaansche, maar voor de Nederlandsche
jeugd het ergelijkste dwangsysteem in te voeren - niet door den eisch dat allen
onderwezen zullen worden, dien geef ik gewonnen - maar door dit stelsel: zij zullen
onderwezen worden op ONZE scholen, ondanks hun conscientiegrieven, in elk dorp,
waarin geen andere scholen zijn; wijl ten slotte het gewigt der beschaving zwaarder
weegt dan dat der gemoedsbezwaren - leeft, mijns inziens, in z'n eigen stelsel juist
die zeer afkeurenswaardige Carlovingische staatsmanswijsheid weder op.
Maar krachtens MIJNE beginsels maak ik mij daarvan los; niet door de beperking
die ook de heer van der Hoeve toegaf, dat dit oude systeem IN CASU op dit oogenblik
niet practicabel zou zijn, maar in den zin, dat ik dit stelsel ALS ZOODANIG in
iedereen afkeur ook in mijn eigen geestverwanten, voor zoo ver ook zij met geweld
de hervorming bijv. in Drenthe en deels onze noordelijke provinciën ingevoerd
hebben. Ik moet om consequent te blijven, dit dwangsysteem afkeuren in vriend en
in vijand beiden. Het Protestantisch beginsel, het beginsel dat uit het Calvinisme,
niet de Fransche revolutie voortgekomen is, wil dat de Staat bij verschil van belijdenis,
niet uit indifferentie maar uit onbevoegdheid, zich niet met zaken de godsdienst
rakende zal bemoeien. Ik acht het van belang dit uit te spreken, omdat èn in de
SYLLABUS èn nog sterker in de ENCYCLIEK zeer scherp en duidelijk is
aangegeven, dat het geen goede maatschappelijke toestand is, waar ieder de vrijheid
heeft om zijn godsdienst en eeredienst uit te oefenen naar de inspraak van zijn hart,
en de behoefte van zijn conscientie. Nu weet ik wel dat, gelijk de geachte
afgevaardigde uit 's Hertogenbosch ons bij een vroegere discussie ten overvloede
gezegd heeft, men zich vergissen zou wanneer men dacht dat de voorschriften in de
ENCYCLIEK zouden moeten toegepast worden ABSOLUUT, IN ELK GEVAL.
Het wil alleen zeggen, dat de methoden, daarin uitgesproken, IN CASU ook goed
kunnen zijn, niet dat zij steeds moeten uitgevoerd worden. Maar niettemin wensch
ik ook zoo het PROTESTANTSCH beginsel van Staatsregt daartegenover te
handhaven, het beginsel dat elke dwang in zaken van godsdienst, elke inmenging
van Staatswege daarin, onvoorwaardelijk uitsluit, als schadelijk én voor de godsdienst
én voor het welzijn van ons volk, zoo hier als in onze koloniën.
Wat de Gouverneur-Generaal Omhoff gezegd heeft: ‘Religie eerst, dan justitie en
dan negotie,’ neem ik over, mits onder voorwaarde dat de religie en negotie beiden
vrij blijven en alleen de justitie ga door door dwang.
De heer Kuyper is zeker een der sprekers in de Kamer, die niet ‘op half licht’
(vergelijke den Leekedichter) staan. Toch is het
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schemerig in zijn redevoeringen. Over het geheel zijn zijn betoogen eer
waterachtig dan klaar. Het is bekend dat tusschen hem en den heer Groen een
verhouding bestaat als van meester tot jonger, een sympathie, dikwijls en
onverholen uitgesproken. Maar het is toch in vele opzichten een sympathie des
contraires. Heeft de stijl van Mr. Groen iets van een prince Carême, de stijl van
den heer Kuyper is breed, welgedaan, zwaar als een roi Carnaval.
Van het korte, strenge, fijne en scherpe dat den auteur van ‘Ongeloof en
Revolutie’ - een meesterlijk betoog met een valsche praemisse - teekent heeft de
heer Kuyper vooralsnog niets. Wat uit zijn zeer kneedbare hoedanigheden
worden kan is nog niet te bepalen. Maar één eigenaardigheid heeft hij met mr.
