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[Eerste deel]
Noodlot en vrijheid.
Door Prof. Dr. Jhr. B.H.C.K. van der Wijck.
In het heerlijke epos van Dante vindt men de kennis van zijn eeuw, de scholastieke
wijsbegeerte, terug. Zoo heeft steeds de kunst gediend om het weten van haar tijd te
belichamen. Het kan ons niet verwonderen, dat, gedurende de laatste reeks van jaren,
begrippen als erfelijke belasting, mechanisme, hysterie, neurasthenie, meer dan
menigeen lief was, in de fraaie letteren op den voorgrond traden.
Dichters van verschillende landen, novellisten, romanschrijvers, schiepen bij
voorkeur figuren, die ons niet het actieve willen, maar het lijdelijke gedreven worden,
het voortgejaagd worden door uitwendige omstandigheden of door donkere invloeden
van binnen te aanschouwen geven.
Zoo wordt in dien geweldigen, te gelijk grootschen en aanstootelijken cyclus van
romans, welken de vuile, geniale, dappere, recht- en waarheidlievende, edele Z o l a
onder den titel van ‘Les Rougon-Macquart’ heeft in het licht gezonden, de
overweldigende macht van instinkt en erfelijkheid geschilderd.
I b s e n , die te preutsch is om ooit een onvertogen woord te gebruiken, maar
nochtans alles aandurft en op kiesche wijze ook ten slotte alles zegt, toont ons in zijn
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‘Spoken’ den ondergang van een jongen, talentvollen schilder, die het ongeluk heeft
gehad als de zoon van een lichtmis ter wereld te komen. Tot haar diepe smart ontdekt
de moeder spoedig, dat de opvoeding, die zij haar lieveling bezorgd heeft, uit een
zedelijk oogpunt niets heeft uitgewerkt. Behalve de onbedwingbare overhelling tot
losbandigheid had de vader nog een andere erfenis aan zijn kind nagelaten. Van zijn
geboorte af was er iets in hem vermolmd. In de aangrijpende slotscène van het drama
sterft hij als idioot.
Een eenigszins verwante strekking vertoont een drama van den Italiaan G i a c o s a .
Ziedaar twee menschen, wier huwelijksleven een hemel op aarde is. De jonge
echtgenoot is advocaat; hij associeert zich, gedeeltelijk uit medelijden, met een
meester in de rechten, die kersversch van de universiteit is gekomen en tot dusver
door het wangedrag van een vader enkel tegenspoed heeft gekend. Gelukkig is de
zoon een geheel ander man, geen doorbrenger, geen bedrieger, rechtschapen en
verstandig, daarenboven in hooge mate dankbaar. Toch duurt het niet lang of hij
brengt de jonge vrouw ten val. Hoe is dat mogelijk? Een onweerstaanbaar noodlot
drijft hen in elkanders armen. De hartstocht overstemt alles wat edel is in die twee
menschenzielen. Het stuk heet niet ‘schuldige min’, maar ‘droeve min’, ‘tristi amori’.
Inderdaad droeve min. Het levensgeluk van drie menschen, die elkander achting en
liefde toedroegen, is verwoest.
Overbodig te herinneren, dat ook hier te lande door geniale schrijvers op treffende
wijze de slavernij des menschen is geschilderd geworden.
Die slavernij is een dankbaar thema voor de kunst, want kunst zonder passie is,
zooals indertijd B u s k e n H u e t heeft gezegd, als een visch op het drooge. Dat
besefte reeds de oude dichter, toen hij zijn wegslepend verhaal van T r i s t a n en
Y s e u t gaf.
Onder passie versta men niet geestdrift, warmte van gemoed, maar wat gemeenlijk
passie heet: razende begeerte, wraakgierigheid, toomlooze eerzucht, roofgierigheid
enz.
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Welnu, de slaaf dier passies bestaat. Het leven bruist en kookt in hem. Het is evenwel
de vraag of hij ons den hoogtestand van het menschelijk leven te aanschouwen geeft.
Er is op dit oogenblik een school van psychologen en physiologen, die, gelijk
L a l a n d e indertijd verklaarde den geheelen hemel doorvorscht en nergens God te
hebben gevonden, zoo op hare beurt verzekert in het zieleleven des menschen enkel
mechanisme, nergens een spoor van vrijheid te kunnen ontdekken. Volgens hen is
de mensch een bezielde automaat.
Een aardig voorbeeld, dat ik aan een Amerikaansch auteur ontleen, kan duidelijk
maken hoe door de denkers dier richting het menschelijk willen wordt weggecijferd.
Als het bitter koud is in onze kamer, protesteert ons geheele lichaam tegen den
eisch het warme bed te verlaten. We zeggen tegen ons zelve: ‘ik moet opstaan; ik
kom niet klaar als ik nu niet opsta; het is schandelijk langer te blijven liggen;’ toch
blijven we nog een wijle in bed en telkens, als we op het punt zijn ons zelve te
overwinnen, wordt dat ellendige opstaan wegens de bijtende koude nog een paar
minuten uitgesteld. Ten slotte evenwel zijn we op. Hoe zijn we uit ons bed gekomen?
Wel, we hoorden het tien uur slaan. De gedachte dat het al zoo laat was, verdreef
voor een oogenblik de gedachte aan de warmte in en aan de koude buiten het bed;
we vergaten gelukkig even koude en warmte; het denkbeeld dat het al te gek was op
dat uur nog te bed te liggen bleef alleen over in den geest en we staan, eer we het
weten, te bibberen voor de waschtafel. Het was ons besef van het kolossaal verschil
tusschen koesterende warmte en versteenende koude, dat gedurende de periode der
worsteling tusschen lust en plicht ons verlamde, zoodat we niets deden, enkel
wenschten op te staan, niet wilden opstaan. Zoodra die tegen elkander indruischende
ideeën van koude en warmte ons voor een oogenblik ontzinken; zoodra de gedachte
dat het tijd is