Groen gemeen: het mysterieuze. Bij den meester ligt het aan de weinige, bij den
jonger aan de vele woorden.
Wat wil de heer Kuyper toch? Hij spreekt van staatkundige beginselen
gebaseerd op het Roomsche kanonieke recht; waar en wanneer heeft hij tijdens
dit debat er van vernomen.? Hij verkondigt dat het Protestansch beginsel nog
in onze Grondwet ligt: als het van onze zijde gezegd wordt moet hij toornen.
Hij schijnt te menen dat de Encycliek en de Syllabus den Staat de bevoegdheid
toekennen om zich te bemoeien met zaken rakende de godsdienst; is dan van
onze zijde het ‘cujus regio ejus et religio’ uitgegaan?- Wij meenen volgens
Syllabus en Encycliek, dat niet alleen het individu, maar ook de maatschappij
tot de belijdenis der waarheid is gehouden, niets minder, niets meer. En dan die
Carlovingische Staatsmanswijsheid? Och, dat toch iemand in de Kamer ware
opgestaan niet om den geachten medeleden te zeggen wat Dr. P. Alberdingk
Thym en Prof. W. Moll, om alleen van Nederlanders te spreken, over Karel den
Groote en de Saksers oordeelen; maar om Dr. Kuyper eens te doen hooren wat
Mr. Willem Bilderdyk over die Staatsmanswijsheid ten beste geeft. Hoe zou de
vinnige, snerpende taal van den ouden aarts-anti-revolutionair zijn volger
hebben doen opschrikken:
‘t Christendom hing met de onderwerping aan de Franken noodwendig samen.
(Men had er toen nog niet op uitgevonden dat men de godsdienst van den Staat
kon scheiden). Een Christenvorst kon hun godsdienst, hun menschenoffers, hun
slachten van menschen, hun wichelarijen en de duizend kunstenarijen daarbij
gepleegd niet toestaan. Een volk derhalve, daaraan verknocht, kon niet
onderdaan zijn van een Christenvorst, en de latere filosofie, welke een praktisch
atheïsmus is, bestond nog niet’(1.) 't Zou kostelijk geweest zijn, maar wat repliek
had men te duchten!
Het heeft overigens al den schijn, dat het zelfs nu nog niet duidelijk was wat
de heer van der Hoeven met Karel den Groote bedoelde. En hij had het
nauwelijks gezegd! Of is het ook voor Dr. Kuyper een ketterij dat het
Christendom de grondslag is van alle waarachtige beschaving en alle waarachtige
staatkunde? De heer van de Hoeven heeft terecht daarin echte
Staatsmanswijsheid gezien.
De heeren Moens, van der Kaay en Kuyper werden door den heer VAN
NISPEN voortreffelijk beantwoord. Deze spreker staat altijd op de bres waar
het Christendom of de Kerk worden aangevallen. Hij schroomt niet om met den
(1.) Bilderdijk. Vaderl. Geschiedenis. I. 79 en 80.)

Lux. Jaargang 3

heer van der Hoeven soms van meening te verschillen, maar in warme, eerlijke
overtuiging van het Christendom, zijn zij één. Het baat den heer Moens niet of
hij, geestig als altijd, twist tracht te zaaien tusschen deze. Zij zijn verbonden
door iets beters dan partijschap.
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Mannelijk, krachtig en eerlijk klinkt het woord van den heer van Nispen. Hij
wil niemand kwetsen, maar zijn slagen treffen wel.
De heer Moens heeft ons onder anderen gezegd, dat het Christendom daarom op Java
geen invloed zou kunnen gewinnen, omdat het de godsdienst is van de
ONRECHTVAARDIGE VERDRUKKERS der inlandsche bevolking.
Is het staatkundig en zelfs vaderlandlievend, ik wilde het gevraagd hebben, om
wanneer men spreekt van de Nederlanders in Indië en van de Nederlandsche Regering,
hen aan te duiden met den naam ONREGTVAARDIGE VERDRUKKERS?
Ik geloof gaarne, dat aan de Europesche maatschappij in Indië vele feilen kleven,
en dat zij door haar handel en wandel zeer dikwijls luide predikt tegen het
Christendom, maar daarom juist wensch ik dat de Javaan het Christendom op eene
geheel andere wijze leere kennen, en dat hij leere inzien, dat het leven en de
handelingen van den Europeaan in Indië veelal niets gemeens hebben met het
Christendom.
De heer Moens zegt, dat het zoo min op Java als in Westersche landen de menigte
is die fanatiek is, en dat het alleen DE DRIJVERS zijn die dezen naam verdienen.
Op den bodem van dat gezegde ligt een onregtvaardig verwijt: men is volstrekt geen
DRIJVER of dweeper, omdat men de verspreiding van het Christendom, of van
eenige andere waarheid, met ijver tracht te bevorderen.
Ik begrijp echter die aantijging in den mond van iemand die er geen geheim van
maakt, dat hij behoort tot de moderne rigting. Het modernisme toch is enkel
humanitair; het verheft zich niet boven het menselijke, het is eigenlijk slechts
rationalisme, meer niet. En nu spreekt het van zelf dat zij, die bij den mensch slechts
het zuiver menschelijke ingang willen doen vinden; zich niet veel moeite behoeven
te doen, en weinig behoefte gevoelen aan propaganda. Maar hij, die den mensch
boven het menschelijke verheffen wil, kan het zoo gemakkelijk niet opnemen: neen,
ter dege moet hij zich inspannen, om zijn verheven doel te bereiken. Daarom heet
bij de modernen fanatisme, wat eigelijk slechts pligtsbetrachting is.
Ons geacht medelid vroeg: wat zal het geven, WANNEER DRIJVERS
TEGENOVER DRIJVERS STAAN? Ik erken dat daarin soms eenig bezwaar kan
liggen; maar welke zaak heeft geen bezwaren? En dat is stellig geen reden om de
waarheid in den doofpot te stoppen. Door de vrees dat anderen iets verkeerds zullen
leeren, mag men zich zeker niet laten weerhouden van de verkondiging der leer, waar
het eeuwig heil van afhangt.
De heer Moens vroeg ook aan den heer van der Hoeven, die vergat hem op dit
punt te antwoorden: Wilt gij dan, met het Indisch Regeringsreglement in de hand,
dat de Regering haar daarbij uitgesproken plicht zal verzaken om van
gouvernementswege scholen op te rigten, en wilt gij dat zij dit zal overlaten aan het
bijzonder onderwijs? Ik weet niet dat de heer van der Hoeven dit gevraagd heeft; ik
althans heb dat niet verlangd. Ik eisch niet dat de Regering aan hare verplichting te
kort zal doen, zoo lang die bestaat, maar dat zij daarnaast en daar te boven het
bijzonder onderwijs zal steunen.
Aan WELKE CHRISTENEN wilt gij toegang verleenen? vraagt de heer Moens.
Ik antwoord: aan allen. En ik voeg er met den heer van der Hoeven bij: praktisch zal
dat zooveel bezwaar niet opleveren. Het ontbreekt, zegt de heer van der Hoeven, den
modernen aan de noodige geestdrift om scholen op te rigten. Maar daarvoor is nog
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neutrale scholen juist de school die zij verlangt. Zij heeft geen behoefte aan bijzondere
scholen. En wanneer men ons wijst op de Oud-Katholieken, dan antwoord ik dat die
eigelijk veel overeenkomst hebben met de modernen. Immers wanneer men nagaat
uit welke personen de vergaderingen der Oud-Katholieken al zoo bestaan dan
verneemt men uit de dagbladen, dat zich daar dikwerf een aantal moderne Protestanten
vertoonen, die zich zeer wel bevinden onder het gehoor van bisschop Reinkens en
anderen van dien stempel.
MAAR ALS DE MODERNEN HET EENS WINNEN, vraagt de heer Moens, wat
zult gij dan doen? Ik geloof nog aan de kracht der waarheid, Mijnheer de Voorzitter,
en het bestuur der Voorzienigheid. Het is voor mij geen vraag wie het in dien strijd
winnen zal.