Onze Eeuw. Jaargang 1

4
om op te staan alleen overblijft, wordt die gedachte ook uitgevoerd. De wil heeft hier
geen triumf behaald.
Hier hebben we, zegt men, in het miniatuur al de gegevens, die voor een
psychologie van het handelen noodig zijn. We voeren de handeling uit, aan welke
we denken, zoodra we aan haar alleen denken. Iemand staat op een hoogen toren;
hij kijkt naar beneden en stelt zich voor, dat hij valt. Zoodra die gedachte er in slaagt
alle overige gedachten uit te drijven, stort de rampzalige omlaag.
Gemakkelijk kan verklaard worden waarom er zoo menige uitzondering op den
aangegeven regel schijnt te bestaan. Het is omdat tusschen de voorstelling der
handeling en de handeling zelve zich geheel werktuigelijk andere antagonistische
voorstellingen van nog sterker gevoelstoon inschuiven. Een eerlijke arme ziet een
bankbiljet van f 1000 liggen. Onwillekeurig denkt hij aan wat hij doen zou, als het
in zijn bezit was. Hij zou over de wereld kunnen heerschen, hij zou als souverein
kunnen gebieden, voor zoover de macht van f 1000 reikt. In zijn phantasie aanschouwt
hij zich met dat papiertje in de hand. De voorstelling van een grijpbeweging duikt
op in zijn geest. Doch onmiddellijk stijgen er andere gedachten omhoog, welke
blokken werpen op den weg, dien de zenuwstroom zou moeten nemen om de hand
het papier te doen kapen. Die gedachten zijn: ‘dat is vreemd eigendom; diefstal is
onrecht, brengt bij ontdekking schande en ellende over een mensch’. Resultaat is dat
het papier blijft liggen waar het is.
Een bizonder vermogen om handelingen hetzij voort te brengen, hetzij tegen te
houden, zegt men, is er niet. Het ligt in den aard van iederen indruk zich op de een
of andere wijze uitdrukking te verschaffen. Dit spreekt van zelf. Kracht kan worden
omgezet in andere kracht, hersenarbeid in spierwerking, maar niets gaat verloren.
Er is dus geen wil noodig om een golfslag van bewustzijn op een handeling te doen
uitloopen. Als een gewaarwording rechtstreeks een beweging te voorschijn roept,
spreken wij niet van een handeling, doch enkel van een reflex of van een automatische
verrichting. Schuift zich daarentegen tusschen
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de werking van en de terugwerking op een prikkel een reeks van voorstellingen of
herinneringsbeelden in, welke den aard der terugwerking bepalen, dan zeggen wij,
dat er gewild en gehandeld is, maar inderdaad heeft de wil niets gedaan en heeft
enkel een werktuigelijk verloop van ideeën zijn invloed doen gelden. De wil behoort
in de mythologie tehuis. Voor een handeling wordt slechts drieërlei vereischt:
gewaarwording, ideeën welke zich daaraan vastschakelen, beweging. Het is de
tusschenschakel der werktuigelijke ideeënassociatie, welke de handeling handeling
doet zijn.
Op de keper beschouwd omvat ons zieleleven volgens deze theorie slechts drieërlei:
o
1 . gewaarwordingen, 2o. voorstellingen of herinneringsbeelden van gewaarwordingen,
3o. gevoelstonen van gewaarwordingen en voorstellingen. De zoogenaamde wetten
der ideeënassociatie zijn het eenige middel tot verklaring van den loop van 's
menschen zieleleven.
Voorts is er enkel quantitatief, geen qualitatief verschil tusschen het menschelijk
en het dierlijk zieleleven.
De psychiatrie kent wel stoornissen der ideeënassociatie, ook stoornissen van het
gevoelsleven, maar wat men in de wandeling ziekte van den wil pleegt te noemen,
blijkt bij nader inzien steeds gebrekkig werkende ideeënassociatie of wel abnormaal
ontbreken van gevoelstonen te zijn. Dat er geen krankheden van den wil bestaan, is
het beste bewijs dat de wil een hersenschim is.
Aan wien zou het vermogen om te willen, gesteld dat het bestond, toebehooren?
Aan datgene, wat wij ons ik of ons zelf noemen? Maar dat ik of zelf is enkel een
voorstelling, een rijker voorstelling dan andere, een voorstelling van een hoogst
saamgesteld karakter, welke velerlei tot inhoud heeft: ons lichaam, het gewichtigste
van wat we vroeger doorleefden, zekere tijdelijk overheerschende neigingen en
gedachten. Toch blijft ons ik ook zoo een voorstelling te midden van andere
voorstellingen.
Tot dusver heb ik mijn geleerden vriend, den positivist, wiens gedachten zoo
voortreffelijk rijmen met vele tooneel-
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stukken en romans van den tegenwoordigen tijd, rustig aan het woord gelaten. Thans
houd ik hem staande.
De leer dat er geen zelf zou bestaan is van ouden datum. P l a t o legde haar reeds
P r o t a g o r a s , den prins der oude sophisten, op de lippen. Hij laat hem zeggen:
‘Denkt ge dat ik zal toegeven, dat een persoon, na veranderd te zijn, dezelfde is als
voorheen? Als we elkander niet met woorden willen vangen, dan zullen we erkennen,
dat ieder mensch niet één is, maar een veelheid, welke steeds aangroeit, zoolang de
verandering voortgaat.’
Volgens deze schildering zou dus reeds P r o t a g o r a s hebben geleerd, dat het
zieleleven enkel een stroom is. Dr. P a u l C a r u s betoogt dat dit ook Boeddhistische
wijsheid is. De Boeddhistische geleerden schijnen te leeren: er is geen ziener der
gezichten, geen denker der gedachten, geen doender der daden. Het ik is een illusie.
En een gevaarlijke illusie ook. Want die waan van individueele afgescheidenheid is
de bron van alle snoodheid, de wortel van niets ontziende genotzucht, van nijd en
haat. Wij hebben geen eigen bestaan. Dat is de blijde boodschap van het Boeddhisme,
de waarheid, die den mensch hier vrij maakt. Stel u voor een man, die, bij het nemen
van zijn bad, op een nat touw trapt en denkt dat het een slang is; zijn haren rijzen ten
berge, hij verwacht de giftige beet. Maar nu ontdekt hij tot zijn blijdschap, dat het
maar een touw is; zijn rust keert weder, hij is zielsgelukkig. Ziedaar de ommekeer
in den staat van den mensch, die doorziet, dat zijn zelf maar een droom, een ijdel
visioen is; hij vreest niet langer; hij kent de ijdelheid van al zijn zorgen en sloven;
hij maakt geen onderscheid meer tusschen vreemd en eigen leed; hij is zacht en
hulpvaardig tegenover al wat leeft. Hij is Arhat geworden en den vrede van het
Nirvana (= uitdooving van alle illusie) binnengegaan.
In de westersche wereld zien wij C a r t e s i u s nog aan de leer der scholastieken
vasthouden: de ziel is subject van attributen. S p i n o z a daarentegen maakte van de
ziel een groep van ideeën. Hoe een groep er zelfbewustzijn op
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kon nahouden, schijnt hij zich niet te hebben afgevraagd. Door D a v i d H u m e
werd het eerst het identisch zelf geloochend.
Wat we ons zelf noemen, zeide H u m e , is enkel een stroom van gewaarwordingen,
herinneringsbeelden, begeerten, die met groote snelheid voortrolt. Hoe komt het dan,
vraagt hij, dat de mensch zich verbeeldt gedurende zijn geheele leven dezelfde te
zijn? Zijn antwoord luidt: als de dingen geleidelijk veranderen, dan verhindert ons
dat niet hun identiteit toe te kennen. Denk aan planten, dieren, rotsen, welke groeien,
kwijnen, verweeren; zij veranderen, maar trapsgewijze, en worden om die reden als
identisch aangemerkt. Welnu, geleidelijken overgang treffen wij ook in die keten
van bewustzijnstoestanden aan, welke wij onzen geest noemen. In het brein van een
idioot passen niet de gedachten, welke gedurende een dag van inspanning door de
hersenen van een N e w t o n trekken. Een mensch kan in den loop der jaren evengoed
van karakter en neigingen als van ideeën en gewaarwordingen wisselen, zonder
daarom het gevoel van zijn identiteit te verliezen. Hij zal het behouden, mits maar
de wisseling zonder storende schokken voortglijdt. Het is zachte overgang, welke
de inbeelding van persoonlijke identiteit te voorschijn roept. Feitelijk bestaat het
identisch zelf niet, noch als ding, noch als iets, waaraan een ding ten grondslag ligt.
De bezwaren tegen deze zienswijze liggen voor het grijpen. Het ik, zegt H u m e ,
is een stroom van bewustzijnstoestanden. Hoe weet hij dat? Om het te weten, moet
hij meer zijn dan een stroom van bewustzijn, moet hij tevens zijn: bewustzijn van
een stroom. Het ik, zegt de moderne psycholoog, is iets zeer saamgestelds, een
veelheid, een woud van voorstellingen. Wederom vraag ik: hoe weet hij dat? Om
het te weten, moet hij meer zijn dan dat woud. Want het woud is er niet voor en door
zichzelf. Het woud is er enkel in de voorstelling van hem, die tegenover de boomen
staat en ze bijeenziet.
‘Wij kunnen, zegt K a n t , ons niets als in een voorwerp vereenigd denken, tenzij
wij zelve die vereeniging hebben tot stand gebracht, en van al onze ideeën is
verbinding de
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eenige, welke niet van buiten af in ons gewrocht kan zijn, maar door de handeling
van het subject zelf moet zijn voortgebracht.’ Welnu, pas die woorden op het geval
toe, waarmee we ons thans bezig houden. Er is uw en mijn zieleleven; er zijn phasen
van bewustzijn, welke in den tijd elkander opvolgen. Maar om zoodanig zieleven
als een geheel te kunnen opvatten, om het als uw of mijn zieleleven te kunnen
aanmerken, is het niet voldoende, dat de afwisselende geestelijke toestanden zich
zonder horten en stooten ontrollen; zij moeten daarenboven door een ik of een zelf,
dat boven het verschil van tijd staat, worden saamgevat.
Men vergeet zoo licht het allereenvoudigste op te merken. Verdeel de tien woorden
van een volzin over tien personen, zoodat elk enkel zijn eigen woord kent. De zin
wordt niet gevat, ook al duwt ge de menschen nog zoo dicht op elkander.
Eerst dan als de tien woorden op hetzelfde oor inwerken, ontstaat het besef van
den volzin, komt de combinatie der woorden tot stand.
Ik sprak daar van hetzelfde oor. Eigenlijk had ik moeten spreken van een aan zich
zelf gelijk blijvenden toehoorder. Een blijvend ik of zelf moet staan boven de
afwisseling der achtereenvolgens gehoorde woorden, ze alle op de rij af aan zich
laten voorbijtrekken, het vroegere met het latere woord telkens samenvoegen en het
er tevens van onderscheiden, zich dus verheffen boven de zielstoestanden, welke het
achtereenvolgens doorleeft, zal het verband worden gevat. Gelijk de parels van een
halsketen over den grond rollen en zich verstrooien, als het snoer, dat ze samenhoudt,
breekt, zoo lost zich ieder zieleleven in een chaos, in een reeks van onsamenhangende
gewaarwordingen op, als wij het duurzaam ik buiten rekening laten.
Men moet zich niet een al te simpele voorstelling van den mensch vormen. Niet
alleen dat het ik geen hersenschim is, het bestaat zelfs tweemaal: als waarnemend
subject en als waargenomen object. Die zelfverdubbeling is het wezen van het
zelfbewustzijn. Zij is tevens conditio sine
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qua non van mogelijke zedelijke vrijheid. Door haar kunnen we beoordeelen wat er
in ons geschiedt, terwijl het geschiedt. Wij zijn bezig een zekere stemming in ons
aan te kweeken of op een zekere wijze ons te gedragen; een fijn stemmetje doet zich
daarbij hooren: ‘mag dat wel? is dat behoorlijk?’ Zoo doorkruisen allerlei critische
gedachten het leven van den mensch; wij zien ons zelve over het tooneel gaan en
daar handelend optreden, zijn dus tegelijker tijd acteurs en toeschouwers, vervullen
een rol en kijken daarbij op ons zelve, aanmerkingen makende, toe.
De groote Russische schrijvers, die dieper zielkunde er op na houden dan menig
westerling, hebben dat alles goed begrepen. In zijn Kreutzer-sonate laat To l s t o ï
den jaloerschen echtgenoot zijn vrouw vermoorden. Het was zijn bedoeling den
minnaar te achtervolgen, maar hij bedacht, dat hij op kousen liep en dat hij zich
belachelijk zou maken, als hij zóó den ander nazette en hem doodsloeg. ‘Ik wilde
verschrikkelijk zijn, niet belachelijk. Ondanks mijn woede gaf ik mij voortdurend
rekenschap van den indruk, dien ik op anderen moest maken en die indruk strekte
mij tot richtsnoer.’
Een dergelijke fijne opmerking vinden we bij den helderzienden D o s t o i e w s k y
in zijn ‘Crime et Châtiment’. De student R a s n o l s k y heeft vast besloten de oude
woekeraarster te vermoorden en zich van haar geld meester te maken, maar hij wil
het zich zelf niet bekennen; onder het nemen van alle voorbereidende maatregelen
zegt hij tot zich zelf: ik kan nog altijd op mijn plan terugkomen. Op die wijze houdt
hij zich juist in den staat, die vereischt wordt om den moord te plegen.
Verschrikkelijke visioenen zouden voor zijn geest zijn opgerezen, had hij zich
voorgesteld, hoe de wereld er uit zou zien na de daad. De storende gedachten weert
hij van zich af, opdat zijn besluit niet aan het wankelen zou geraken. Hij wil niet
denken aan zijn moeder, die, zag ze hem doen wat hij op het punt is te verrichten,
het uur van zijn geboorte vervloeken zou. Hij wil niet denken aan de afschuwelijke
mogelijkheid, dat politie en justitie een onschuldige ver-
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volgen, en hij, in wanhoop, zich zelf gaat aangeven. Hij wil niet denken aan de kans,
die hij loopt, ontdekt te worden. Met onbenevelden blik ziet hij wat er noodig is om
zijn opzet te volvoeren; juist omdat hij zich heeft voorgenomen de bloedzuigster
dood te trappen, huichelt hij tegenover zich zelf: ‘ik ben nog een vrij man, misschien
doe ik het niet’.
Zoo langzamerhand gaat nu licht op over de vraag wat willen is. Het willen is een
innerlijk drama, een verandering van het zelf door het zelf. Het willen is bepaling
van den inhoud van ons bewustzijn, willen opmerken dit, willen over het hoofd zien
dat, onder den invloed van een idee, die door ons als doel aanvaard wordt. Het willen
is aandacht schenken en aandacht weigeren, 's menschen daad. Het gevoel van
werkzaamheid, dat het willen begeleidt, bedriegt ons niet. Doch dat gevoel hebben
we slechts dan, wanneer de gedachte aan een doel hare natuurlijke gevolgen in ons
te voorschijn roept, de aandacht vasthoudt bij de middelen ter bereiking van dat doel,
buiten den horizont bant wat niet ter zake dient of de verwerkelijking van het doel
zelfs verijdelen zou. We gevoelen ons niet werkzaam, maar integendeel een
machtelooze prooi, wanneer een akelige idee, wier aanwezigheid niet door ons
begeerd, ja verafschuwd wordt, de hoofdplaats in ons bewustzijn inneemt en ons tot
attentie noopt. Zoo is het denkbeeld van een door ons begane dwaasheid een tiran,
die ons tegen onzen wil overheerscht. Wij kunnen onzen blik niet aftrekken van het
gek figuur dat wij gemaakt hebben, en die aanschouwing stemt ons neerslachtig.
Een gevoel van lust of onlust op zich zelf is nog geen object van aandacht. Pijn,
genot is geen bewustzijn, geen kennis van iets, maar enkel een subjectieve toestand.
Een gevoel wordt bloot gevoeld, niet als iets, dat tegenover ons staat, waargenomen.
Doch als een gevoel met voorstellingen verbonden is, dan kunnen wij de aandacht
op die voorstellingen concentreeren en zoo het gevoel versterken. Een eenvoudige
schram aan onzen vinger kan zeer lastig worden door voortdurend op dat lichaamsdeel
acht te slaan.
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Omgekeerd kan een man met een sterken wil, die vast besloten is zich niet van zijn
werk te laten afleiden, de gedachte aan den zetel van zijn kwaal buiten zijn bewustzijn
verbannen en zoo zich zelf bevrijden van pijn. Op die wijze slaagde K a n t er in felle
kiespijn te verjagen door niet op zijn mond te letten, maar zich met al de kracht van
zijn geest in de studie te verdiepen. Natuurlijk heeft dat vermogen zijne grenzen; als
het huis naast ons instort, is het onvermijdelijk, dat wij den draad onzer bespiegelingen
laten vallen.
Willen bestaat dus daarin, dat doeleinden aanvaard en scherp in het oog gevat
worden. Er wordt dan gewild, als een mensch zijn Fiat verleent aan een zekere idee
en dus ook aan de middelen tot haar verwerkelijking.
Maar het willen bestaat dan ook enkel in dat Fiat zeggen. Daarin heeft de
physioloog gelijk, dat het willen onze handelingen niet verklaart. Het is een
vriendelijkheid der natuur, dat, als ik besluit een beweging uit te voeren, zij inderdaad
plaats grijpt. Men geeft mij den raad een begin van hardhoorigheid te bestrijden door
wat gymnastiek met mijn ooren uit te voeren. Ik neem mij voor mijn ooren te
bewegen: zij blijven in rust. Ik neem mij voor van mijn stoel op te rijzen: het
geschiedt. In het eerste geval kan ik niet, in het tweede wel mij de gewaarwording
voor den geest roepen, die de beweging vergezelt. Een bepaald herinneringsbeeld
wordt vereischt om een bepaalde beweging opzettelijk uit te voeren. Natuurlijk mis
ik het herinneringsbeeld, tenzij ik de beweging vroeger spontaan heb gemaakt. In
ieder geval moet ‘de lange arm der natuur’ mij te hulp komen, zal ik uit vrije keuze
mij bukken of overeind gaan staan. De wil geeft enkel het sein, waarop prikkeling
eerst van de hersenen, vervolgens van bepaalde beweegzenuwen, eindelijk
samentrekking van spieren volgt. Is de wil oorzaak dier gebeurtenissen, dan is hij
het in denzelfden zin, waarin de stand der wijzers van de klok oorzaak is van het
vertrek van den trein. De mensch wil een zekere gebeurtenis; onmiddellijk grijpt er
in de hersenen eene andere gebeurtenis plaats, die hem onbekend blijft en
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verschilt van de bedoelde; daarop volgt een tweede hem weder onbekende gebeurtenis,
en zoo gaat het voort, tot dat ten slotte het verlangde effect tot stand komt. Als onze
wil hier iets uitvoert, bewerkt hij wat wij niet willen en niet eens kennen. De
physioloog heeft van zijn standpunt gelijk: het willen is nonactief, is een hersenschim.
Maar al wordt het willen niet binnen den kring der physiologische feiten
aangetroffen, het bestaat nochtans. Het willen is een onstoffelijke handeling. Hier
maken wij evenwel onderscheid tusschen het willen van den slaaf zijner passies en
dat van den vrijen mensch.
Bij beiden is het attentie schenken en attentie onthouden. Maar de onvrije laat zich
in dat werk beheerschen door zijn nukken en hartstochten, terwijl de vrije
voorstellingen toelaat en afweert al naar behoort.
Van den onvrije geldt het woord, dat eens gesproken is: Satan schonk den mensch
het gevaarlijk vermogen niet te zien wat hij niet wil zien.
Geheel de wereld, Engeland incluis, verbaasde en ergerde zich eenigen tijd geleden
over de dwaasheid en ongerechtigheid van Frankrijk's Generalen Staf, verbaasde en
ergerde zich nog meer daarover, dat enkele met goud gegalonneerde schurken aan
een geestrijk volk tastbare leugens voor goede munt konden op de mouw spelden,
gruwelijke onbillijkheden voor strikte rechtsbedeeling wisten te doen doorgaan.
Thans verbaast en ergert zich de geheele wereld, Frankrijk incluis, over de zotheid
en de slechtheid van Engeland's staatslieden, die den eenen dag verklaren: ‘de oorlog
is het werk van K r u g e r en L e y d s ; wij wasschen onze handen in onschuld; wij
zijn Christenen en geen dieven van gouden diamantmijnen’; den anderen dag even
plechtig verzekeren: ‘de toekomst van ons Imperium stond op het spel; we moesten
wel naar de wapenen grijpen; er was een wijd vertakte samenzwering om ons in zee
te jagen; de rechtschapen en helderziende M i l n e r heeft ons bijtijds gewaarschuwd.’
Dezer dagen hebben twee onverlaten in de buurt van Leipzig een knaap vermoord,
die een zakje met geld bij
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zich had. Een oneindig zwarter misdaad wordt thans door fijn beschaafde en
hooggeachte machthebbers gepleegd. Zij trachten een veelbelovend jong volk uit te
roeien; zij zijn bezig een bloeienden tuin, die door menschelijke nijverheid uit de
wildernis werd te voorschijn getooverd, in een woestijn te herscheppen.
De ontstelde volken vragen zich af: zou de droom der anarchisten aanbeveling
verdienen? Loopen menschen werkelijk gevaar duivels te worden, wanneer hun
macht over anderen wordt verleend?
En toch verbaast zich de Keizer van Duitschland, dat de eerbied voor het gezag
zulk een gevoeligen knak heeft gekregen!
Wie zijn het, die thans propaganda maken voor het socialisme? Wie, die de
gemoederen tegen het verfoeielijk kapitaal in opstand doen komen? Wel, de
kapitalisten zelve. Want, volgens de juiste opmerking van E l i s é e R e c l u s , is de
Zuid-Afrikaansche oorlog vrucht van de gemeenste en kolossaalste beursspeculatie,
welke ooit op touw werd gezet. En met welbehagen wijzen de belagers der gevestigde
maatschappelijke orde er op, dat de gruwelen, die we thans zien gebeuren, door
M a r c x zijn voorspeld geworden.
Vorsten, die hun tronen ondermijnen! Kapitalisten, die den weg voor het socialisme
effenen! Onwillekeurig denkt men bij dit alles aan het: ‘blind, blind!’ van D i c k e n s '
tante B e t s y T r o t w o o d .
De mensch, die door razende begeerte, toomelooze eerzucht, wraakgierigheid en
andere dergelijke hartstochten wordt bestierd, is blind. Hij kan niet zien wat hij
behoort te zien, omdat hij het niet wil zien.
Vrijheid bestaat daarin, dat men voorstellingen toelaat en afweert al naar behoort.
Die laatste term worde hier in den meest ruimen zin genomen. Velerlei komt den
advocaat voor den geest, die de zaak van zijn client bestudeert. In zoover hij meester
van zichzelf is, houdt hij enkel datgene vast, wat doeltreffend is. Alle andere
voorstellingen laat hij voortdurend glippen. Het is bekend welk een reusachtige
werkkracht de groote N a p o l e o n bezat. Zij schijnt voor een deel daaraan te moeten
worden toegeschreven, dat hij
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ieder uur van den dag en den nacht, wanneer hij er maar tijd voor vond, kon slapen.
‘Al mijn gedachten’, hoorde men hem zeggen, ‘liggen goed geordend als in
verschillende laadjes; ik schuif ze als ik wil achtereenvolgens dicht en slaap in.’ In
zoover de keizer dat vermocht, gaf hij zeker blijk van groote wilskracht, en was hij
geen slaaf van zijn passies.
Want de passies houden een mensch wakker. Zij dwingen hem te denken. Zij
dwingen hem tevens om slecht te denken.
In zoover is slecht denken teeken van onzedelijkheid. R a s n o l s k y denkt slecht,
omdat hij slecht wil denken, omdat, als hij goed dacht, zijn booze hartstochten,
roofzucht en wraakgierigheid, niet zouden worden bot gevierd. De Engelsche
staatslieden denken slecht. Zij verdraaien het wezen der deugd. Zij zeggen tot zich
zelve: de deugd van den Imperialist, van den echten, vaderlandslievenden Brit, bestaat
in het overweldigen en zich toeeigenen, in het beslag leggen op alles, wat onder zijn
bereik komt. Geloochend kan het niet worden, dat er in die beschouwing van deugd
pit zit, dat er uit haar energie spreekt. Maar het is de woeste energie van de meest
onbeschaamde zelfzucht. Een energie, die met blindheid gepaard gaat. Die de oogen
toedrukt voor groote gevaren. Die niet vermag in te zien, dat de dans om het gouden
kalf een volk in den afgrond doet tuimelen.
Het echte willen is het willen van den vrijen mensch, die zijn passies en stemmingen
genoeg onder den duim heeft om daartegen indruischende gedachten, zoodra zij zich
vertoonen, op den voorgrond te trekken en haar scherp af te vragen, wat zij hem te
zeggen hebben. Hij zij b.v. verontwaardigd over een handelwijze. Toch luistert hij
naar wat haar verklaren en misschien verontschuldigen kan. Zoo velt hij ten slotte
een billijk oordeel en weet met zekerheid wat hem te doen staat.
Enkel het willen van den vrijen mensch is een willen van den geheelen mensch.
Het laat geen ruimte voor naberouw, daar het voortspruit uit de diepten der ziel.
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Dat het vrije willen door de macht van overgeërfde neigingen en instinkten onmogelijk
zou worden gemaakt, laat zich niet bewijzen. Veel pleit voor het tegendeel. Uitnemend
is dat begrepen door B j ö r n s t e r n e B j ö r n s o n . Ik denk hier aan zijn roman: ‘De
erfenis der Kurts’.
Een jeugdige Tartaar, zoon van een vlegel en lichtmis, wordt hier gered door de
bedachtzame liefde zijner moeder. Ware T h o m a s naar een school van ruwe jongens
gezonden, denkelijk zou hij zijn leven in een krankzinnigengesticht of gelijk zijn
vader op een dronkenmansfeest geëindigd hebben. Het vermetele en frissche boek
is een pleidooi voor de vereenigde opvoeding der twee seksen, die immers later toch
met elkander moeten leven. De gesluierde figuur van het noodlot, die we beurtelings
erfelijkheid, instinkt en natuurdrift noemen, vertoont zich hier niet als een
onbedwingbaar fatum, maar enkel als een sterke overhelling, welke door een nog
grooter macht, door de onbezweken liefde eener verstandige moeder, kan worden
geneutraliseerd.
Als T h o m a s eens volwassen is en tot een beschaafd jongman opgegroeid, hooren
we hem de volgende theorie verkondigen: ‘De eene overgeërfde eigenschap strijdt
met de andere. Niemand behoeft moedeloos te zijn. In den loop der tijden is het bloed
van allerlei families zoo vermengd, dat er aan ieder slecht legaat altoos een goed
overstaat. Het eerste moet door het ongebruikt te laten van zijn kracht beroofd, het
laatste door gebruik versterkt worden. Aan toeval mag niets worden overgelaten.
Aanvankelijk moet de opvoeder over ons waken, vervolgens moeten we over ons
zelven de wacht houden. In mijn eigen familie was predispositie tot krankzinnigheid.
Enkel dan trad de ziekte te voorschijn, wanneer het aangeboren euvel niet bestreden
was geworden, zoodat het ongehinderd had kunnen voortwoekeren. Werd de kiem
van het kwaad door opvoeding en zelfopvoeding in haar ontwikkeling belemmerd,
dan bleek de persoon ten slotte berekend voor zijne levenstaak. Erfelijkheid is geen
noodlot, maar enkel een mogelijkheid’.
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E m e r s o n zegt: ‘Op het oogenblik der geboorte valt de poort, waardoor de
geschenken naar binnen komen, achter het kind dicht.’ Zoo is het inderdaad. Maar
dit beteekent niet, dat zijn toekomst dan is beslist. L o m b r o s o leert: ‘de misdadigers
worden geboren evenals de dichters.’ Doch van den aap en den tijger brengt ieder
menschenkind trekken mede ter wereld. Het is de taak der opvoeding die instinkten
te breidelen.
Ter loops wil ik opmerken, dat D a n t e in zijn tweede groote gedicht een dergelijke
theorie door een ziel in het vagevuur laat verkondigen. In den 17en zang doet de
schim van een Florentijn de klacht hooren, die in alle eeuwen van de lippen der
menschen vernomen werd, de klacht, dat de goede oude tijd voorbij en men nu zoo
slecht en losbandig is. D a n t e vraagt: ‘Is dat aan den invloed der sterren te wijten?’
Het antwoord luidt: ‘De menschen zijn blind en uw vraag bewijst, dat ge nog geen
geest zijt, maar te midden der menschen tehuis behoort. Aan het gesternte, waaronder
zij geboren worden, zijn zij den aanleg verschuldigd, waarmee ze ter wereld komen,
maar van hun opvoeders en van hen zelve, van menschelijke vrijheid, hangt het af
welk gebruik er van dien aanleg zal gemaakt worden.’
Om zulk een stelling te weerleggen kan men feiten aanvoeren, die voor het
tegendeel schijnen te pleiten. Zoo bericht D u g d a l e van een familie Yuke, welke
hij in 1874 in een gevangenis van den staat New-York talrijk vertegenwoordigd
vond. Bij onderzoek bleek hem, dat dit geslacht een dronkaard tot stamvader had en
in 75 jaar 200 dieven en moordenaars, 90 vrouwen van lichte zeden had opgeleverd.
In de oudheid werden geheele families voor onrein en vogelvrij verklaard; het is
de oudheid, zegt men, die gelijk heeft.
Aan den anderen kant blijkt, dat zelfs bij leden der familie Yuke de invloed der
omgeving niet kan worden weggecijferd. Er zijn enkele gevangenissen, waarin de
opvoeding der veroordeelden behartigd wordt en zij een ambacht leeren uitoefenen.
D u g d a l e verhaalt van personen uit het zoo even genoemde geslacht, die, na twee
of drie jaar
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in zulk een gevangenis te hebben gezeten, fatsoenlijke werklieden waren geworden
onder een flinken patroon.
Niets verhindert aan te nemen, dat een slecht instinkt door een nieuwe gewoonte
kan beteugeld worden. Ook is instinkt in zooverre niet onbedwingbaar, dat ieder
mensch talrijke instinktieve aandriften heeft en het eene instinkt met het andere in
botsing kan komen. Van K a n t is de uitspraak bekend, dat zelfs bij den gemeensten
boef iets te ontdekken is wat beminnelijk mag heeten, zijn liefde voor een kind b.v.
of iets anders.
In de vorige eeuw beschouwde men de opvoeding als almachtig. H e l v e t i u s
was er niet ver van af te meenen, dat alle menschen even braaf en even talentvol
zouden zijn, indien ze maar alle even voortreffelijk werden opgevoed.
Thans is menigeen geneigd natuurdrift en overgeërfde neiging voor
onweerstaanbaar te houden: de opvoeding vermag niets en evenmin de wetgeving,
welke een opvoeding der volken is. Blind instinkt, meent men, sleept de individuen
en de volken met zich voort.
Ziedaar eene tweede overdrijving, welke gevaarlijker is dan de eerste. Door
suggestie kan men een nieuw, een kunstmatig instinkt te voorschijn roepen, hetwelk
het oude, het overgeërfde instinkt in toom houdt, terwijl bezonnen opvoeding voor
een goed deel niets anders is dan een reeks verstandig gekozen suggesties.
Door suggestie gepaard met hypnose is Dr. L i é b a u l t van Nancy er in geslaagd
een luien jongen in een toonbeeld van ijver om te zetten. Op dezelfde manier heeft
Prof. D e l b o e u f van Luik een dienstmaagd, die, ten gevolge van aldaar
plaatsgegrepen troebelen, zoo bang was, dat, als er gescheld werd, ze de huisdeur
niet meer durfde te openen, weer voor de vervulling van haar taak geschikt gemaakt.
Ja wat sterker is, de overleden M a h d i vertelde aan zijn geloovigen, dat de engelen
voor hem vochten, en, zonder gehypnotiseerd te zijn, zagen die eenvoudige zielen
engelen te midden van het strijdgewoel en zegevierden, zoo gesteund, over hunne
vijanden.
Ook de macht van zelfsuggestie is groot. Een meisje,
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dat een operatie had te ondergaan, moest daarvoor in narcose gebracht worden. Om
haar aan het masker te gewennen plaatste de geneesheer haar het toestel vast voor
het gelaat, terwijl zijn bediende de chloroform haalde. Terstond begon het meisje
vreemd adem te halen. ‘Ik gevoel’, zei ze, ‘dat ik flauw val’; werkelijk geschiedde
dit; de pijnlijke operatie greep plaats zonder chloroform; toen de patiente weer tot
zich zelve was gekomen, verzekerde zij den dokter niets gevoeld te hebben.
Welnu, een verstandige opvoeding bestaat voor een goed deel in een reeks van
heilzame suggesties, zonder dat men juist hypnose heeft toe te passen, welke misschien
zenuwlijders kweekt. Wanneer ge tot een jongen zegt: ‘over die sloot kunt ge
springen’, is er meer kans dat hij droog den anderen wal bereikt, dan wanneer ge
hem toevoegt: ‘ik vrees dat ge er in zult vallen’.
Maar zoo kan men hem ook doen begrijpen door hem te zeggen: ‘ik weet dat ge
dit zult vatten, luister maar eens goed toe’, of wel hem zijn plicht doen volbrengen
door hem de woorden te doen hooren: ‘ik reken op u; ge wilt uw ouders geen verdriet
doen’.
Het is zeker zeer verkeerd kinderen telkens af te ranselen. Met de zweep kweekt
men een brutaal en woest ras, dat op zijn beurt voor barbaarsche handelingen niet
zal terugdeinzen. Aan zijn opvoeding dankt het Engelsche volk het, dat het wreeder
is dan eenige andere West-Europeesche natie, dat nergens meer ‘wife-beating’
voorkomt, dat zijne officieren en soldaten er niet tegen opzien gevangen Sepoys aan
den mond van het kanon te binden en zoo dood te schieten, het bloed van Matabelen
onder leiding van R h o d e s bij stroomen te vergieten, de Emirs bij Omdurman, die
als teeken van onderwerping ongewapend op den grond neerhurkten, in koelen bloede
te vermoorden. Indien er, al mochten er hier te lande sociale revoluties in aantocht
zijn, weinig kans is, dat de niet-bezitters als tijgers zullen moorden en zich de
gruwelen der groote Fransche revolutie herhalen zullen, dan is dat omdat bij ons
wreede lijfstraffen zijn afgeschaft, op de
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schepen, in de gevangenissen, in de scholen, en er zelfs voor moordenaars geen
schavot meer wordt opgericht.
Natuurlijk is het verkeerd aan een verstandigen onderwijzer te verbieden zoo
noodig een jongen door een tik tot de orde te roepen. Veel zwaarder wordt de jeugdige
woelwater mishandeld, wanneer men hem school laat blijven en strafwerk verrichten.
Ook dat is een lichamelijke kastijding, veel gevaarlijker dan de eerste, gelijk onze
verstandige paedagoog Dr. J.H. G u n n i n g terecht heeft opgemerkt. Wanneer men,
zooals door criminalisten van den kouden grond geschiedt, op den schedel van een
kwajongen demonstreert, dat hij voorbestemd is een gauwdief te worden, dan is er
alle kans, dat hij het program, in zijn tegenwoordigheid voor hem opgemaakt, zal
ten uitvoer brengen. Mijn overleden vriend Prof. P o l s heeft met ergernis, zooals
hij mij vertelde, een dergelijke vertooning in Italië bijgewoond. Dr. v a n d e r
L i n d e , de man der Coster-legende, is er in geslaagd te bewijzen, dat aan C a s p a r
H a u s e r , een boerenkinkel, die bij de politie niet praten wou, denkelijk omdat hij
iets op zijn kerfstok had, en zoo den indruk gaf niet te hebben leeren spreken, de rol
die hij in de wereld heeft gespeeld door domme, babbelzieke Neurenbergers eenvoudig
is gesuggereerd geworden.
Zoo roept men bij een kind een ondeugd te voorschijn door te toonen, dat men bij
hem die ondeugd onderstelt. Wanneer gezegd wordt: ‘dat kind is lui, is dom, is niet
te vertrouwen’, dan verwekt men door dat woord slechte eigenschappen, welke later,
opdat ze niet als gevolgen van een onverstandige opvoeding zullen worden
beschouwd, voor erfstukken van een overgrootvader moeten doorgaan. Reeds P a s c a l
heeft gezegd: ‘Met den mensch is het zoo gesteld, dat als ge hem voor dom verklaart,
hij spoedig meent dom te zijn; door zichzelf te zeggen dat hij dom is, wordt hij
werkelijk dom.’ Het gesprek, dat de mensch met zichzelf voert, behoort goed geleid
te worden, want ook daarop is het spreekwoord van toepassing: ‘kwade
samensprekingen bederven goede zeden.’
Wie van erfvloek gewaagt, bedoelt slechte neigingen,
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welke door handelingen van voorouders zijn ingeprent. Zoo worden er gevallen van
kleptomanie vermeld, waarbij aanzienlijke en rijke dames de patienten zijn; zij kunnen
geen winkel binnengaan zonder iets weg te kapen en ze worden gevolgd door een
livereibediende, die telkens vraagt: ‘Mag ik even betalen wat de Freule gestolen
heeft?’ Het gedrag van zulke dames tracht men te verklaren door van atavisme te
spreken en ze voor afstammelingen van roofridders uit te geven.
Doch als tegenwicht van slechte instinkten, welke in het bloed zitten, kunnen er
goede neigingen worden opgewekt door voorbeeld en opvoeding. Idioten loopen van
nature, alsof zij telkens ineen zullen zakken; om ze goed te leeren loopen, laat men
de kweekelingen der idiotenschool op hun wandeling door een paar gezonde kinderen
met een fermen stap voorafgaan. Dat exempel werkt aanstekelijk. Daar ieder kind
geneigd is zich naar de personen van zijn omgeving te vormen, is er, om het kind
een vasten wil, rechtvaardigheid, blijmoedigheid in te prenten, geen beter middel
dan hem met voorbeelden van die uitnemende eigenschappen te omringen.
Opvoeding en ook zelfopvoeding is mogelijk; instinkt werkt bij een zoo
samengesteld wezen als de mensch is, niet op den trant van een noodlot, want 1o
kruisen zich altijd verschillende instinkten in denzelfden individu en 2o kan er naast
de overgeërfde gewoonte door suggestie of autosuggestie altijd een nieuwe gewoonte
worden gesteld, welke werkt op de wijze en met de kracht van een nieuw instinkt.
Als P e e r G y n t met een holle maag en een ledige beurs door het bosch dwaalt,
vindt hij een ui, die hij gaat pellen en tot op het einde wikkelt hij bladeren los, zonder
ooit een vaste kern te ontmoeten. Die ui is het symbool van zijn leven; hij is nooit
zich zelf, nooit een persoonlijkheid geweest.
Maar geen noodlot dwingt den mensch op een ui te gelijken.
Iedere daad, die eens volbracht is, wordt een kiem voor de toekomst, legt den
grond tot een hebbelijkheid.
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Men mag zelfs vragen of de wetten der zoogenaamde doode natunr geen gewoonten
zijn.
Menschen zijn geen slaven van wetten. Zelfs de steen, die valt, is geen slaaf van
een wet. Hij weet niets van een wet en kan haar dus niet naar de oogen zien. De steen,
die valt, valt volgens zijn eigen aard. Hij valt niet door een wet, maar valt volgens
een wet, die door nadenkende menschen is onder woorden gebracht.
Wie zegt ons, dat ten slotte niet alles bezield is? De stoffelijke dingen bewegen
zich in de lijn van den geringsten weerstand. Maar zoo zouden zij zich bewegen,
indien zij gevoel hadden en met de minste moeite trachtten vooruit te komen. Daar
de wetten der natuur niets doen en slechts formules zijn, waaraan de gedragingen
der dingen beantwoorden, is het mogelijk, dat het bloot werktuigelijk geschieden
enkel een vertooning is voor het oog van den daarbuiten staanden waarnemer, dat
gevoel en streven allerwege de springveer zijn van het geschieden, dat het heelal
nergens een graf, dat zelfs de dood een vorm van leven is.
Men mag aannemen, dat de instinktieve handelingen bij mensch en dier
samengestelde reflexbewegingen zijn en dat de meer eenvoudige zelfbewegingen
gelijk het kloppen van het hart, het knippen met de oogen, tot gewoonte geworden
vrijwillige bewegingen zijn; in dat geval is de eerste hefboom niet werktuigelijk,
vindt alles zijn oorsprong in gevoel en streven en trekt de geest zich slechts van
sommige verrichtingen terug, die nu van zelve geschieden, opdat hij, waar de loop
der dingen niet aan zich zelve kan worden overgelaten, met dubbele kracht werkzaam
moge zijn.
Indien het zoo is, dan zijn blind instinkt en overgeerfde eigenschappen niet onze
meesters, maar onze dienaren, en kan de idee van wat door menschen behoort in het
leven te worden geroepen een blijvende factor zijn in de geschiedenis der individuen
en der volken.
Hoe die idee een factor van blijvende beteekenis kan zijn in het leven van den
individu, wordt op heerlijke wijze
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aangetoond in het onlangs uitgekomen boek van de Zweedsche schrijfster S e l m a
L a g e r l ö f : ‘Ingrid’. Deze talentvolle vrouw heeft oog voor de macht, die door een
werktuigelijk verloop van voorstellingen op het gemoedsleven kan worden
uitgeoefend. Door die macht doet zij een krankzinnige plotseling tijdelijk tot zich
zelf komen, weder de oude mensch worden van vóór zijn ziekte. Tevens schildert
zij op voortreffelijke wijze hoe dofheid, onverschilligheid, gebrek aan zelfvertrouwen,
moedeloosheid door de alles bedwingende macht der liefde kunnen worden
uitgebannen.
Eerst laat zij G u n a r , die sedert zijn ziekte niet meer kan schaatsenrijden, met de
ijzers aan de voeten hulpeloos zitten aan den oever van het bevroren meer, waar hij
als kind en jongen gewoon was rond te zwieren. Spoedig zat hij naar het eilandje
aan den overkant te kijken, zonder er iets bij te denken, zooals men doet met het
welbekende. Lang bleef hij daarop wezenloos staren. Niets stoorde hem, geen mensch,
geen dier, geen zuchtje van den wind. Toen kwam er een kalmte over zijn gemoed,
zooals men alleen in oude vertrouwde omgeving gevoelt. Van dat eilandje stroomde
hem een gevoel van veiligheid en gezelligheid tegen. En dat stilde de eeuwige onrust,
die hem kwelde. Hij meende altijd dat hij onder vijanden was en dacht er altijd aan
zich te verdedigen. Jaren lang had hij de rust niet gevoeld, die hem vergunde zich
zelf te vergeten. Thans kwam die rust weer over hem. Terwijl hij daar zoo zat en
eigenlijk nergens aan dacht, maakte hij bij toeval een onwillekeurige beweging,
zooals men doet in vanouds bekende toestanden. Hij stond op en reed over het meer
voort. ‘Hij dacht er evenmin aan dat hij dit deed, als men er onder het eten aan denkt
hoe men vork en lepel hanteert. Hij was ver van den oever, eer hij bespeurde wat hij
deed. Nu hij iets deed wat hij placht te doen, eer hij ziek was, ontwaakte er iets van
zijn vroeger ik in hem. Gedachten en voorstellingen, die bij zijn vroeger leven
behoorden, begonnen tot zijn bewustzijn door te dringen. Op hetzelfde oogenblik
zonken alle gedachten, die met zijn ziekte samenhingen, weg in vergetelheid.’
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Als hij t'huis komt, blijkt hij voor een poos genezen. Het intermezzo der ziekte is uit
zijn geheugen weggewischt. Maar zooveel is hem raadselachtig. Hij vraagt en tobt
en begrijpt niet wat er met hem is voorgevallen. Eindelijk moet hem gezegd worden,
dat hij ziek is geweest, langen tijd niet wel bij het hoofd. En dan ziet hij helder als
op een schilderij de tooneelen zijner krankzinnigheid aan zijn oog voorbijtrekken.
Hij vreest weer gek te worden en die vrees is schier niet te dragen. ‘Het duister kwam
op hem toe als geroepen - om hem te verlossen. Het kwam op hem aanrollen als een
mist. Hij voelde zijn trekken slap worden en den waanzinnigen blik in zijn oogen
terugkeeren.’ Hij glimlachte. Zóó was het toch beter. Dat andere was niet te dulden.
Te weten dat hij was nagewezen, nageschreeuwd, uitgejouwd als een gek! Neen, dan
liever werkelijk krankzinnig en dat niet weten...... En de duisternis hulde hem in haar
eerste, ijle, zwevende wolkenslippen.
Ingrid stond naast hem en wist dat hij straks weer verloren zou zijn. Vergeefs
trachtte zij hem moed in te storten, door liefdebetoon hem te behouden. ‘Ik wil liever
weer krankzinnig worden,’ zoo streefde hij tegen. Een bange worsteling greep er
tusschen die beiden plaats.
Eindelijk was Ingrid's geduld uitgeput. ‘Ja dat is flink’, riep ze, ‘word maar weer
gek. 't Is kloek en mannelijk krankzinnig te willen worden, om van een beetje angst
af te raken.’
Ze beet zich op de lippen en worstelde met haar tranen, en omdat ze niet gauw
genoeg uit hare woorden kon komen, nam ze hem bij den arm en schudde hem.
Ze was verbitterd, buiten zich zelf van boosheid, omdat hij haar opnieuw wilde
ontsnappen, omdat hij niet streed tegen ziju ongeluk.
‘Wat geef je om mij? Wat geef je om je moeder? Word maar weer gek, dan heb
je 't goed.’
Ze schudde hem nog eens.
‘Je wilt van je angst af zijn, zeg je! Maar is er dan geen angst voor mij? Als je hart
hadt voor iemand anders
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dan jezelf, dan zou je je best wel doen en gezond worden. Je verbeeldt je maar, dat
jou verdriet 't grootste op de wereld is. Maar er zijn wel anderen, die heel wat meer
geleden hebben dan jij!’
Eindelijk zag Gunar op en keek haar recht en diep in de oogen. Ze was niet mooi
op dat oogenblik. Tranen stroomden haar over 't gezicht, haar lippen beefden en met
moeite kwamen haar woorden, onder 't snikken door.
Maar voor hem was het een genot haar zoo wild te zien. Er kwam een wonderlijk
gevoel van ontspanning over hem en een overweldigende, nederige dankbaarheid.
Hier was iets kostbaars en heerlijks, dat tot hem kwam in zijn diepste vernedering.
Dit moest groote liefde zijn, groote liefde!
Hij zat daar over zijn ellende te jammeren en daar stond de liefde en klopte aan
zijn deur. 't Was niet zoo dat hij verdragen zou worden als hij tot het leven
terugkeerde, niet zoo dat de menschen net even het lachen zouden kunnen laten.
Hier was werkelijk iemand, die hem noodig had, die naar hem verlangde. Ze sprak
harde woorden tot hem, maar hij hoorde haar liefde trillen in ieder woord. 't Was
hem alsof ze hem een koninkrijk aanbood.
Toen ze hem kuste, had hij gevoeld hoe een lieflijke balsem over zijn ziel werd
uitgegoten, maar hij durfde niet gelooven dat liefde haar dreef. Aan haar toorn en
haar tranen kon hij niet twijfelen. Zij had hem lief, hem, 't arme, weerzinwekkende
wezen, hem, dien wonderlijken stumpert!
En voor de groote, ootmoedige vreugde, door die gedachte bij G u n a r gewekt,
verdween het duister. 't Rolde weg als een zwaar, ruischend gordijn en hij zag
duidelijk 't rijk der verschrikking voor zich, waarin hij zoo lang had rondgezworven
.... In dat rijk der verschrikking, in die eindelooze woestijn was toch een bloem
gegroeid, die hem getroost had met haar schoonheid en geur.
G u n a r is gered, wanneer hij weer wil gezond zijn, weer wil leven. En dat willen
is gevoelen hoe hij niet enkel aan zich zelf toebehoort, maar een plicht heeft te
vervullen
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tegenover zijn moeder en Ingrid, en dus de machten der duisternis van zich moet
afschudden, omdat er zijn wier lot met het zijne is saamgeweven.
De mensch is wat hij wil zijn. Zijn wil is zijn noodlot. ‘Der Mensch schafft sich
selbst sein Geschick.’ In dit fiere dichterwoord schuilt een kern van diepe waarheid,
ook al is het geen volle waarheid.
Dat 's menschen leven door het Noodlot wordt bestierd is een gedachte, die wij reeds
in de oude wereld door de Stoïcijnen vinden uitgesproken. Het Noodlot was bij hen
de onbedwingbare macht van het bezielde Een en Al, een macht welke,
alomtegenwoordig, alles werkt. De personen met hun karakters en de daaruit
voortvloeiende handelingen zijn, zooals de wereldloop dat meebrengt. Die karakters
en die handelingen kunnen dus niet anders zijn. Er is een alomvattende orde der
dingen. Een eerbiedwaardige, redelijke orde. Het Universum is een heiligdom, een
volmaakt kunstwerk, één groot, aanbiddelijk geheel.
Hier missen de schepselen alle zelfstandigheid. Zij zijn als het leem in de hand
des pottebakkers. Het raadsbesluit der Godheid is het Fatum, dat te midden van de
onveranderlijke opvolgingen van oorzaken en werkingen iedere gebeurtenis te
voorschijn roept. De Stoa heeft de voor het onderzoek zoo vruchtbare gedachte van
een albeheerschende noodzakelijkheid het eerst in de geesten doen post vatten. Dat
haar streng determinisme geen ontzenuwenden invloed op de karakters heeft geoefend,
leert de geschiedenis der school. Zij heeft in den loop der tijden vele mannen met
een ijzeren wil voortgebracht.
De advokaten der wilsvrijheid zeiden tot de Stoïcijnen: ‘als het reeds vaststaat wat
er geschieden zal, laat ons dan de armen over elkander kruisen en afwachten.’ Het
antwoord luidde: ‘juist omdat er geen toeval is, zult ge u inspannen, als de loop der
dingen het vereischt, want dan is uw krachtdadig handelen in de onverbreekbare orde
des heelals opgenomen.’
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Doch indien alles op die plaats en dien tijd, waarop het geschiedt, als deel der
wereldorde geschieden moet, welken zin heeft het dan zekere handelingen met
geestdrift toe te juichen, andere streng te veroordeelen? Ziedaar het bezwaar, waardoor
iedere leer gedrukt wordt, welke enkel voor de éénheid van het bestaande oog heeft.
Trots aanvaarding van het volstrekt monisme gaat men onwillekeurig voort te prijzen
en te laken; een nieuw bewijs dat wat iemand denkt weinig invloed heeft op wat hij
is, dat theorieën over het leven slechts aan de oppervlakte der ziel, in de sfeer van
het klare bewustzijn, zich doen gelden en weinig verandering brengen in wat diep
in het gemoed omgaat. Veeleer kan men zeggen dat, waar het problemen van
zedelijken aard betreft, overtuigingen, in zoover zij dien eerbiedwekkenden naam
verdienen en niet maar aangeleerde phrasen zijn, uit de onpeilbare diepten der
persoonlijkheid omhoog stijgen.
Uit een zuiver wijsgeerig oogpunt kan tegen de alleenheerschappij van de wet der
causaliteit bezwaar worden gemaakt. Wij denken aan K a n t , wiens leer de strekking
heeft ons te overtuigen, dat de mensch voor zijn eigen schaduw terugschrikt, als de
gedachte zich van hem meester maakt, dat hij een bewuste automaat zou zijn. Het
mechanisme is volgens den Koningsberger een projectie van den menschelijken geest
zelven.
Wij denken hier ook aan den mysticus A n g e l u s S i l e s i u s , (gest. 1677), die
lang vóór K a n t zinnespreuken als de twee volgende dichtte:
Nicht bist du in dem Ort; der Ort, der ist in dir;
Wirfst du ihn aus, so steht die Ewigheit schon hier.