De heer van der Kaay heeft gewezen op art. 1251) van het reglement, om daaruit
aan te toonen, dat de Regering verpligt is op de scholen de godsdienstige begrippen
van een ieder, en dus ook van de Javanen, te eerbiedigen. Wie het artikel gelezen
heeft, weet dat het alleen ziet op openbare, op gouvernementsscholen en dus niets
af doet tegen de thesis, die ik met den heer van der Hoeven verdedig en die alleen
betrekking heeft op het vrije onderwijs. De heer van der Kaay had even goed elk
ander artikel kunnen aanhalen: dat zou even veel en even weinig tot de quaestie
hebben afgedaan.
De heer Kuyper verkeert zijnerzijds, naar mijn bescheiden meening, in zeer groote
dwaling, wanneer hij spreekt van hetgeen hij noemt de VEELVOUDIGHEID van
het PROTESTANTISME als van een voordeel, van eene kracht. Is de strijd tusschen
Protestanten dan eene quaestie van vorm, of raakt zij het wezen der zaak. Is het enkel
eene quaestie van vorm of men den Christus al, dan niet als God erkent? Is het eene
quaestie van vorm of men den Christus, DIE HET ZICH, volgens den Apostel der
heidenen, GEEN ROOF REKENDE AAN GODE GELIJK TE ZIJN, dat doende
moet beschouwen als een logenaar, of als den tolk der waarheid? Is het eene quaestie
van vorm of men den Christus erkent voor eenen historischen persoon al of niet?
Toch wordt op die vragen uit het kamp, dat zich het Protestantisme noemt, in lijnregt
tegenovergestelden zin geantwoord.
Ik zou deze quaestie zeker niet in de Kamer hebben gebracht, maar anderen hebben
dit gedaan, en daarom heb ik regt er ook over te spreken en ik moet dit te meer doen
omdat de heer Kuyper ook al gewaagde van een PROTESTANSCH STAATSREGT,
dat hij verheerlijkte als het stelsel onzer Grondwet. De heer Kuyper had daarvan
liever niet moeten spreken, want nu moet ik hem vragen: bedoelt gij daarmede het
Staatsregt van die lieden, die voor drie eeuwen uit naam der vrijheid van geweten
zijn opgestaan, en nauwelijks meester geworden een Staatskerk hebben gesticht en
al dien tijd andersdenkenden op verregaande wijze vervolgd en verdrukt hebben?
Elke inmenging van Staatswege is verkeerd, zegt de heer Kuyper, en als ik hem
wel begrepen heb, veroordeelt hij op dien grond het subsidiêren van bijzondere
scholen. Maar hoe kan hij dat zeggen, hij die voor Europeesche toestanden het
restitutiestelsel verdedigde? Wij schijnen over het denkbeeld van inmenging
verschillend te denken, of ik heb den heer Kuyper niet begrepen, hetgeen zeer wel
mogelijk is. Weldaden aan allen gelijkelijk bewezen, staat niet met inmenging gelijk.
1) Art. 125. Het openbaar onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg van den
Gouverneur-Generaal. De inrichting daarvan wordt met eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen bij algemeene verordening geregeld.)
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Ik heb over de quaestie die ons bezig houdt, veel nagedacht en ik erken de groote
moeilijkheid daarvan. Ik neem daarom ook niemand kwalijk, die op dit punt
onwillekeurig den regten weg verlaat. De toestand is moeilijk ten gevolge van het
verschil van godsdienst. Die moeilijkheid doet zich vooral gevoelen voor de Regering,
en daarom is mijn aandrang ook hoogst bescheiden. Zou er echter niets kunnen
gedaan worden, wat algemeen aannemelijk zal worden gekeurd? Bij voorbeeld de
subsidiën VOOR, en daarmede het getal VAN de godsdienstleeraren aanmerkelijk
vermeerderen, met het doel om aan dezulken de gelegenheid te geven. om buiten de
schooluren, vooral op de vrije scholen, godsdienst-onderwijs te geven. Ik geef dit
denkbeeld voor beter. Ik meen dat het eenigzins ligt op den weg van den heer Kuyper.