En:
Du selber machst die Zeit; das Uhrwerk sind die Sinnen:
Hemmst du die Unruh nur, so ist die Zeit von hinnen.

De vraag is, of bestaan en geschieden in deze wereld één geheel, één enkel en eenig
feit is, zich uitstrekkend door alle ruimten, vullend alle tijden, nergens en nooit
mogelijkheid openlatend voor iets anders, één ontzaggelijke
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machinerie, waarvan ieder radertje, stiftje, schroefje werkt zooals het, hier en nu,
werken moet, dan wel of iedere menschenziel binnen zekere grenzen een wereld op
zich zelve is, een eigen leven leidend en toch op hare wijze het algemeene leven
medelevend, afhankelijk en tevens in een ander opzicht zelfstandig, fragment van
een stelsel en nochtans een geheel, mikrokosmos en desalniettemin in samenhang
met, spiegel van den makrokosmos. Het is de vraag, of in de wereld der geesten
continuïteit en gescheidenheid elkander buitensluiten. In de wereld van het uitgebreide
is er eenheid van deze tegendeelen, want in de ruimte is nergens een gaping, enkel
onafgebroken aaneensluiting, terwijl nochtans de plaats, die door een linkerhand
wordt ingenomen, verschilt van die, welke de rechterhand beslaat, een andere plaats
is, een andere wezen moet.
De vraag is of er moreele mogelijkheden zijn, welke nooit en nimmer
werkelijkheden worden, dan wel of iedere gebeurtenis hetzij noodzakelijk, hetzij
onbestaanbaar heeten moet.
Men zegt: alleen het noodzakelijke past in een redelijk, een begrijpelijk universum.
Laat ons een voorbeeld nemen.
Ik heb een tientje in mijn hand. Ik kan het maar eens uitgeven. Zal ik er een boek
voor koopen of er een arm gezin mee ondersteunen? Ik doe een van beiden. E r g o ,
zegt de determinist, lag het van eeuwigheid her in de orde der dingen, dat ge zóó
zoudt kiezen. Met den wereldgang strookte het niet, dat ge anders deedt. Dit heelal
zou geen kosmos, maar een chaos zijn geweest, indien ge anders gehandeld hadt.
Zij, die zoo spreken, overzien het universum beter dan ik. Mij is het tot dusver niet
gelukt het groot geheel op die wijze te bevatten.
Natuurlijk waren er motieven, die mijn keuze bepaalden. Zonder motieven, bewuste
of onbewuste, verroert niemand een vin. En alle motieven wortelen in het verleden.
In het zoo even gestelde geval bedacht ik, welk een kostbaar bezit het boek voor mij
zou zijn. Doch tevens, hoe onmisbaar mijn hulp voor dat gezin was, hetwelk van
niemand anders iets te hopen had. Duidelijk stond het mij toen voor den
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geest, dat het mooier, beter zou zijn het geld weg te geven. Met andere woorden: ik
eischte van mij zelf een offer. Het zien van het betere is zich een plicht opleggen.
Doch daarom doet men het nog niet. Maar als men het niet doet, is het dan onmogelijk
het te doen? Mist de mensch alle zelfstandigheid? Is ieder alternatief slechts schijn?
Wij hebben niet ons zelve geschapen. Alles danken we aan het groot geheel. Geen
kracht of het is geschonken kracht. Bij de geboorte heeft de mensch nog geen
zelfbewustzijn, maar wel den aanleg om het te erlangen.
Indien nu het schepsel, ook na tot zich zelf te zijn gekomen, nog geen echt zelf is,
geen aanvanger, geen schepper, geen wezen van God's geslacht, maar enkel een
onzelfstandige splinter in 't gebouw van 't groot geheel; indien uitsluitend het Al in
mij werkt en ik op ieder oogenblik alleen een schakel in een nergens afgebroken
keten ben, dan is het op de keper beschouwd even ongerijmd de handelingen, die
door mij worden verricht, aan mij zelf als ze aan den Domtoren toe te schrijven. De
ongeschapen zee van het Een en het Al is dan oorzaak, eenige oorzaak.
Doch als, hetzij door vroomheid van zin of door wijsgeerig nadenken, de mensch
zich in God en God in zich vindt, verkrijgt alles plotseling een geheel ander aanzien.
Dan acht men het niet langer onredelijk, dat er binnen zekere enge grenzen vrijheid
zou bestaan, daar alleen door keuze tusschen lust en plicht, door eigen handelen, de
mensch zich een karakter verwerft. Immers een geschonken karakter ware geen
karakter.
Indien alle snoodheden de plaats innemen, die zij volgens het schema van het
geheel, hier en nu, moeten beslaan, indien de door het noodlot bestierde wereld de
stof is voor ‘een roman expérimental’, waarom ergert het dan Z o l a , dat de
onschuldige D r e i j f u s van zijn recht verstoken blijft en de falsarissen op het
gestoelte der eere gezeten zijn?
Eisch der rede is het aan de eenheid en de veelheid van het bestaande gelijkelijk
recht te doen wedervaren. Hoe dat bedoeld wordt, wil ik met een citaat, aan H e g e l
ontleend, toelichten. Liefde heet bij hem: ‘het gevoel des
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levens, dat zich zelf wedervindt’. Een omschrijving, welke aldus gerechtvaardigd
wordt: ‘Die Täuschung des Verbrechens, welches fremdes Leben zu zerstören und
sich damit erweitert glaubt, löst sich auf: der Verbrecher meinte es mit fremdem
Leben zu thun zu haben, aber er hat nur sein eigenes zerstört. Denn Leben ist von
Leben nicht verschieden, weil das Leben in der einigen Gottheit ist’.
Buiten twijfel, het leven is één in de Godheid. Ware ieder schepsel een wereld op
zich zelve, afgesloten en ontoegankelijk voor alle overige wezens, dan zou er van
geen wederzijdsche inwerking, van geen kennis, van geen liefde sprake zijn. Dat
alles neemt niet weg, dat in menig opzicht uw leven, waarde lezer, niet mijn leven
is, en er behalve ons beider leven nog millioenen andere levens zijn. ‘De
werkelijkheid’ zegt H e g e l ‘is het universeele, dat zich verbijzondert, zich aan zich
zelf overstelt en zoo de hoogste eenheid met zich zelf bereikt.’ Misschien klinkt dit
menigeen als een orakelspreuk in de ooren. Ik zal niet trachten er een verklaring van
te geven. Alleen wil ik opmerken, dat hier niet bij uitsluiting eenheidsleer en evenmin
individualisme, maar beiden tegelijk verkondigd worden en dat dezelfde gedachte
in de taal der vromen aldus luidt: de mensch is van Gods geslacht.
Sedert lang hoort men klagen, dat wel door allerlei uitvindingen de macht van den
mensch grooter, maar dat de mensch zelf kleiner is geworden, dat de moed om te
willen en te handelen gebroken, dat opgeruimdheid, lust in het leven aan het
verdwijnen is. Men brengt dat euvel in verband met de heerschappij der mechanische
wereldbeschouwing, men spreekt van den ontzenuwenden invloed, dien het tooneel
van de oneindige aaneenschakeling der oorzaken op het gemoed oefent. Misschien
moet de zwakte der karakters, in zoover zij bestaat, nog meer op rekening van de
hedendaagsche opvoeding worden gesteld, welke enkel vraagt naar wat ieder weet,
niet naar wat hij is. Intusschen is het een stellig teeken van beterschap, dat men zijn
kwaal gevoelt.
De jongeren onder ons zijn hier te lande bezig een tijd
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voor te bereiden, waarin kloekheid van zin en gezonde levenslust opnieuw den
boventoon zullen voeren. Uit instinktief zelfbehoud verwerpen zij leeringen, welke
dreigen hun het merg uit de beenderen te zuigen. Een nieuwe geest werkt en woelt
in hen. Zij zijn geneigd weer in zich zelf te gelooven en van zich zelf af te hangen.
Men vleit zich niet langer behagelijk bij het agnosticisme neder. Van het wijsgeerig
denken wordt als van ouds de beantwoording van groote vragen geeischt. Men tracht
K a n t en de genieën uit zijn school, F i c h t e , S c h e l l i n g en vooral H e g e l te
begrijpen. Men waakt hier te lande met ijver over moedertaal en volkslied, redt zoo
de toekomst van den eigen stam. Men berust niet meer in de weerloosheid van ons
volk; velen achten het landverraad de wapenen niet te kunnen hanteeren. Men bepaalt
er zich niet meer toe, gelijk twintig jaar geleden, feestmalen voor K r u g e r aan te
richten, maar toont goed en bloed voor de stamgenooten over te hebben.
Oud-Nederland kan trotsch zijn op zijn zonen, die in Zuid-Afrika als strijders voor
het recht een vroegtijdig graf hebben gevonden of te midden van de helden uit de
Boerenrepublieken nog voortgaan te vechten, opdat de hoogste goederen der echte
beschaving niet verloren gaan.
Een betere periode is ons volk binnengetreden. De tijd van slapheid, waarin men,
om een fijn gekozen term aan een onzer voortreffelijke prozaisten te ontleenen, ‘langs
lijnen van geleidelijkheid’ naar beneden gleed, schijnt te zijn verstreken. Er waait
een frisscher wind over Nederland. Het is nog maar de dageraad, doch die een
schoonen dag belooft.
Onze eeuw schijnt niet te zullen toebehooren aan slaperige, halfbewuste automaten,
maar aan vrijen van geest, die oog en hart hebben voor de onzienlijke werkelijkheden,
voor waarheid en gerechtigheid.
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Vrijzinnig, of Democraat?
Wie, onder gestudeerden, thans de vijftig naderen, of juist te boven zijn, herinneren
zich uit den academietijd, hoe zij hun hart ophaalden aan de oolijkheden eener
dichterlijke verpoozing van R o b e r t H a m e r l i n g . Het was een politiek hekeldicht,
dramatisch ingekleed, en voerde, naar de hoofdfiguur, den titel ‘Teut’. Kostelijk
vooral klonk, in het tweede bedrijf, de spot, dien de dichter uitgoot over zijne
landgenooten om hunne ongeneeslijke kibbelzucht; een' trek, die - ironie van het lot!
- wel nergens krasser aan het licht kwam, dan in hun streven en hun zwoegen naar
volkséenheid. Het tooneel verbeeldt eene vergadering van Teut's ‘vóorhistorische’
stamgenooten. Na twisten, veeten zonder einde, zal het nu ten slotte komen tot
verbroedering. Doch zie, te nauwernood poogt men zich te verstaan over de keuze
van het zinnebeeld der broederschap, de bondsbanier, daar schieten alle duivelen der
verdeeldheid los. De vaan, daarover is men het éens, zal de drie kleuren toonen van
Teut's muts: rood, geel en zwart. Maar in welke volgorde? Eene talrijke groep heeft
aanstonds hare keuze gedaan en blijkt ook vast besloten, deze te doen deelen door
de vergadering. IJdele hoop! Zij ziet zich overstemd, en als zij zich niet goedschiks
bij dat besluit wil neêrleggen, dringt haar de meerderheid de planken af. Nu zal dan
deze tot éenstemmigheid pogen te komen over
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het netelige vraagstuk. Het blijkt echter al te spoedig, dat zij, veréend in haren afkeer
van het eerste plan, verdeeld is in hare stellige vóorkeur. Weêr moet de minderheid
haar heil zoeken in eene verwarde vlucht achter de schermen. Dat gaat zoo voort.
Driftiger steeds wordt de stemming, verwarder het overleg, twijfelachtiger iedere
beslissing. Het wordt een strijd van allen tegen allen. Totdat ten laatste één arme
man, een der naieven uit dat kibbelziek geslacht, verwilderd het veld behoudt. Thans
schijnt, bij alle teleurstelling, toch dit althans gewonnen: éenparige beslissing is
verzekerd, verdeeldheid - niet meer mogelijk. Maar ja wel! De éenling krijgt het met
zich zélven te kwaad. Wat zal het zijn? Rood, geel, zwart? Zwart, geel, rood? Geel,
zwart, rood? Hij weet het niet. Hij kan niet kiezen. En in zijne radeloosheid eindigt
hij met zich te verhangen aan een' boom. ‘Am innern Zwiespalt stirbt der letzte
Deutsche!’
Is het vreemd, indien de heugenis van die klucht zich opdringt aan wie den levensloop
herdenkt der ‘liberale’ partij in het jongste twaalftal jaren? Wat al verwachtingen,
toen de ‘Unie’ werd gesticht! Gedaan zou het voortaan zijn met het ‘zooveel hoofden,
zooveel zinnen’ van tot dusver, en met de teleurstellingen, daaruit geboren. Gedaan
met de verrassende scheuringen, die de voldoening aan groote gezamenlijke wenschen
zoo vaak hadden doen stranden op kleine verschillen, of zelfs, nog erger, op
persoonlijke geschillen. Veréenigd zou, van nu af aan, de partij optrekken naar de
stembus; veréenigd in het verlangen naar die maatregelen, over welker gepastheid
de mannen van haar vertrouwen zich bij vóorbaat hadden verstaan. En de éendracht
der vrijzinnigen in den lande zou de vrijzinnigen aan het Binnenhof dwingen hun'
tweespalt van tot hier te onderdrukken.... Het mocht wat! Gewijd en aangeprezen als
kweekplaats van verzoening, bleek de ‘Unie’ dra eene school slechts der verkettering.
Velen, die opgegaan waren in de zoete hoop, met zonen van het zelfde huis als
broeders te zullen samenwonen, samenwerken, hoe bitter werden ze eerlang ont-
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nuchterd! Om overéenstemming niet, om overstemmen bleek het te doen. En wie
aan het kortere einde trokken, zij zagen spoedig voor de keuze zich geplaatst: berusten
of heengaan. De fijne geest, die sinds een kwart eeuw ongeveer als het levende
geweten was geweest van het vrijzinnig Nederland, had nauwelijks zijn zacht protest
geuit tegen een ingediend kiesrecht-ontwerp, dat, allen gedachten aan Unie ten hoon,
den rechtervleugel was komen overrompelen, of hem werd door een' jongere
aangezegd, dat hij in dezen kring toch eigenlijk niet meer paste. Wat later trof
hetzelfde ostracisme eene andere groep, van weêrzin tegen allemansbewind geen
oogenblik verdacht, maar enkel ongezind om op dat éene artikel dood te blijven. Zoo
ging, altijd onder de leus van samenbinden, het uitzuiveringsproces zijn' gang. Totdat
nu laatst de boog, door de mannen van links te strak gespannen, in hunne handen
brak. Nadat, op het stuk der kiesrechtregeling, de stembus van 94 hun had ongelijk
gegeven, was, practisch, nogtans door de wet Va n H o u t e n ten deele aan hun'
eisch voldaan. Die steen dus weggeschoven, kon in het volgende 4-jarig tijdperk met
vlijt de hand worden geslagen aan het inhalen van den achterstand in wetgevenden
arbeid. Wel schenen eerst, na de verkiezingen van 97, de kansen weinig schitterend.
Er was geene tot regeeren bekwame meerderheid. Toch, ondanks die bedenkelijke
vóorteekenen, (of moet men wellicht zeggen: ‘juist wegens de beduchtheid, daardoor
gewekt’?) viel het nog ten slotte meê. Het besef van hare onmacht in veréenzaming
stemde haast iedere partij tot gemeen overleg. Bovenal: was er al geene tot regeeren
bekwame groep in de kamer, er was er eene, tot het debat bekwaam, in het kabinet.
Wel zelden heeft een zoo versnipperd parlement, door eene regeering zonder
meerderheid geleid, meer arbeid afgedaan. Eene betrekkelijk rijke oogst was
ingehaald, eene niet geringere stond te rijpen, toen de eerste stembus der nieuwe
eeuw in het gezicht kwam. Daar op éens maken zich de mannen, die tot dusver den
toon aangaven in de ‘Unie’, gereed om weder midden op den weg te wentelen dat
groote blok, dat vier jaren
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geleden gelukkig werd op zij geschoven. ‘De fortuin is met de stoutmoedigen’, zegt
het spreekwoord. Maar ook met de overmoedigen? Het liet zich aanzien, dat zij
ditmaal althans een' heeten strijd zouden te strijden hebben, om weêr hare gunst te
winnen. Het wérd een heete strijd, al was het thema zeer eenvoudig. ‘Bij ons’, zoo
klonk het uit Winschoten, ‘bij ons krijgt Gij den kleinen man niet aan Uw snoer,
tenzij door het lokaas eener statige rij beloften van doortastende hervorming.
Algemeen kiesrecht sta daarbij vooraan. Zoo niet, dan valt de arbeider in het noorden
der sociaal-democratie ten prooi’. Maar dan klonk uit Enkhuizen het bescheid: ‘Dien
weg niet uit! In geen geval! Wie het socialisme hoopt te overtroeven door tegen zijne
leiders op te bieden met beloften, gaat vast en zeker zijne nederlaag te gemoet’.
Ditmaal, men weet het, hadden de gematigden de bovenhand. Onder het commando
van den verloren zoon, die 's morgens juist met trommelen in het vaderhuis was
ingehaald, maar 's avonds weêr, en thans wel voor altijd, het den rug toekeerde,
ontruimden de verslagenen het tooneel hunner vroegere zegepralen, om buitenaf de
vaan te planten der ‘vrijzinnige democratie’. En de overwinnaars, die het veld
behielden? Hier houdt vóorshands de gelijkenis met H a m e r l i n g 's hekeldicht op.
‘Den laatsten liberaal’ aan een' boomtak te zien bengelen, daarmeê durft thans zelfs
de verbitterdste ‘democraat’ zich nog niet vleien.
Er zijn er, natuurlijk, die in dat ‘gehaspel’ slechts kleine menschen aan het
plukharen zien. Om nog te zwijgen over de wereldwijzen, die met de gewichtigheid
van ingewijden, U ‘le fin mot de l'histoire’ wanen te onthullen, wanneer zij fluisteren
van de angst eener zekere kamergroep voor het gevaar, hare zetels te verliezen in
den wassenden vloed van het socialisme; hoevelen achten niet in deze dingen het
laatste woord gezegd met eenige krachttermen over de benepenheid der
‘conservatieven’, die uit zorg voor hunne brandkast niet durven meêgaan met hun
tijd, of wel met eene onvriendelijkheid aan het adres der anderen, hunne vaan
verlatend, om met het hoofd te rennen tegen een'
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muur, en het land prijs gevend aan de ‘kerkelijken’, alleen omdat zij in een vraagstuk
van tactiek hun' wil niet konden doordrijven. Er zal wel waarheid zijn in die
voorstellingen. Slechts wenscht dit tijdschrift zaken, als het hier geldt, te plaatsen
onder andere belichting. Het erkent dat een strijd, gelijk wij hier beleven, zeer zeker
óok is een op elkaâr botsen van menschelijke zwakheden: gierigheid, vrees, eerzucht,
wrok, eigenliefde, overijling, wat niet al? Maar het ontdekt er bovendien iets anders
in: eene worsteling van levensbeschouwingen. En voor dat andere vraagt het liefst
om de aandacht.
De te bewijzen ‘thesis’ sta voorop. Het diep contrast (dus luidt ze), dat in dit kijven
aan het licht treedt, is de tegenstelling tusschen twee opvattingen van het openbare
leven, die men wel het beste kenschetst als de ‘vrijzinnige’ en de ‘democratische’.
En voorzoover die termen waarlijk passen bij de tegenstrijdige zienswijzen, die ermeê
worden aangeduid, pleegt en bevordert dus de nieuwe partij begripsverwarring, met
in haar' naam de beide woorden te smeden aan elkâar.
Er is een regel of wat in P l a t o 's ‘Phaedo’1), waartoe haast iedereen zijne toevlucht
neemt, als hij het hier bedoeld contrast wil doen doorschouwen tot op den bodem.
De lezer, die de plaats reeds eerder onder de oogen kreeg, en bij het herkennen
wrevelig zucht ‘alweêr!’, late zich neêrzetten door de overweging, dat hier
vermoedelijk geen betere aanloop viel te kiezen. In de bedoelde zinsneden, dan, laat
P l a t o S o k r a t e s eene vergelijking treffen tusschen tweeërlei kijk op menschelijke
daden. ‘Waarom’, vraagt S o k r a t e s , ‘zit ik thans hier in de gevangenis?’ ‘Twee
antwoorden’, dus ongeveer vervolgt hij, ‘kunnen op die vraag terugslaan, en wórden
ook vernomen. Vooreerst het bescheid dergenen, die, gelijk mijne leerlingen,
doordringen tot mijn innerlijk bestaan. Zij zullen met instemming het ideeël beginsel
noemen, dat mij te vluchten verbood, tot blijven drong. “Nadat” (zullen zij zeggen)
“de Atheners

1) Phaedo, 45; 96 tot 47; 99.
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éenmaal hadden goedgevonden S o k r a t e s te veroordeelen, kwam het hem het beste
voor, gehoorzaam te zijn aan de wet tot het einde en de straf te ondergaan, die zij
over hem hadden uitgesproken.” Anders luidt, daarentegen, de oplossing van hen,
die, vreemd aan mijn inwendig leven, mij slechts van buiten bestudeeren, als een
voorwerp. Zij kunnen, als de reden van mijn verblijf alhier, slechts de gesteldheid
van mijn lichaam noemen. “S o k r a t e s ” (dit moet hunne verklaring zijn) “zit daar
in den kerker, omdat zijn lichaam bestaat uit beenderen en spieren en zoo voort, die
hem vergunnen zijne beenen te buigen tot eene zittende houding.”’ Tot zoo ver de
classieke plaats uit Phaedo. Welnu; vervang het vraagstuk, daar gesteld, eens door
dit andere: wat is, wat doet in deze dagen ten onzent de landsoverheid? Ziedaar: de
staatsleer der vrijzinnigen en der democraten zullen in gelijken zin elkaars ‘pendanten’
wezen, als, bij het rekenschap geven van S o k r a t e s ' gevangenschap, het oordeel
zijner jongeren en dat der buitenstaanden.
Neem, om te beginnen, het ‘credo’ der vrijzinnigen. O zeker, op haar' weg door eene
eeuw, zoo veel bewogen als de 19e is geweest, is zich (hoe kon het anders?) de
vrijzinnigheid niet steeds gelijk gebleven. Toch laten zich onder de wisselgestalten,
die zij, in voeling met eene steeds veranderlijke omgeving, heeft doorleefd, zekere
standvastige grondtrekken van haar wezen wel onderscheiden en bijéenverzamelen.
De eerste is deze. Haar peinzen over, gelijk ook haar arbeid in het openbare leven
gaat van eene ‘idee’ des hedendaagschen staats, veeleer dan van zijne
natuurbeschrijving uit. Wat hij behoort te zijn, - te doen, dat trekt vóor alles hare
aandacht. Hoe hij, hetgeen hij is, mag zijn geworden? en welke krachten feitelijk in
zijn bestaan deels elkaar kruisen en in bedwang houden, deels onderliggen, deels de
sterkste blijken? dat alles laat wel allerminst haar koud, maar dunkt haar toch de
hoofdzaak niet. In het gedachtenverband van haar idealisme hebben de feiten in
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het staatsleven, zoo mogelijk, zich te schikken naar den eisch der staatstaak, niet
(omgekeerd) die taak, die roeping van feiten, machtsverhoudingen haar' inhoud te
ontvangen. Kortom: haar denken en haar trachten is in den toon van het zoo
behoorende, niet van het onvermijdelijke gestemd.
En waardoor kenmerkt zich dat ideaal? Door niets zoozeer als dezen trek: De
vrijzinnigheid stelt als beginsel, dat al, wat het leven levenswaard kan maken, het
inderdaad slechts doet in een' dampkring der vrijheid. Bouw (zegt zij) met de
inspanning van al Uwe krachten U een' modelstaat op. Laat daar geene daad gepleegd
worden, nagenoeg, en geene nalatigheid, waardoor in het minste werd te kort gedaan
aan de eischen eener strict harmonische orde. Alleen: persoonlijk willen, zin en
stemming der gemoederen blijven aan geheel die volmaaktheid vreemd. Het geschiede
er alles correct, ja, onberispelijk, maar enkel dank zij een, het geheel omvademend,
systeem van nimmer ijdele dwangbepalingen. In het kort: Uwe wereld geve naar
buiten in toenemende mate het beeld te zien van een rijk des vredes, des rechts en
der deugd, doch te gelijk aan wie naar binnen turen het raderwerk van een'
reusachtigen automaat. Wat zult Gij met dat werk gewonnen hebben? Niets. En
waarom? Omdat, hoe bont en tegenstrijdig ook de besten onder ons het rijk der
gerechtigheid zich afbeelden in hunne droomen, dit éene vaststaat als eene rots: de
grondwet van dat rijk kan slechts autonomie zijn, niet automatisme. Wie dus (hetzij
enkeling, of Staat) uit welk beginsel ook, den weg naar zulk een' heilstaat wil bereiden,
miskent zijn' eigen wil, schiet in voorbarigen ijver onredbaar het opgestelde wit
voorbij, indien hij, wáar hem slechts een plicht aanwezig dunkt, reeds daarom dwang
geboden, of zelfs maar rechtmatig keurt. Neen: sluit de opleiding tot gerechtigheid,
waartoe de staat moet meêwerken, eene opleiding tot vrijheid in zich, dan heeft zij
ook, zoover het even gaat, in vrijheid te geschieden. In vrijheid, door voorzichtigheid
natuurlijk steeds beperkt, maar met vertrouwen allengs ruimer toe te laten, naarmate
op eenig veld des volkslevens het opvoedingswerk al verder voort-
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geschreden is. Ziedaar, naar het schijnt, wat blijft in het mannelijk klinkend ‘vrij’,
waarmêe deze partij bij voortduring het allerliefst haar' eigen ‘zin’ bestempelt.
Een andere standvastige hoofdtrek in haar ‘credo’ wordt wellicht het zuiverst dus
vertolkt: zij vergt van het staatsgezag eene stricte onpartijdigheid. Dat woord schijnt
meer van pas dan de oude modeterm ‘gelijkheid’, die al te licht verleidde tot dweeperij
met eene mechanische uniformiteit, tot het miskennen van C o u s i n 's gevleugeld
woord, ‘que la vraie égalité consiste à traiter inégalement des individus inégaux’.
Wel niemand heeft tot hier gelukkiger dien tweeden eisch omschreven dan een pas
overleden Engelsch denker. Hij deed het in termen, die als eene vanzelfheid klinken.
Nogtans: voor wie bedenken, hoe tienduizendvoudig dag aan dag juist tegen die
‘vanzelfheid’ wordt gezondigd, bewust en onbewust, in woord en daad, ligt in het
‘banale’, dat men deze formule verwijt, veeleer eene lofspraak. ‘Het kan’, (dus leerde
H e n r y S i d g w i c k 1) ‘het kan niet passend zijn, dat ik U bejegen op eene wijze,
waarop het onpassend zijn zou dat Gij U gedroegt jegens mij; althans kan dat niet,
bloot op grond, dat Gij en ik onderscheidene wezens zijn, en zonder dat tusschen
ons beider aard en omstandigheden verschillen vallen aan te wijzen, die voor het
uitéenloopen der wederzijdsche bejegening een' redelijken rechtvaardigingsgrond
opleveren’. Wat S i d g w i c k daar als regel stelde voor de verhoudingen van mensch
tot mensch, het behelst, natuurlijk, ook voor de landsoverheid eene te behartigen
waarschuwing. Voor niets zij deze meer op hare hoede dan voor eene politiek van
‘aanzien des persoons’. Eénvormige afplatting behoeft daarom haar droomheid
allerminst te wezen. Met feitelijke verschillen rekening te houden in maatregelen,
voor dezen anders dan voor genen, daarvoor zij ze nimmer bang. Mits zij maar zich
onthoude van meten met twee maten. Mits de ongelijkheid der bejegening voor
onpartijdigen zij te verdedigen op zakelijke gronden. In geen geval mag zij door mij
worden

1) ‘The methods of Ethics’ (1884) blz. 379.
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verleid, hetzij tot eene bevoordeeling, die ik aan anderen niet zou gunnen -, hetzij
tot eene volmacht om mijn' naaste te bejegenen, zooals ik in gelijke omstandighen
niet dulden zou te worden bejegend door hem, alleen op het voorwendsel - in mijne
oogen zeker afdoende, maar voor een' onbevangene waardeloos, - dat ik ik ben en
hij ‘maar een ander’ is.
Het was, zeker, een gelukkig gevoel voor de hooge waarde van het laatst vermelde
beginsel, dat de vrijzinnigen van oudsher drong, in hunne staatsbeschouwing zoo
wichtigen klem te leggen op het ‘rechts’-begrip, den staat naar hun hart bij vóorkeur
te benoemen als den ‘rechtstaat’. De idee des rechts, welke andere mag haar wel
nader in den bloede bestaan dan de idee der onpartijdigheid? Wij roeren, bij het
vermelden van dien term uit het vrijzinnig taaleigen, een' laatsten hoofdtrek der
vrijzinnige gedachtenwereld aan. De genoemde woordkoppeling (dit is naast het
vergankelijke het blijvende bestanddeel harer beteekenis) spint uit de idealistische
grondgedachte, hierboven in de eerste plaats genoemd, met opzicht tot den bouw der
hoogste overheid deze onafwijsbare gevolgtrekking: Is waarlijk de staatsmacht
vertolkster, dienares des rechts, niet (omgekeerd) het recht bloot wilsgewrocht der
staatsmacht, dan is een rechtens absolute wil aan het hoofd des staats een wanbegrip.
Feitelijk moge dan een, door geen' meerdere in rechtsvorm tot zijn' plicht te brengen,
souverein aan de spits van niet een' enkelen staat ontbreken; een eisch des rechts is
het bestaan van zulk een opperste gezag toch nooit. Geene aardsche macht (geen
vorst, geen klasse of stand, geen kunstig geheel van over en weêr elkander
bedwingende organen, geene meerderheid eener volkskamer, niet éenmaal de helft
+ 1 der meerderjarige burgers zelven) maakt dan ooit wat zij wil tot recht, alleen
doordat zij het wil. Zelfs waar eene macht dat schijnt te mogen, verdient zij haar
gezag alleen, blijft ze op den duur het slechts waard, omdat en voor zoover de taak,
aan allen hunne plichten en bevoegdheden toe te meten en te waarborgen met
onpartijdigen tact, haar vergelijkenderwijs het veiligst blijkt vertrouwd. Vandaar der
vrijzinnigen vóorliefde voor ‘gemengde’ staatsvormen:
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een koningschap, om de onbevangenheid, den vrijdom van allen oogendienst jegens
deel-belangen -, een hoogerhuis, om de deskundigheid, de ervaring van het practisch
staatsbedrijf -, eene volkskamer, om de volledigheid, het rekenen met elk belang,
dat zulks verdient, in wetgeving, regeering en bestuur zooveel maar doenlijk te
verzekeren. Van daar, in onze grondwet, zulke voorschriften, als dat de
Staten-Generaal gehéel het volk vertegenwoordigen,1) dat hunne leden stemmen
zonder last of ruggespraak,2) dat zij den eed afleggen, voor geene giften of beloften
hun' zetel te hebben gekocht, noch ooit daarvoor toegankelijk te zullen zijn.3)
Bepalingen, waardoor, het is waar, veel zwakker feitelijk effect wordt gesorteerd,
dan door zulke instituten, die, als het wrakingsrecht, de onafzetbaarheid der zittende
magistratuur, de breidels van regeeringswillekeur bij rechterlijke benoemingen, ons
borg staan voor den onbevangen zin der rechtspleging. Maar bepalingen, in elk geval,
die met het gezag der opperste landswet den leden onzer Staten-Generaal deze
echt-vrijzinnige gedachten op het hart binden: Te zeggen dat der overheid hare burgers
allen even lief moeten zijn, daar, waar zij rechtspreekt, heeft geen' zin, als men haar
van dien plicht ontheft, daar, waar zij wetten stelt. Elk regeeringslichaam dus (elke
wetgevende vergadering allereerst) ondergraaft in beginsel zijn gezag als
overheidsorgaan, zoo niet in de gewetens zijner leden het besef leeft en
overheerschend is, dat het, als geheel, dezelfde zijn moet, voor Weststellingwerf en
voor Amsterdam, voor den ‘Mijnheer’ en voor den handwerksman, voor den
kerkgeloovige en voor den ‘vrijgeest’.
Naast dat standvastige element in de beteekenis van het rechtstaats-begrip werd
straks reeds een vergankelijk onderscheiden. Wij vinden daarin het kluwen, dat ons
den weg wijst door den doolhof der belangwekkendste gedaanteverwisselingen, die
in de pas gesloten eeuw de vrijzinnigheid doorleefde. Zichzelf gelijk, in hoofdzaak,
waar het gold

1) Art. 78.
2) Art. 86.
3) Art. 87.
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den bouw en de inrichting des staats, betoonde zij zich weifelend op het stuk van
omtrek en inhoud zijner taak. Aanvankelijk wekte toenemende onwil over den
voogdijstaat1) eene allengs krasser neiging om die taak zeer nauw te nemen, de
rechtstaat-leuze te prediken vooral in dezen zin, dat zij den werkkring der
landsoverheid beperkte in hoofdzaak tot de zorg voor ‘het recht’: familieordening
op den grondslag der vrije individualiteit; vermogensregeling in het dubbele teeken
van eigendoms- en van contractsvrijheid; en, eindelijk, de strafwet. Kon het ook wel
anders? De maffe zwoelte dier landsvaderlijke albemoeiing vermocht toch niet
dérmate de landskinderen te ontzenuwen tot den laatste toe, of wel een enkele voelde
zich geprikkeld tot een zoo krachtig als belist: ‘Verplicht! Het is ons beter onzen
eigen weg te kiezen en te banen. Zorg Gij, Staat, maar alleen, dat wij elkaar in de
gelijke vrijheid van die keus niet hinderen’. En hoe zou dat protest, éens hier en daar
gesproken, geene echo's hebben gewekt, duizendvoud? Nog namen de geestelijke
vaders der vrijzinnigen bij hunne overheidsbeknibbeling eene zekere maat in acht.
Was hun al staatsvoorzienigheid eene ergernis, nog feller was hun wrok tegen voogdij
van staatjes in den staat, van kerkelijke verbanden, broederschappen, corporatiën.
Doch de verstandigsten begrepen dan ook wel, dat deze niet konden verdwijnen,
zonder dat het gemeenelandsgezag zich met een deel belastte hunner vroegere taak.
Heeft niet zelfs, kennelijk in dien gedachtengang, reeds Condorcet gepleit voor
ouderdomsverzekering van regeeringswege?2) Allengs intusschen nam, met name in
Frankrijk, die matiging een einde. De bittere ervaringen van het saamgetrokken
bestuurssysteem, waarmêe L o u i s q u a t o r z e , R o b e s p i e r r e en B o n a p a r t e
gelijkelijk het land hadden onder den voet getrapt, verlokte er op den duur de epigonen
om het wantrouwen der ouderen jegens staatsvoogdij te overdrijven, te verscherpen
tot wêerzin bijna tegen alle staatsbemoeiing.

1) Men zie b.v. Chr. W o l f f . ‘Institutions du droit de la nature et des gens’ (Ed. E l i e L u z a c )
V (1772) P: 397 scqq:
2) ‘Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain’. P: 344.
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B a s t i a t ging soms zoo ver, het bestaan zelfs van iets werkelijks achter den
weidschen naam van ‘staat’ boudweg te loochenen. ‘Men wijze mij toch éens dat
wonderdier,’ zoo roept hij uit. ‘Men kan het niet. De kostbare ontdekking moet nog
steeds gebeuren’.1). Het is waar: zoo stout als hij spraken maar weinigen. Doch zelfs
nog Laboulaye noemde ‘beperking der staatswerkzaamheid’ hét vraagstuk, dat de
wetenschap der politiek had op te lossen2). Het was de gouden tijd van het geloof aan
de natuurlijke evenwijdigheid aller welbegrepene eigene belangen. ‘K w e e k ,’ mocht
men in dat kader veilig zeggen, ‘kweek maar het juist begrip van het eigene belang
bij elken burger aan. Licht ieders zelfzucht voór. Als éenmaal allen, zoo, het erkennen,
dat niemand ooit waarachtig baat vindt op des naasten kosten, wat heeft dan nog de
staat, die in de dusgenaamde botsing van belangen zijn levenselement tot dusver
vond, in zoo'n verlichte maatschappij den bemoeial te spelen?’
Wij weten, wat er werd van die verwachting. Geen harmonie, maar ketelmuziek.
Krijgt over het algemeen wel nooit een ommekeer in de vormen der volkshuishouding
zonder veel bitter lijden zijn beslag, er is reden te over om het ervoor te houden, dat,
ten dage toen stoomnijverheid en stoomvervoer hun' intocht hielden, de matelooze
verrijking van enkele voorspoedigen met het bloed en de tranen van te veel duizenden
werd betaald. Maar wij weten ook, dat, voor zoover die ommekeer den arbeiders
meer lijden bracht dan onvermijdelijk was, de vrijzinnigen zijn geeindigd met de
fouten te erkennen van de rooskleurige harmonie-bespiegeling hunner vroegere
leiders. Zij volhardden, - het is waar, - in het geloof, dat de heelkracht der natuur
voor het minst een deel der misstanden zou terecht brengen, door den overgangstijd
geschapen. Zij letten met voldoening op elk feit, - en allengs werden zulke feiten
talrijker, - hetwelk op den duur hun geloof bezegelde, de baldadigheid der
jobsvoorspellingen uit omwentelingsbegeerte te niet deed.