Ik geloof dat het niemand aanstoot zou geven, en dat daarmede althans een gedeeltelijk
goed zou worden bereikt.
Heb ik iets gezegd, dat iemand kon hinderen, het zou mij leed doen, maar ik deed
het uit noodzaak, en door uitdrukkingen van anderen daartoe gedwongen. In allen
gevalle deed ik het geenszins met de bedoeling om iemand te kwetsen.
Daarop volgden replieken, zooals de formule luidt. Want over het hoofdpunt
van het debat vond Z.E. DE MINISTER VAN KOIONIËN goed heen te glijden.
Z.E. had wel beloofd nog op de rede van den geachten afgevaardigde uit Breda
terug te komen, maar Z.E. vond dat deze wel weerlegd was door den geachten
afgevaardigde uit Sneek zonder dat Z.E. zich met al de redeneeringen van dezen
spreker vereenigde. Wat Z.E. echter na die vijf dagen studie op de rede van den
heer van der Hoeven wel had te antwoorden was dit: hoe durfde de heer van
der Hoeven Haar voorstellen als een pas gepromoveerd jong mensch?- Z.E. had
vergeten dat zij zich in 't vorig jaar een leek op Koloniaal gebied had genoemd.
In zulke taal proeft men Staatsmanwijsheid, maar geen Carlovingische.
Het laatste woord van al deze betoogen voor of tegen het Christendom was dan
weder een weigering, een verwerping. Op welken toon en in welken vorm ook
uitgesproken het antwoord blijft: neen, wij willen het Christendom niet.
Daar werd niet veel gevorderd. Daar werd gevraagd om wat steun en vooral
om vrijheid. Daar werd gezegd: Gij wilt java beschaven, welnu bespaart u
nuttelooze moeite. Want het is een onbegonnen werk een volk te beschaven
zonder het Christendom. Laat ons werken op onze wijze en gij behoeft ons
slechts een penning te geven van den schat, dien gij anders zoudt verspillen!
Neen, was het antwoord, neen!
Men zegt, dat het onmogelijk is en men heeft het nog nooit beproefd. Men wil
niet, ziedaar het woord. Al de reglementen en wetten veranderen niets aan dat
feit. Men zegt dat het gevaarlijk is, men heeft het nog nooit beproefd. Men vreest
fanatisme, maar dat fanatisme heeft zich maar al te dikwijls geopenbaard tegen
onze verdrukking en zelfs tegen onze heerschappij, nog nooit tegen ons
Christendom. Dat fanatisme, wij vreezen het en 't is waar wij hebben reden om
het te vreezen, maar wat doen wij daartegen, wat middel bezigen wij om het te
temperen?
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Wij begunstigen de leer waar 't uit voortspruit of ten minste, wij achtten die
heilig en onschendbaar. Zou de HADJI ook niet bemerken, dat wij hem niet
aandurven? - Nog eens, wat wapen bezitten wij tegen het fanatisme? Onze
werfdepôts. Dat is alles en in het uur van nood hebben wij in Indië geen Karel
den Groote, zelfs geen Daendels.
Waarlijk ons prestige zal ons dan weinig baten, ook al wappert de
Nederlandsche
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vlag van vierhonderd allerneutraalste scholen. Zelfs de herinnering aan
onmiskenbare weldaden door ons bewezen zal verdwijnen. ALS HET
NOODLOTTIG UUR VOOR HET FANATISME HEEFT GESLAGEN, DAN
ZAL DE JAVAAN ONS, DIE VREESDEN OM HEM ONZEN GOD TE
LEEREN KENNEN, OP BLOEDIGE WIJZE TOONEN DAT ER VOLKEN
ZIJN DIE DEN DOOD TROTSEEREN VOOR HUN GOD.