1) ‘Oeuvres’ 3me éd: IV. P: 330.
2) ‘l'Etat et ses limites’. ‘Préface’ P: III.
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Maar tevens openden zich hunne oogen voor het zelfbedrog, waarin de goedmoedigen
van omstreeks 50 zich hadden verstrikt. Waar dezen niets dan heil hadden verwacht
uit het onbelemmerd loven en bieden van - met verstand - zelfzuchtige partijen, daar
waren zij (dit werd thans duidelijker allengs erkend) noodlottig blind geweest voor
de stoornis, die machtsverschil in den gang van zulke dingen kan brengen. Neem
aan: ik heb U noodig, en Gij ook kunt niet buiten mij. Stel verder: Uw
weêrstandsvermogen is vrijwel aan het mijne gelijk. Dan zal ons onderhandelen, aan
zich zelf overgelaten, licht uitmonden in het, hier en thans, begeerlijkst vergelijk.
Maar denk nu die gelijkheid in krachten weg. Weêr hebben Gij en ik elkander noodig.
Gij echter zijt de sterkere, ik de zwakkere. Wat zal dan nu de uitkomst zijn?
Onvermijdelijk dit: Gij wordt mijn heer; ik word Uw knecht. Nu dan: van die concrete
machtsverschillen hadden (dat zagen de nieuwe vrijzinnigen eerlang in) hunne ouderen
te veel geabstraheerd. Die vroegeren letten op arm en rijk, zoo min als op sterk en
zwak, zaakkundig en onbeholpen. Zij kenden slechts ‘individuen’, één voor één hun
‘wel begrepen eigenbelang’ zoekend, en daarmee tevens behartigend, naar het heette,
het gemeene welzijn. Met die schimachtige wezens, als hunne éénheden, rekenden
zij dan voorts en demonstreerden zij er op los, gelijk een wiskunstenaar met zijne
a's en zijne b's, zijne x'en en zijne y's. Vandaar hun zelfbedrog. Maar vandaar tevens
hunne ontgoocheling. Voor beide, ééns ontdekt, besloten zich de jongeren te bewaren.
Geen ernstig man, onder hen, die op den duur er aan twijfelde: in den onbloedigen
wedijver der volkeren kan de zege slechts het deel zijn dergenen, die hunne massa's,
hunne handwerkers onbekrompen vermogen te beloonen. Geproletariseerde natiën
gaan in dien strijd te gronde. Hoe echter is een onbekrompen loonstandaard
verkrijgbaar, houdbaar op den langen weg, tenzij op deze voorwaarde: eene hooge
voortbrengingskracht van den loontrekker? Er is hier (het vrijzinnige geslacht van
onzen tijd ontveinst het zich niet) een cirkel, die het van zelf terechtkomen van
mistanden bemoeilijkt.
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Geen werkkracht zonder passend loon; geen passend loon, ten andere, zonder
werkkracht. Welnu: die cirkel, waar en zoolang hij zich voordoet, rechtvaardigt, ook
naar het oordeel der thans levende vrijzinnigen, een ingrijpen van boven, eene
staatshulp, als hunne vaderen zeker zouden hebben verworpen. Met dezen zijn zij
steeds éenstemmig in het besef, dat, om een' blijvend goeden prijs te maken voor
zijn' arbeid, éen weg alleen den werkman openstaat: te zorgen dat zijn werk
prijswaardig zij. Doch gaarne willen zij daarbij hem steunen, door van den staat te
vragen hulp voor ambachtsonderwijs, en voorts eene regeling van het verwaarloosd
leerlingwezen, die tusschen jong en oud op 't werk of in den winkel weêr iets herstelle
van den vaderlijken band uit vroeger tijd. Zij achten altijd nog geen' loonstandaard
gezond, tenzij, als iedere andere prijsbepaling, door vrije partijen na loven en bieden
bedongen. Maar levendiger dan de ouderen erkennen zij, dat eene gelijke vrijheid
slechts bestaat voor wie zoo ongeveer elkaârs portuur zijn. Zij hopen en verwachten,
die portuur, die machtsgelijkheid éens, naar Britsch model, ten onzent te zien
opbloeien uit vereenigingsleven, uit corporatieve eigen hulp. Nogtans: begrijpend,
dat een krachtvermeerderend samenwerken, om te beginnen, eenige kracht al
onderstelt, zijn zij, in afwachting, tot tweeërlei bereid. Vooreerst: om aan geleidelijke
verbetering van 's werkmans kunnen een' stoot althans te geven, door regelrechten
steun aan wat zijn levenspeil verhoogen, voor het minst zijne levensstemming lichter
maken kan. Daartoe strekt, onder meer, eene tijdelijke handreiking van staatswege
aan de verzekering tegen invaliditeit en ouderdom. Ten tweede: om daar, waar in
contractsverkeer voorshands, misschien voor lang, de machtsgelijkheid der partijen
geregeld blijft ontbreken, (men denke aan het looncontract vooral, maar ook aan
huur en pacht), de zwakkeren te schragen door arbeidskamers, scheidsgerichten,
pachtcommissiën, bovenal door met beleid en zaakkennis te versterken het dwingend
element in het, die contracten regelend, recht. Zoo is dan voor de nieuwere
vrijzinnigheid hare rechtstaat-leus wel waarlijk thans niet
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meer een cirkel van P o p i l i u s , eene onverwrikbare afpaling van bevoegdheden,
waarbuiten de landsoverheid nimmer treden mag. Slechts handhaaft zij die leuze,
hoe onbewimpelder door haar de te benepen zin van vroeger daaraan is ontnomen,
voortaan met te beslister klem in dezer voege: dat de vooruitgeschoven grens der
staatsbemoeiing nu ook van 's burgers kant met hechter bolwerken dan ooit worde
bevestigd en tegen hare overschrijding door bestuurderen gevrijwaard. Eene
rechtspraak, kortom, in bestuurszaken dunkt haar het onontbeerlijke aanvulsel van
de verbreeding der bestuurstaak.
Tot zoover het ‘credo’ der vrijzinnigheid. En thans: wat wil, wat is de hedendaagsche
‘democratie’?1) Zij kiest terstond, op het diepst gelegen scheidingspunt der geesten,
den tweesprong tusschen idealisten en anderen, beslist den weg, dien de vrijzinnigheid
versmaadt. ‘Het zoo behoorende’, ‘de idee des staats’ en wat dies meer zij, het klinkt
alles haar als wind. ‘Voorheen, o ja’, (dus hoort Ge harerzijds) ‘heeft men aangaande
“waarheid” of “onwaarheid” van dergelijke luchtverhevelingen zich heelwat
ingebeeld. Die waan, nogtans, is nu voorbij. De natuurwetenschap dezes tijds, de
vergelijkende volkenkunde, inzonderheid, die daarbij zich aansloot, zij hebben met
dat alles afgerekend. Wij weten voortaan dit: Oordeelvellingen, die ‘verdienen te
worden omhelsd door elk en een' iegelijk, zijn die, welke van een “zoo behooren”
spreken, nooit. Zulke oordeelen van algemeene geldigheid vindt men alleen in het
beschrijvend weten, zoover het tot toetsing van het aanvankelijk verkregene de
methode toelaat der positieve natuurstudie. Daarbuiten zijn er geene. Heeft de
vereerder der classieke schoonheid -, of de aanhanger

1) In het hier volgende is hoofdzakelijk weêrgegeven: het critische deel van Dr. Va l e n t i n
M a y e r 's studie over ‘T h o m a s H o b b e s ’ (Freiburg 1884). Completer poging om
wijsgeerig te rechtvaardigen het moderne streven naar ‘democratie’ (wel te onderscheiden
van zijne ‘species’ het streven naar sociaal-democratie) is den schrijver dezer regeen niet
bekend.
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der romantiek met zijne voorkeur voor de middeleeuwsche kunst gelijk? Is de muziek
van Wagner teeken van verval, of wel een hoogtepunt, te voren niet bereikt? Is
G e o r g e E l l i o t de meerdere van H u m p h r e y Wa r d , To l s t o ï de meerdere
van To u r g u e n e f f ? Wie zal het “zeggen” in den zin van “uitmaken”? “Waarheid”
is in die sfeer voor elk zijn eigen meenen. Daarboven gaat niets.
Wat tot hier aangaande de betrekkelijkheid betoogd werd van het “zoo behooren”
in het algemeen, dat geldt vooral met opzicht tot “de taak”, “het ideaal” des “staats”.
Hoe zou daar iets vaststaan? Reeds de oolijke M o n t a i g n e somde tal van staaltjes
op, waar iets wat “rechtens” was benoorden eene rivier, gestraft werd op haar'
zuidelijken oever1). Zelfs vader P u f e n d o r f met zijne “allongepruik” en zijn
“natuurrecht” doet U griezelen van “rechtsgebruiken” bij de Baktriërs en Skythen2).
En de ethnologen onzes tijds! Als onder de Abyssiniers (zoo leeren zij) een jongen
uit een' boom viel op een' kameraad en dezen doodde, dan moest, naar luid der wet,
de “doodslager” op juist dezelfde wijze worden omgebracht door het broertje van
het slachtoffer3). En van den negervorst te Dahomey is het welbekend, hoe hij, na
zijne troonsbestijging, zoo nu en dan een tal van weerlooze onderdanen liet
onthoofden, opdat zij den gestorven vóorganger zouden verslag doen van den gang
der zaken. In het kort: op dit gebied dezelfde ontstentenis van een' “algemeen
menschelijken” maatstaf, als waar, in beeldende kunst en letteren, “het schoone” ter
sprake kwam. Wat hier of ginds den staat “betaamt” te doen, in rechte “dient” te
gelden, dat maakt ten slotte voor een' iegelijk onzer hij zelf en niemand anders uit.
Het is de zuiver persoonlijke keuze van een eigen ideaal. Of al de gansche wereld in
zoo'n keus van mij verschilt, zoo lang mijn oordeel van het hare afwijkt, geldt dit
nog niet

1) ‘Apologie de R a y m o n d de Sébonde’: passim.
2) ‘Le droit de la nature et des gens’ (trad: B a r b e y r a c ) (1759) P. 203.
3) P a r k y n s . ‘Life in Abyssinia’ II. 236-238. Cf: Westermarck in ‘Mind’ July 1898, P. 304.
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voor mij. Zoo is het overal, waar men het gebied der wiskundige natuurstudie verlaat,
omdat daarbuiten de onmogelijkheid van exacte nasporing en verificatie het stricte
weten uitsluit, nog enkel het kiezen uit waarschijnlijkheden vergunt, en dus het
slotwoord aan een méenen laat, dat niet door streng bewijs tot onwêerlegbare
beslissing is te brengen.
“Is dus” (zoo gaat men voort) “het redeneeren uit ideeën” en “beginselen”, die in
de “ziel” des staats heeten te “leven”, niets meer dan woordenspel, dan blijft slechts
dit te doen: Wij hebben dan, juist zóo, als S o k r a t e s reeds van de natuurkundigen
zijns tijds verwachtte, den staat, het voorwerp onzer studie, te nemen als verschijnsel,
en voorts te letten op zijn lichamelijk samenstel, zijne spieren, als het ware, zijne
zenuwen en zijne botten. Wat is dan, zoo bezien, die staat? Wat is zijn bouw in elk
gegeven oogenblik? Wat telkenkeer zijn doen, zijn toelaten van dit, zijn weren van
dat andere, zijn bevelen, zijn straffen, zijn dwingen? Het is, kort gezegd, gelijk, in
de onverbreekbare orde der natuur, ieder verschijnsel zonder onderscheid: iets, wat
niet anders kan, eene vrucht van overmacht. Het drijven van dit hout op het water,
waar ik het inwierp, wat is het? Product van overmacht der kracht, die tegen zijn
zinken zich aankant, over die andere, waardoor het wordt getrokken naar omlaag.
Het zinken, daarentegen, van den steen, die in een volgend oogenblik het hout achterna
geslingerd wordt? Product van overmacht alweêr; maar nu in omgekeerde rede van
daareven. Welaan: zoo is ook elke staat product en zichtbaar teeken eener overmacht,
door menschen over menschen geoefend. En al zijn handelen, regelen, besturen,
dwang oefenen of vrijlaten, het is van oogenblik tot oogenblik de vrucht dier
drijfveeren, die in den wil der machthebbers de sterkste blijken. Te zeggen, dat die
dingen ooit of ergens niet dus behoeven te zijn, heeft juist evenveel zin, als te beweren,
dat wel hier of daar eene kurk in het water niet behoeft te drijven, een keisteen niet
te zinken.
Wie zijn die machthebbers? Waar berust, natuurlijker-
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wijs, het overwicht, of, - naar het oud-Grieksche spraakgebruik, - het “Kratos”? Op
die vraag past, in het algemeen, slechts éen bescheid: Van oudsher bij “de massa”,
bij den “Demos”. Geen' staat heeft ooit de werkelijkheid gekend, of hij was in zijn
wezen “demo-kratie”. Wáarop ook vorstenwaan, of priesterlist, of, later, de
metaphysiek van kamergeleerde juristen “Den Staat” alzoo deed steunen in gedachten,
daadwerkelijk wortelde de macht van iederen staat, zoo vóór als na, zoo hier als
ginds, in wil, in toestemming van “het gros” der dus genaamde “onderdanen”. Ge
kunt niet éen land noemen, niet éen tijdperk in zijne geschiedenis, of “het volk” was
daar en destijds “souverein”, en oefende die “souvereiniteit” ook werkelijk uit. Want
eene “regeering”, die niet op den duur gewenscht, althans geduld werd door de
menigte, kon nergens ooit zich handhaven, moest wijken, vroeg of later, voor eene
andere, die den onmisbaren breeden grondslag niet ontbeerde. Hoe kon het ook anders
zijn geweest? Een koning, zelfs een talrijke adel is immers, als het er op aankomt,
steeds zwakker dan het volk in zijn geheel? Blijft dus zoo'n enkele, blijft zoo'n
minderheid aan het roer, het kan slechts zijn, omdat - maar ook alleen zoolang - het
volk het aldus wil. Bij 's volks genade heerschte zelfs L o u i s q u a t o r z e .
Nieuw is in het heden enkel dit, dat, waar voorheen de volkeren van die
“souvereiniteit” niet wisten, hunne oogen thans ervoor beginnen open te gaan. Zoolang
nog Godgeleerdheid en bovennatuurkunde het denken gevangen hielden, was het
mogelijk, in strijd met alle werkelijkheid, het volk zijne souvereiniteit uit het hoofd
te praten, haar op te eischen voor ten deele denkbeeldige machten, wien zij niet
toekwam: voor God en Zijn' gezalfde, voor een' adel, of eene “keurbende van den
geest”, voor pure abstractiën eindelijk, als daar zijn “De Staat”, “De Rede”, “Het
Recht”. Maar sinds (wij zagen het) zijn de borden verhangen. De slotsommen van
een verhelderd inzicht worden zoo zachtjes aan het eigendom van allen. Ook het
volk begrijpt allengs, dat op het stuk van “zoo behooren” elks eigen meenen voor
hem geldt als hoogste
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wet. Ook het volk ontwaakt tot het besef, dat, moge al boven die verscheidenheid
éen waarheid zich verheffen, de middelen falen om deze “more geometrico” te
demonstreeren. Doch nu trekt ook zijn plomp gezond verstand uit die erkentenis deze
slotsom: dus staan, zoolang eene geometrische ethiek blijft falen, alle idealen, vrome
wenschen, brave meeningen, zoo van den keurgeest als van Jan Rap en zijn' maat,
op éen en dezelfde lijn. “Gij”, voegt Jan Rap nu voortaan den professor toe, “Gij
kiest, natuurlijk, de Uwe. Maar ik, met hetzelfde recht, ik geef de vóorkeur aan de
mijne. Een rechter boven ons ontbreekt. Dus zij mijn oordeel en het Uwe ten volle
gelijkwaardig. Geen mensch is Paus. Want geen kan aan alle anderen een recht
bewijzen op onfeilbaarheid. Doch waaraan zou dan ooit een enkele onzer, waaraan
eene groep, eene klasse, ja, eene “keurbende” het recht ontleenen om de wet te stellen
aan anderen, en haar te handhaven, des noodig, met den sterken arm? Gij,
hooggeleerde, Uwe geestverwanten en Gij zelf, Gij moogt zoo vast verzekerd zijn,
als Gij maar wilt, van de rechtmatigheid Uwer inzichten, recht over anderen mag
toch deze Uwe meening eerst worden waar dezen, voor het minst: hunne meerderheid,
haar hebben omhelsd, gelijk Gij. Wacht Gij hunne instemming niet af, maakt Gij
gebruik van eene goedgunstige kans, om U en Uwe vrienden den anderen op te leggen
als “Den Staat”, en dan naar hartelust “die rest” de wet te stellen naar Uw' smaak,
Ge pleegt geene daad van recht, maar eene aanmatigende onbeschaamdheid.”
In dien geest wordt “het volk” van onzen tijd zich zijner “souvereine” macht
bewust, en wil het haar gaan oefenen met bewustzijn. Niet langer duldt het, dat zijne
instemming, die elke dusgenaamde “overheid” pas mogelijk maakt en schraagt,
slechts een passief berusten blijft. Noch mag, zijns erachtens, zijn misnoegen met
bestaand gezag bij voorduring alleen maar, naar den trant van den natuurstaat, in
regelloos geweld eene uiting vinden. Op zijne bewuste, welgewikte en ook opzettelijk
uitgesproken
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ingenomenheid - zijne keus, kortom, - beruste voortaan het regeeringsambt. Gedurig
worde voeling tusschen kiezers en gekozenen bewaard, opdat van elk verschil
onmiddellijk blijke, en dan de weg ook opensta om nieuwe lasthebbers te stellen in
de plaats der vorigen.
“Dat is de eisch, die met toenemende kracht den kronen en den klassen wordt
gesteld: volledige, eerlijke toepassing van het beginsel: elk volk zijn eigen meester.
Zij alleen maakt voor U en mij vrijwillig buigen onder het juk der wet, - waartoe wij
immers dan ook zelven hebben meêgewerkt? - nog tot iets hoogers dan eene slaafsche
gehoorzaamheid. Zij dus alleen is mondige mannen waardig. Zij ook alleen verzekert
het staatsgezag die volheid van gezonde levenskracht, die slechts eene
burgergemeenschap, in massa met zijn' arbeid ingenomen, hem vermag toe te brengen.
Doch waartoe nog”, - aldus besluit de “democraat”, - haar aangeprezen? Hare nadering
is zeker. Wát éens het volk in waarheid ernstig wil, wie kan het tegenstaan? En reeds
komt in duizend teekenen de vaste wil der volkeren aan het licht. Een onweêrstaanbare
stroom sleept, hetzij men het wensche, of niet, ons allen voort naar zuiver
volksbewind. De tijd, waarin men ervoor pleitte, is voorbij. De tijd is daar om
tegenstanders te waarschuwen ter wille van hun zelfbehoud. De “democratie” komt,
zij komt haastiglijk, zij komt gewis. Een' zelfmoord pleegt, wie thans haar nog wil
keeren.’
Het is niet de bedoeling, de holheid dier ‘democratische’ sophistiek aan de kaak te
stellen. Waarop het aankomt, dat is: de diepe tegenstelling te doen uitkomen tusschen
de twee gedachten-werelden, die een onzuiver spraakgebruik van gisteren
aanéenklinkt, als behoorde het zoo: vrijzinnigheid en democratie. Dat doel zal thans
wel zijn bereikt. De vraag reeds, waarop de éene en de andere bescheid zoekt, is
dezelfde niet. ‘Vrijzinnig’ noem ik mij, als ik een bepaald program belijd omtrent
de vraag: hoe de staat zich te gedragen heeft. Daarentegen: ‘democraat’, wanneer ik
enkel warm ben voor éen oplossing van dit andere geschilpunt: wie
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over de gedragslijn van den staat in hoogsten aanleg zeggenschap zal hebben. Ben
ik het eerste, dan is en blijft het ‘wie?’ aan het ‘hoe?’ ondergeschikt. De kans is,
zeker, dan niet uitgesloten, dat ik mijn ideaal van vrijheid onder onpartijdig
staatsgezag bij zoo ver mogelijke verbreeding van de basis der volkskamer het best
beveiligd acht. Toch zal zelfs dan de vóorrang van het doel boven het middel zich,
onder meer, ook hierin toonen, dat ik, al stelt mij levenslang de grootere helft met
hare stembus-uitspraken te leur, des ondanks mijne vrijzinnige beginselen, als waarin
ik nu éenmaal acht gelijk te hebben, blijf handhaven tegenover het ongelijk van hare
verloochening dier vrijzinnigheid. Ben ik, integendeel, een ‘democraat’, dan treedt
voor mij het ‘hoe?’ geheel terug. Wat ik daarover denk, is immers niets dan eene
persoonlijke liefhebberij? Ik tooi het met den weidschen naam ‘beginsel’. Mijn
buurman spreekt, ronduit, alleen van zijn ‘belang’. Wat maakt het voor verschil?
‘Beginsel’, of ‘belang’: een stokpaard alle twee. De ‘Demos’ spreekt, wijst vonnis
tegen mij. Waartoe zal ik nu mijn paardje langer nog berijden? Gaat, voor wie het
hier geschetste ideeën-contrast bedenkt, geen licht op over het feitelijk onderscheid
tusschen het partijwezen bij den éenen hoofdtak van den Angel-Saksischen stam én
bij den anderen? Zoo rechts als links van den Oceaan: een staat, waar de eindbeslissing
over zijn beleid rust bij de massa. Maar let op het verschil. In Groot-Brittannië, veel
minder democratisch dan vrijzinnig, blijft iedere partij, trots zelfs herhaalde
nederlagen, toch haren beginselen tot zekere hoogte trouw. Het kiezersvolk groepeert
zich, splitst zich, vereenigt zich hoofdzakelijk rondom steeds dezelfde vaandels, die
door den tijd slechts langzaam aan verkleuren. En stel daartegenover de Unie, waar,
andersom, het democratisme de vrijzinnigheid primeert. Wat zijn daar de partijen
langzaam aan geworden? Organisatiën -, kaders zonder inhoud, met vaandels zonder
opschrift, zonder kleur. Van zelf en buiten alle leiding harerzijds verdeelt er het volk
zich op de shibboleths van tegenstrijdige belangen, oude veeten, rasverschillen. Komt
dan eene stembus in het gezicht, de
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zoogenaamde partijstrijd is slechts een wedijver om wie der factiën ditmaal haar
vaandel zoo zal kleuren, volschilderen met zulk een lijstje van beloften, dat, bij de
éenmaal voorhanden schifting, de meerderheid zich haar gevangen geeft. Kortom:
ter ééne: de ideeën éérst; en dan, aan wêerszij van hare scheidingslijn, de kiezers in
twee helften zich verdeelend; ter andere juist omgekeerd: de deeling, de groepeering
- gansch buiten alle tegenstelling van beginselen om - het feit, dat vóorgaat; en dan,
met het oog daarop, uit pure kansberekening de lokleuzen zoo rechts als links gekozen.
Men behoeft, natuurlijk, niet heel lang te zoeken naar hetgeen ‘vrijzinnige
democraten’ tot afweer van het hier hun toegevoegde zullen zeggen. ‘Vrijzinnigheid’,
zoo heet het hunnerzijds, ‘vrijzinnigheid en democratie twee elkaar uitsluitende
begrippen?! Hoe komt Ge er aan? Wij zijn eenvoudig zulke lieden, als Gij daar juist
beschreeft: vrijzinnigen, die hun ideaal bij zoover mogelijke verbreeding van de
“basis” der volkskamer het best beveiligd achten. Slechts is, vooreerst, onze
vrijzinnigheid wat minder ouderwetsch dan de Uwe. De vrijheid, zeker, dunkt ook
ons een kostelijk goed. Maar - van den tweeden rang. Wij laten haar slechts gelden,
voor zoover zij meer dan dwang ons voorwaarts brengt naar wat ons het allerkostbaarst
dunkt: het grootste geluk voor het grootste getal. Daartoe is onontbeerlijk eene
verspreiding van de middelen tot geluk over veel wijder kring, dan tot dusver Uwe
wel wat al te éénzijdige vrijheids-politiek gedoogde. Bij het kiezen van de
maatregelen, waardoor die ruimere verspreiding van de goederen dezer wereld een
feit zal worden, dient, ook onzes inziens, de staat te werk te gaan met onpartijdigheid.
Hij mag geen onderscheid maken. Maar juist daarom, - dat is het tweede punt, waar
wij van U verschillen, - juist daarom is het onze dringendste eisch, dat hij beginne
met geen onderscheid te maken, daar, waar hij zijne meerderjarige burgers oproept
tot de stembus. Zoolang dat onderscheid nog blijft gemaakt, hebt Gij geen' staat voor
allen, maar klasse-regeering. Nu leeren
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geschiedenis en sociologie om strijd, wat zulk een klassestaat beteekent. Wie
“maatschappij” zegt, hij zegt “egoïsme”. De menschen, éen voor éen, die hare
grondstof vormen, maar boven alles de sociale klassen, de groepen, waar, geheel van
zelf, zich samenvinden, wie, oeconomisch, staan op hetzelfde peil, zij laten zich in
denken, voelen, handelen, wel boven alles leiden en bezielen door eigenbaat. Geef
éen of meer van die zelfzuchtige wezens het bewind, met uitsluiting der overigen,
in handen, ziedaar: Uw, allermeest tot onpartijdigheid geroepen, staat wordt werktuig,
dienaar van de zelfzucht dier organen. Slechts hunne belangen kent dan de overheid,
beschermt ze, ontziet ze, steunt ze. Wie in hare raadzaal niet vertegenwoordigd zijn,
zij moeten dan maar zien, hoe zij zich zelven redden. Dat gaat niet aan. Juist tegenover
den “vrijzinnigen” staat, - voor wien immers geen “aanzien des persoons” mag
gelden? - heeft ieder evenéens er aanspraak op, dat zijne belangen worden meêgeteld.
En wel bijzonder mogen dat in onzen tijd die “laagste” klassen vorderen, te wier
behoeve het staatsgezag zoo schromelijk verzuim heeft goed te maken. Wie echter
mêe zal tellen, dient mêe te stemmen. Slechts indien allen worden toegelaten, om
uit de mannen hunner keuze de kamer saam te stellen, die in het staatsbeleid den
doorslag geeft, en alzoo middellijk deel te nemen aan de wetgeving, toezicht te
oefenen over het bestuur, zal ook het belang van allen worden geërbiedigd naar den
eisch. Belangen, wier éenzijdige verzorging het heil van anderen, of het welzijn der
gemeenschap slechts zou benadeelen, zetten dan over en weêr elkaar schaakmat. En
enkel zulke maatregelen komen tot stand, die waarlijk allen tot zegen zijn. Maak
daarom het stemrecht algemeen. Geef den werkman, zoo goed als den kapitalist, het
middel om zijne verlanglijst met gepasten nadruk te brengen onder het oog des
alverzorgers aan het Binnenhof. Alleen waar allen spreken, krijgen allen hun deel’.
Dat klinkt verleidelijk en verleidt ook velen. Toch snijdt het geen hout. Bezien
wij den gedachtengang eens van wat naderbij. Wij nemen het betoog slechts in zijne
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algemeene strekking en laten rusten de bijzondere drangreden, die het allemansbewind
‘pro hoc et nunc’ met extraklem ons aanbeveelt ter wille van de urgentie der ‘sociale
rechtvaardigheid’. Den staatsbouw immers telkens anders in te richten, al naar gelang
der nooden, die op het gegeven oogenblik het dringendste voorziening eischen, is
wel eene averechtsche politiek. In zijne algemeenheid dan schijnt het pleidooi te
zondigen door eene laatste onbewuste nawerking van het sprookje der
belangenharmonie. ‘Kome elk’, zoo luidt het, ‘bij den staat maar voor zich zelven
op, dan worden allen het best verzorgd’. Ja zeker, indien Uw belang en het mijne
van zelf steeds evenwijdig liepen! Dan kon het veilig heeten: ‘dient allen Uwe
verlanglijsten maar in, en zoo volledig mogelijk, dat de regeering de gezamenlijke
wenschen eenvoudig telle bij elkaar en het saldo integraal vervulle’. Maar jammer,
dat het bewuste sprookje, - gelijk ook de eigene critiek, die deze pleiters op het
bestaande oefenen, onderstelt, - een sprookje is. Reeds als de staat in zaken, waar
hij zelf zich buiten houdt, slechts anderen regelen stelt, heeft hij haast onophoudelijk
te bemiddelen tusschen strijdige belangen, naijverige partijen. Zijn soms, bij
voorbeeld, op het stuk van het recht der erfopvolging, of des grondcrediets, de
levenseischen onzer stadsbevolking en - van het akkerbouwend platteland doorloopend
éen? Is niet het verbintenissenrecht een wespennest van conflicten tusschen den man
van zaken, die de ongemoedelijke verlangens van ‘een coulant verkeer’ het hoogste
stelt, en min zaakkundige partijen, wien, daar zij niet zoo doorgaand op hun tellen
kunnen passen, eene iet of wat gemoedelijke wet zeer welkom wezen moet? En
klinken niet, waar hij het geding in burgerlijke zaken ordenen gaat, uit juist dezelfde
hoeken den wetgever alweêr zeer onharmonische wenschen tegemoet? Nog sterker
treedt de onmogelijkheid om allen te voldoen dáar overal aan het licht, waar de
landsoverheid wordt aangezocht om zelve handelend op te treden. Wat daar nu deze,
soms weêr gene groep van burgers wel graag zou willen ontvangen, weet van geene
ingetogenheid. Regeeringsbijdragen voor opvoeding en onder-
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wijs, ‘onzijdig’ of ‘gekleurd’, verhooging van bezoldigingen en pensioenen,
uitbreiding van het verkeersnet door staatsaanleg, staatshulp, of staatsgarantie, de
vraag der belanghebbenden is onverzadigbaar. Alleen (reeds B a s t i a t legde er
terecht den vinger op): de wonderlamp van Aladin heeft de staat niet te zijner
beschikking. Elke penning, waarmeê hij dien vragers ter wille is, moet den
belastingschuldigen worden ontnomen. En dezen drukt zwakhoofdige goedgeefschheid
der regeering ten slotte niet alleen. Zoover toch de belastingschroef, te stevig aangezet,
allengs den wasdom van 's lands kapitaal vertraagt, komt, in gedwongen lediggang
en loonsverlaging, de schade dier staatsspilzucht in het eind op het hoofd des
werkmans neêr. Zoo dient dan, zal de wagen in het spoor blijven, de landsoverheid
zeer zeker op alle belangen, die haar worden voorgedragen, acht te slaan. Maar
nauwelijks éen mag zij ter wille zijn in de mate, waarin de belanghebbenden dat wel
zouden wenschen. Met onpartijdigen tact de weegschaal hanteerend, heeft ze ieder
egoïsme, dat uit zich zelf zoo ligt geen grenzen kent, hare grenzen vóor te teekenen,
kortom: aan elke bereidvaardigheid eene weigering, aan alle ‘ja’ een ‘neen’ steeds
vast te knoopen.
Is nu - op deze vraag komt alles aan - de kans, dat het dus geschieden zal, het
ruimste daar, waar eene kamer, bij wege van allemanskiesrecht saamgesteld, aan het
staatsbedrijf zijne leiding geeft? Zal daar van zelf (niet de complete inwilliging aller
wenschen, die ons eene dwaasheid bleek, maar) de gepaste breideling van elk ter
wille van alle overige steeds meer dan elders zijn verzekerd? Het is niet in te zien.
En dat om deze nuchtere reden: Wat men zoo gaarne tooit met den verleidelijken
naam van ‘volksbewind’, is inderdaad steeds meerderheidsbewind. Geen
vertegenwoordigend lichaam zal nog voorshands, bij het vellen zijner besluiten, de
grootere helft regelmatig laten schaakmat zetten door de kleinere. De majoriteit
regeert dus in naam van het geheel. Ook het systeem der evenredigheid, bij het
stemmen toegepast, vermag dat feit niet te veranderen. Het waakt ertegen, dat eene
talrijker partij onder de kiezers eene minder talrijke in de kamer

Onze Eeuw. Jaargang 1

56
zij. Maar dat is alles. Doch werpt nu niet die éene overweging heel de hoop, dat
allemansbewind ook uitteraard een' iegelijk zijn passend deel moet geven, terstond
omver? Men wende eens een doeltreffend middel tot vereenvoudiging van ons
vraagstuk aan. Men brenge het, daar zijne groote afmetingen zoo licht het denken
eenigszins verbijsteren, tot engere proportiën terug. Hier staan, neem dat eens aan,
drie mannen. De eerste heeft, behalve ondernemingsgeest, wat kapitaal -, de andere
slechts zijne handen tot zijne beschikking; de derde, met een schamel deel tevreden,
wijdt zich het meest aan bovenzinnelijk gepeins. Het is tusschen die drie niet altijd
peis en vrede. Wel hebben nummer éen en twee profijt erin gezien, zich met elkander
te verstaan om samen voort te brengen, wat zij behoeven; maar over de bepaling van
elks deel heerscht welhaast onophoudelijk geschil. Ook met den laatste is de
verstandhouding niet innig; over de waarde zijner vrome bespiegelingen vallen nog
al eens harde woorden. Wij nemen verder aan (een schakel, naar wij zagen, in het
hier ten toets gebracht betoog): elk van dat drietal zit, als het ware, opgesloten in
zijn' bijzonderen gedachtenkring. Den beiden eersten, hoofd voor hoofd, is het maar
om het beknibbelen der weêrpartij te doen. Voor wat den derde belang inboezemt,
gevoelt geen hunner iets, gelijk hij, omgekeerd, ook niets voor hen. Nu vormen (zoo
luidt voorts onze onderstelling) die drie een Staatsgenootschap op democratische
basis. Zoodra maar twee éenstemmig zijn, schrijven zij beiden nummer drie hunne
wetten vóor. Het valt niet licht, zoo'n meerderheid te vormen. Toch: laat het zijn
gelukt. Hij, die alleen zijne handen tot zijn' dienst had, verbindt zich met den vromen
buurman op een accoord als volgt: De wet, door hen te stellen, zal den derde, den
kapitalist, verplichten om van het gemeenschappelijk product het leeuwendeel den
werkman af te staan. En verder zal zij de religie van den biddenden bondgenoot tot
‘Staatsgodsdienst’ verheffen, ten teeken waarvan alwêer de man in de minderheid
genoopt wordt om van de rest, die men hem liet, een bidkapelletje te bouwen. Zoo
dan geschiedt het. Ja, waarom ook niet?
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Wat geeft hier zelfs een' schijn van waarborg, dat zulk eene wet, uit het baatziek
samenspannen van twee tegen éen geboren en dan voltrokken door dezelfde
overmacht, den derde minder knevelt, minder deukt, dan als hij in het geheel geen
stem had uitgebracht? Welaan dan: wat waar is van drie, geldt van drie-, of van dertig
millioen evenéens. Ook daar, ook in een' wezenlijken staat, is mildheid voor wat
ieder rechtens toekomt, gepaard aan strenge onthouding van wat onbescheidenen
daarboven vragen mogen, bij de lieden aan het roer er niets stelliger om te verwachten,
al krijgt, in de plaats eener kaste of klasse, elk meerderjarig man zoo af en toe zijn'
stembrief t'huis gestuurd. Zoo toch van dat allemansstemrecht slechts dit het gevolg
is, dat iedere groep van belangengenooten enkel opkomt voor zich, dan zorgt telkens
de tijdelijk sterkere bond, door sommige dier groepen beklonken, wel zeker
nauwlettend voor het eigene, haar ‘recht’, gelijk zij het haar toekomend deel plus
nog heel wat daarboven gemeenlijk bestempelt; doch verder? Laat ons maar zwijgen
van het welzijn des gemeenen lands, voor zoover het zijnen zonen allereerst plichten
oplegt, offers afvergt. Denken wij alleen maar aan de dringenste aanspraken der
minderheid. Wie staat bij zoo'n stand der zaken voor hare behartiging in? Uit welk
oogpunt hebben die laatstelijk verslagenen het beter, dan als zij heel niet hadden
meêgedaan? Kortom: in welk opzicht verschilt dit volksbewind van eene
willekeur-heerschappij der talrijkste klassen?
Om te besluiten. Zullen de ‘vrijzinnige democraten’ het adjectief, waarmede zij
zich sieren, geen oneer aandoen, dan moet ook voor hen de staat zijn: een
rechtbedeelend lichaam, geroepen om onaandoenlijk den evenaar opgericht te houden
tusschen de deel-belangen, die er woelen in de maatschappij. Wie zullen dan, - dat
is de vraag, - de rechterstoelen innemen? Daarop geeft de afgescheiden groep met
nadruk dit bescheid: ‘Als rechters zullen zitten de gezamenlijke zaakwaarnemers
aller partijen. Want in hunne handen zijn de vorderingen der cliënten, geene
uitgezonderd, veilig’. Wij noemden die verwachtig ongerecht-