Wij staan voor hetzelfde dilemma, wat Louis Veuillot in Juni 1847 aan
Frankrijk heeft voorgehouden.: ‘Il n'y a pas trois procédes pour soumettre I'
Algérie et la tenir en paix il faut vaincre Mahomet, ou exterminer les Arabes;
il faut amener ces peuples au Christianisme, qui seul les rendra Français, ou
accepter la mission sauvage ou funeste de les détruire. C'est à choisir entre le
missionnaire qui donne sa vie sans la défendre pour frayer la route á l'Evangile,
ou le soldat, dont le courage, respectable aussi, devient aisément cruel. Il faut
bâtir des églises ou allumer des fascènes aux issues des grottes du Dahra.’
Wanneer wij den Javaan willen beschaven, dan hebben wij de keuze: òf wij
zullen hem door een beschaving zonder Christendom een wapen geven tegen
ons:, of wij zullen hem door de Christelijke beschaving vaster hechten aan ons.
Hoe treurig de afloop ook moge zijn, toch blijft het een merkwaardig debat.
Merkwaardig, omdat het ons al de diepte heeft getoond van de wijsheid dezer
eeuw; een wijsheid, die het kortst en het scherpst wordt getekend in het woord:
men wil wel gehoorzamen aan de stem van den Eeuwgeest, die roept om
beschaving, niet aan de stem van God, die vraagt om geloof.
Maar tevens is het bemoedigend en versterkend, dat het Christendom, hoe
vervolgd en verslagen ook. toch nog zijn tolken heeft, die het durven te
handhaven in zijn recht. Wat men ook moge zeggen, zulke debatten zijn niet
onvruchtbaar. Op straffe van niet te gelooven aan de vruchtbaarheid der hoogste
beginselen is men verplicht in een debat over beginselen meer dan een
tijdverspilling te zien. Ieder woord tot belijdenis van het Christendom gesproken
is in zekere zin een Apostolaat. Wie onzer kan zeggen, wat het bewerken zal?
Het Christendom heeft waarlijk wel grooter moeilijkheden overwonnen dan
een Regerings-reglement of een Tweede Kamer. Nog altijd is het waar dat
prachtige woord, waarmede Bossuet in z'n onsterfelijk discours ‘la suite de
l'Eglise’ beschrijft: ‘Les apôtres et leurs disciples. le rebut du monde, et le néant
même, à les regarder par les yeux humains, ont prévalu à tous les Empereurs
et á tout l'empire. Les hommes avoient oublié la création, et Dieu l'a renouvelée
en tirant de ce néant son Eglise qu'il a rendue toute-puissante contre l'erreur.
Il a confondu avec les idoles toute la grandeur humaine qui s'intéreszoit á les
defendre; et il a fait un si grand ouvrage, comme il avoit fait l'univers par la
seule force de sa parole.’
Nadat het bovenstaande reeds gezet was bereikte ons ‘De Roerganger’ van November
1945, waarin de redacteur Ds. J.H. Sillevis Smitt, vlootpredikant een artikel schreef
getiteld ‘JAVA’, welk artikel een te mooie illustratie is van het bovenstaande om
door ons niet geciteerd te worden.
Ds. Sillevis Smitt schrijft daarin, dat hij ruim 15 jaar in Indië heeft geleefd en ge-
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werkt en dat God hem daar met zo ruime hand heeft gezegend, oneindig meer dan
hij ooit had kunnen denken of vermoeden. En dan citeren wij verder uit zijn artikel;
De onderstrepingen zijn van ons:
Ik heb over wat op Java gebeurd is en nu gebeurt heel wat op mijn hart en in de pen.
Maar het is er nu de plaats niet voor noch de tijd. Daarom slechts enkele opmerkingen.
1. Wat nu gebeurt moet ons klein maken.
Ik heb in de jaren dat ik nu geleefd heb, geleerd hoe langer hoe minder te denken
van de mannen die met de vuist op de borreltafel wisten te slaan.
En ik ben hoe langer hoe meer gaan denken van mannen, die zich zelf klein weten,
maar die groot denken van God en die goed denken van hun medemensch en
bondgenooten.
Als ik het goed zie zijn nu in Nederland overal mannen en vrouwen opgestaan,
die door veel vernedering en lijden heen een gezonde geest gekregen hebben,
waardoor ze zich zelf niet overschatten en bereid zijn toewijding te stellen boven
geld en baantje.
En van die mannen en vrouwen zullen we het moeten hebben. Die zullen in Gods
kracht en bij Zijn gratie een nieuw Groot Nederland bouwen. Zij en hun kinderen.
2. Het is zeer verootmoedigend, dat na drie en halve eeuw een zoo groot aantal
Indonesiers ons liever zien gaan dan komen.
Het moet tot bezinning stemmen dat na zóo langen tijd zóoveel haat en zóo die pe
weerzin bij zóovelen tegen ons leeft.
Zeker: haat maakt blind. En eerzucht weet van geen erkenning. En bij velen der
z.g. nationalisten en hun leiders werken die twee hartstochten vernietigend samen.
Ik ken dat type maar al te goed. Mede door ons eigen ontkerstend onderwijssysteem
zijn ze los van eigen oorspronkelijk geloof traditie en adat en velen van hen zijn
gevaarlijke atheisten en materialisten, die nu ook eens aan trek willen komen. Wat
zijn we slechte, kortzichtige opvoeders geweest! Als Oosterlingen zonder eigen
geestelijke achtergrond en Westerschheidensch opgeweekt het te zeggen krijgen wee dan in de toekomst de eenvoudige Kromo en Sani!
Maar daarmee is de zaak niet opgelost. Wij zullen tot ons zelf moeten inkeeren
nu deze storm over Java en onze Oost is losgebroken. We zullen tot zelf-correctie
bereid moeten zijn. En grondige zelf-correctie. Hollanders die naar Indie willen gaan
zonder bereidheid tot deze zelf-correctie kunnen we missen als kiespijn. Zij doen
meer kwaad dan goed, ook al beschikken ze over groote technische en intellectueele
gaven.
3. Groote Nederlanders hebben jaar in jaar uit ons volk opgeroepen om zijn
zedelijke en geestelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de volkeren, die
ons ter regeering waren toevertrouwd te verstaan. Een Schaepman deed het, een
Elout, een Mackay, een Kuyper, een Lohman, een Idenburg. Met veel resultaat? Nog
in 1916 kon een groot G.G. als Idenburg zooveel vuil naar het hoofd krijgen als er
maar op de straten te vinden was, omdat hij Nederland wees op zijn hoogere roeping
en in die roeping zelf voorging. God heeft ons in den band aan Indie een groote en
heilige taak toevertrouwd. En ik zeg niet, dat we niets hebben gedaan. Ik zeg zelfs
niet, dat we niet veel hebben gedaan. Maar we hebben niet genoeg gedaan bij lange
na niet genoeg.
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4. Toen Japans dreiging over Indie hing in 1941 zei een handelsman van groot
formaat, die zelf door de val van Holland tot geestelijke inkeer was gekomen: ‘ik
bid,
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dat God ons in Indie nog een kans zal geven. Ik bid dat dagelijks.’
Welnu: ik geloof, dat onder Gods bestel de band Oost en West voor ons is gelegd.
Ik geloof ook, dat we ons Indie als uit Gods eigen hand moeten terug ontvangen. En
dat Nederland dat in het gebed van Hem die het lot van volkeren en menschen bestuurt
zal moeten bidden. En - als we het dan als uit Zijn hand terug ontvangen, dan zullen
we het anders moeten bezitten dan we het bezeten hebben.
Dan zal de geestelijke en zedelijke achtergrond waardoor Groot Nederland gedragen
wordt, ons doen en laten moeten beheerschen. Dan zullen we naar Java en ons mooie
Indie moeten terug keeren: niet om te krijgen, maar om te geven; niet om te halen,
maar om te brengen.
Zeer velen zijn er altijd geweest, die onze Oost en zijn volkeren met een even
merkwaardige als diepe liefde liefhadden. En zulke menschen werden onder planters
en bestuursambtenaren net zoo goed gevonden als onder zendingsmenschen. Dat is
het type dat noodig is.
Materialisme en geldzucht, rassenwaan en superioriteitsgevoelens op grond-van
het blankevelletje, - een vloek voor heel de menschheid, - zijn nu voor ons Indie
dubbel verwerpelijk.
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