Onze Eeuw. Jaargang 1

58
vaardigd. Niets staat, zoo zeiden wij, U borg er voor, dat niet ook op hunne hooge
zetels Uwe quasi-rechters de partijmannen blijven, die zij waren, - dat zij niet tháns
als vroeger allerlei bejagen, beoogen, slechts onpartijdig recht doen het allerminst.
En stelt U dan eens zulk eene rechtbank voor in raadkamer! Denkt U het gekonkel,
het loven, het bieden! Ja, vraagt U af, wat op den duur belet, dat er ten slotte eene
meerderheid zich vormt, die haren cliënten alles toestaat, hetgeen zij vroegen, wellicht
nog wat daarboven, doch (het spreekt van zelf) op kosten van de cliënteel der
overstemde helft? Ziet daar dan het groote gevaar, waartegen Uwe democratie den
staat, gelijk Gij, als vrijzinnigen, hem moet wenschen, zonder verweer laat.
Men kan het bestaan van dat gevaar erkennen, maar zich verdedigen met de
opmerking, dat hier, op het allerergst, nog slechts eene minderheid de lijdende partij
zal zijn, terwijl het, bij politieke onmondigheid der massa, eene meerderheid kan
wezen. ‘Het saldo der rechtsmiskenning’, zal men dan besluiten, ‘moet dus in elk
geval, zoo vaak de kiezerskring verbreed wordt, minderen.’ Ons echter kan die
aftelsom niet overtuigen. Het saldo der rechtsmiskenning, zeggen wij, de mate der
partijdigheid in het staatsleven kán, zeker, na eene nieuwe schrede in de richting van
allemansbewind wat slinken, dalen. Maar zij kan na zoo'n schrede rijzen evenéens.
Alles hangt maar af van de stemming, den zin, die bij ‘hooger’ en ‘lager’ gestelden
leeft. Want, de overzijde houde het ons ten goede: historie noch sociologie wijzen
het uit, dat iedere regeerende klasse in dezelfde mate haar' rechtszin zou laten
overstemmen door eigenbelang. Het is geenszins ondenkbaar, ja, de voorbeelden
zijn zelfs met handen te grijpen, dat in zulk eene klasse juist de praktijk der regeertaak
een besef van aansprakelijkheid kweekt, de vrijdom van eigene zorgen den blik eene
ruimte gunt, waardoor de druk harer hand allengs wordt verlicht, de partijkleur harer
bewindvoering verbleekt tot eene zwakke schakeering. En neem dan verder eens
aan: daar wordt van den anderen kant in het hart der geregeerden steeds feller een
vuur gestookt van wrevel
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over hun' staat. Daar houdt, bovendien, het zwoegen om het dagelijksch brood de
gedachten van het meerendeel dier lieden stijf vast binnen den kring hunner
rechtstreeks tastbare behoeften. Nu komt eene ruime verbreiding van het kiesrecht
aan de orde. Wat reden mag er dan zijn, om van die hervorming iets goeds voor het
‘suum cuique’ te hopen? Integendeel: er is alle kans, dat de maat der verongelijking,
die, met haar stemmental, de opgehitste schare zich jegens de regeerders van vroeger
veroorloven zou, het omgekeerd onrecht door dezen tot dusver gepleegd, zeer verre
achter zich liet. En kon die kans niet éen der ‘zakelijke gronden’ wezen, waarmeê
een afstel der hervorming, eene voortgaande ongelijkheid in den rechtstoestand der
mondige en der onmondige burgers vóor onbevangen derden te verdedigen ware?
‘De voorbeelden zijn zelfs met handen te grijpen.’ Inderdaad; zij liggen dicht bij.
Ons jongste verleden levert er een, sprekend genoeg. Men kan de klasse, die sinds
48 aan onze vaderlandsche politiek hare richting gaf, zeer zeker achterna met reden
veel verwijten. Alleen: gemeten aan de theorie, waarnaar zulk eene minderheid op
het kussen altijd ‘volstrekt zelfzuchtig’ heet te zijn, mag onze burgerij gerustelijk
zich vertoonen. Was zij, dat spreekt, wel nooit volkomen vrij van het menschelijk
zwak, de dingen min of meer gekleurd te zien door de belangenbril, daar was toch
hare hoofdzonde niet. Hare eigenaardige tekortkomingen waren voornamelijk
dwalingen des verstands. Zij offerde te veel aan de oppervlakkige ‘verlichting’, die
het heelal in louter rozenkleuren wilde aanschouwen. Zij was te doctrinair, in het
oordeel over feiten, die haar logenstraften, te luchthartig, te zeer geneigd om alle
heil te wachten uit de verspreiding van ‘nuttige kundigheden’. Maar als zij waarlijk
in haar staatsbeleid uitsluitend, of ten minste bovenal zich zelve had gezocht, zou
zij dan hebben geregeerd zooals zij deed? Zou zij dan voor het volksonderwijs zoo
vele schatten hebben veil gehad? Zou zij dan in het belastingwezen zoo toenemende
voorkeur hebben aan den dag gelegd voor de directe boven de indirecte heffingen?
Zou, op het stuk der handelspolitiek,
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de trouw aan het vrijheids-dogma in haar midden zoo éenparig, het verlangen naar
‘bescherming’ zoo zwak en zeldzaam zijn geweest? Zou zij ten opzichte van Indië
gebroken hebben met zoo menig misbruik? En zou ook onder haar, toen eindelijk
het ‘sociale vraagstuk’ de oogen opende voor de ongenoegzaamheid der oude
onthoudingsleuzen, zoo menigéen zich hebben laten winnen voor eene
hartsverteedering, die soms op de lamzalige gemoedelijkheid, waarmede ettelijke
‘privilégié's’ de Fransche omwenteling in den muil liepen, ontrustend veel gelijkt?
Waaraan zal die betrekkelijke vrijdom van baatzucht in het gebruik der overmacht
te danken zijn geweest? Volledig op die vraag te antwoorden, is hier, dat spreekt,
onmogelijk. De stille werking van het evangelie mag op dit pas wel het allerminst
worden onderschat. Doch is het te stout, daarnaast ook eenige eer te vragen voor het
‘idealisme’ dier ‘vrijzinnige’ gedachtenwereld, die boven werd geschetst? Zij hield
in hare jongeren de overtuiging levendig, dat recht door het verlicht geweten dient
gezocht, erkend, niet door een' overmachtigen wil gemaakt wordt, dat, waar het soms
dezen of genen knelt, het dat slechts mag, omdat en voor zoover het met zijn plagen
ten slotte ook voor die geplaagden het beste is. Het is waar: haar leerstuk der
belangen-harmonie bracht met zich het gevaar, dat, waar mijn voordeel op Uwe
kosten werd verkregen, ik mij aanvankelijk Uw lijden te lang allicht ontveinsde.
Maar het maakte mij ten andere vaardiger, ook eens om mijnentwille mêe te werken
tot een' maatregel, die kennelijk U baten, of wel het gemeene best bevorderen zou.
In geen geval schonk het ooit een' vrijbrief aan een egoïsme, dat van gewetensvragen
zich ontsloeg, het egoïsme van het: ‘ik ben baas; ik volg mijne luim, mijn' zin; er
kome dan voor anderen van wat wil.’ Zulk eene gezindheid, wel is waar, ontbrak in
het leger der ‘vrijzinnigen’ feitelijk niet. Slechts kreeg zij van hunne leer geen voedsel.
Intusschen: de burgerij van 48 heeft in haar nadeel dit: Zij is aan het roer geweest.
Hare feilen liggen bloot. Zij kunnen lang en breed worden uitgemeten, terwijl de
kerfstok
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van wie hare plaatsen willen innemen nog schoon is. Ook worden hier geene
verzachtende omstandigheden gepleit, om namens haar er aanspraak op te maken,
dat zij aan het roer zal blijven. Te zwaar en te gestreng zijn de eischen, die de schrijver
dezer regelen aan eene regeerende klasse acht te moeten stellen, dan dat hij zelfs van
onze burgerij niet zou getuigen: zij heeft, als zij hare hooge plaats van tot dusver
moet afstaan aan den vierden stand, de pijnen dier noodzakelijkheid verdiend. Hem
is het ook hier niet allereerst om het ‘wie?’, maar om het ‘hoe?’ te doen. Der
Staatskoets met, als haar' koetsier, een' werkman op den bok, wenscht hij eene goede
reis, zonder verrukking, maar ook zonder beklemming. Mits hij gerust mag wezen
op den geest, waarin dien werkman wordt geleerd te sturen. Zal dat de geest zijn der
vrijzinnigheid, dan heeft hij goeden moed. Maar is het de geest der ‘democratie’,
gelijk zij boven werd gekenschetst, dan houdt hij zijn hart vast.
Wat in dien geest dan zijne bezorgdheid wekt? Het is, met éen woord, de
miskenning, die zich erin uitspreekt, van het hemelsbreed verschil in digniteit tusschen
eene ernstige overtuiging en het eerste, het beste bloot persoonlijke verlangen. Waar
schuilt de kracht, die mannen van een beginsel tot onbaatzuchtig handelen, zwoegen,
dulden noopt om zijnentwil? Zij schuilt in deze erkentenis, dat, moge ook al in zulke
stoffen het gevaar voor dolen nooit geheel zijn uitgesloten, de waarheid, die zij
éenmaal zich verzekerd houden te hebben gegrepen, als waarheid, op hunne
toewijding, hunne krachten aanspraak heeft. Doch laat U nu eens trekken in de zuiging
dier gedachten, die, naar wij zagen, wegbereidsters zijn voor het democratisch ‘credo’.
Blijf dood, gelijk dat daar de grondtoon was, op 's menschen onvermogen om de
juistheid zijner practische overtuigingen wiskunstig te bewijzen. Geef U gewonnen
aan de platte gelijkstelling van het heiligst levensideaal met eene of andere hoogst
persoonlijke afkeerigheid, of voorkeur, waar van gelijk hebben of ongelijk zelfs geen
sprake is: den walg van appelen bijvoorbeeld, waarvoor H e n r i t r o i s -, de
kattenliefde, waarvoor R i c h e l i e u in de geschiedenis te boek staat. Ziedaar:
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juist dat, wat U kon hebben aangevuurd om voor Uw practisch ideaal te leven, ja, te
sterven, als het moest, zijn waarheidsgehalte, waarop Gij durfdet zweren, verliest
thans elken redelijken zin. Uwe overtuiging wordt een ‘lievelingsdenkbeeld’. Uw
geloof aan hare waarde, afgezien van hare feitelijke erkenning Uwerzijds, begoocheling, zelfbedrog. Zij staat niets boven andere drijfveeren: de ‘onedelste’
eigenbaat incluis. Daar hebt Ge het beginsel der beginselloosheid, dat in het gangbare
democratisme steekt.
Dat is, wel niet de éenige, maar toch eene hoofdoorzaak der tragische verwording,
die scherpe opmerkers hebben blootgelegd in elken volksstaat, zoodra er, als, met
name: in Frankrijk en de Amerikaansche Unie, het vrijzinnig ideaal was overschilderd
met de proclamatie van het ‘sic volo sic iubeo’ der massa. Waar geene beginselen
meer in eere zijn, daar woekert welhaast met eene niet te keeren weligheid het systeem
van het wederzijdsche dienstbetoon uit dienstbejag; daar zien zich land en volk met
heel den schat van ideëele goederen, die hun het verleden naliet, de toekomst te
vermeerderen gebood, eerlang ten buit aan zulk eene ‘bedelaarskamer’, als waarvoor
onlangs D e Vo g ü é het vertegenwoordigend lichaam in het ‘Palais Bourbon’
verklaarde. Dan bedelen de kiezers om genadegaven bij hunne afgevaardigden, - de
afgevaardigden om gunsten (spoorweglijnen, staatssubsidiën, ambten, lintjes) bij de
leden der regeering, - de leden der regeering om den steun, het woord, de stem der
afgevaardigden, - de afgevaardigden, eindelijk, om de stemmen, om de gunst der
heeren kiezers. En de uitkomst van dien bedelaarskringloop? Zij heet ‘Partijbewind’
in den ongunstigst denkbaren zin des woords. Wij zagen het straks reeds aan Amerika,
wat, bij het zoek raken der overtuigingen, van de oude staatspartijen wordt. Was
eerst verovering der staatsmacht middel, en doel: de toepassing van het partijprogram,
voortaan wordt, andersom, het program, de kunstige schikking der verlokkendste
beloften, middel, en doel: het bezit van het openbaar gezag. Een syndicaat tot voering
van het landsbewind ten nutte der gezamenlijke deelhebbers, daarin lost dan zich
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op, wat eertijds een verbond van politieke geestverwantschap was. En naar gelang
dus de partijen zelven prijsgeven haar oorspronkelijk karakter, ontaardt met éen haar
onderlinge strijd. Het blijft geene worsteling van ideeën langer, het wordt een wedijver
in handige tactiek. Wie maakt met het best gevolg aan koning Demos het hof? Wie
wordt de gunsteling der meerderheid? Dat is de vraag, de éenige, die hoofd en hart
der leiders nog vervult. Is dan de slag geslagen, de regeeringsveste vermeesterd door
de handigste belovers, zoo komt het van nu af hierop aan, haar zoo lang mogelijk te
behouden. Daartoe strekt het bezetten aller plaaten, aller ambten uitsluitend met
beproefde bentgenooten. Geheel het ambtenaarscorps met zijn' geweldigen tros van
gunstelingen: vertrouwden onder het beurspubliek, concessionarissen, geridderden,
het wordt alles éen verkiezingsagentuur ten dienst van de ‘clique’ in de regeering.
Ook het gedrag der meerderheidspartij in het parlement richt zich ten slotte alleen
op hetzelfde wit. ‘Uw' naaste zult gij liefhebben, maar Uw' vijand zult gij haten’: dat
blijkt haar lijfdevies. Partijgangers beloonen door goudregens uit te storten over die
deelen des lands, die den regeeringsphalanx hebben afgevaardigd; partijgangers
winnen ook, door onder zeer doorzichtige bedingen den weifelenden districten gelijke
gunsten vóor te spiegelen; daarentegen: ontwijfelbaar betoon van ongenadigheid
jegens ‘den vijand’; onthouding niet alleen van steun en hulp, waarop hem toegedane
landsgedeelten eene billijke aanspraak hadden; neen: waar het maar even kan, ook
stellige plagerijen, dwangmaatregelen, rechtsinkorting, opdat, wanneer de worsteling
wordt hervat, de weêrpartij, zooveel slechts mogelijk, zij lamgeslagen en ontmoedigd;
is niet te vaak die honende onderstbovenkeering van der vrijzinnigen staatsidee het
éenig doel, waarop, bij ‘vrij’-geprezen volkeren de averechtsche staatswijsheid der
stembus-overwinnaars zint? En men vergoelijke die wan-toe-standen niet door eene
verwijzing naar de regelmatige onstandvastigheid der democratische regeeringen.
Al worden ook licht, de verdrukten van heden de meesters van morgen, daarmeê
wordt het onrecht van heden én morgen geen recht.
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Wij hopen, niet te worden misverstaan. Wij willen allerminst te kennen geven, dat
politieke zeden, als hierboven naar Fransche en trans-atlantische modellen werden
geschetst, ten onzent morgen aan den dag onder het bewind van de ‘vrijzinnige
democraten’ zijn te wachten. Alleen ‘principiis obsta’. En dat van ‘democratische’
verwording ten onzent nog zelfs geen begin zou zichtbaar zijn, dat kan een blinde
alleen beweren. Gezwegen worde van den toon, waarin sinds jaar en dag het débat
gestemd is over sommige begrootingen, met name: die van waterstaat. Dat hengelen
ettelijker ‘geachte leden’ naar eene milde gift voor hun district (een stoomtramlijntje,
of een subsidietje, ja, wat niet al?) de amendementen ook om te verhoogen een salaris
hier en daar weêr een pensioen, die dingen mogen een geheel nieuw licht doen vallen
op de legende, als zou slechts Demos niet omkoopbaar wezen, zij zijn nog het ergste
niet. Bedenkelijker kon het feit ons schijnen, dat in ‘vrijzinnig-democratischen’ kring
de leer, als moest naar eene te wachten volksstem zich eigen inzicht plooien, een
paar maal reeds om het hoekje is komen gluren. Adres aan den zoo mannelijken
adviseur uit Winschoten in de vóorlaatste samenkomst der ‘Unie’. Adres ook aan
dien volksvertegenwoordiger, die te Utrecht blijk gaf van den treurigen moed, een
woord ten gunste van 's lands weerbaarheid te ontraden, ‘omdat het volk daarvoor
geen gelden overhad’. Vóorshands, intusschen, zijn die twee volkshovelingen vocalen
in ons staatsleven nog niet. Neen: wat den schrijver dezer regelen het meest bezorgd
maakt, het is iets anders. Het is de lichtvaardigheid, waarmeê vrijzinnige kamerleden
en bewindslieden sinds eenigen tijd zich heenzetten over wat vroeger eene
gewetenszaak, een principieel bezwaar zou zijn geweest, zoodra vasthoudendheid
aan zoo'n beginsel een' maatregel dreigt op te houden, dien, naar men zegt, ‘het volk’
verlangt. Kan een vrijzinnig oeconoom zich erger ketterij verbeelden, dan het artikel
onzer ongevallenwet, dat den patroon verbiedt het bedrag der premie te verhalen op
het loon? Was, ja, of neen, de weêrzin tegen andere dan strict noodige verbreeding
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der staatsbemoeienis, en bovenal tegen functionarisme, voor ieder mondig volk een'
nagel in zijn vleesch, van ouds een proefsteen der vrijzinnige politiek? Nogtans: hoe
luchtig hebben ettelijken harer gezworen kampioenen met die traditiën, toen zij bij
‘de ongevallenwet’ ter sprake kwamen, het genomen! Men herinnere zich ook het
ontwerp op de arbeids- en rusttijden. Is het, wederom, voor een' vrijzinnige mogelijk,
noodlottiger ramp voor onze arbeiders zich te denken, dan dat, door een lichtvaardig
heenzien over de voorwaarden, waaronder alleen onze nijverheid kan blijven
mededingen op de wereldmarkt, de ondernemingsgeest gedrukt wordt en ontmoedigd?
Welnu, toets daaraan eens de wijze, waarop het genoemde ontwerp was vóorbereid
geworden door eene regeering onder P i e r s o n , als ‘premier’! Was daar geen grond
tot zorg? En desgelijks in de allerlaatste dagen. Wie had vóor dezen aan het vrijzinnig
hart eene enkele ‘vrijheid’ heiliger, dierbaarder geacht, dan het eigenmeesterschap
onzer gemeenten? Doch zie nu, om het bescheiden uit te drukken, hoe ‘vreemd’ men
met dat kostelijk goed durft omspringen, ten einde toch maar niet coulante afdoening
der ‘woningwet’ te hinderen! Waren soms de ‘liberalen’, die het hier geldt, in éens
bekeerd op al die cardinale punten? Zoo neen, beseften zij dan niet hun' plicht om,
trots de urgentie der aanhangige voorstellen, te stipter hunne trouw aan de beginselen
te bewaren, naarmate voor het kortzichtige publiek het nut van gene meer -, de waarde,
integendeel, van deze minder voor de hand lag? Dat zij dien plicht verzaakten, dat
zij, omgekeerd, het grootere doch veel meer verwijderd goed ten offer brachten aan
het kleinere-dichterbij, dat is eene zelfwegcijfering ter wille der vermoedelijke ‘vox
populi’, die des te meer bedenking wekt naar mate het aanzien grooter was der
mannen, die haar pleegden.
Een grijze koning - aldus luidt een oud verhaal - had na eene lange en niet te
éenenmale roemlooze regeering ten slotte een deel des volks ontstemd. Men klaagde,
dat hij soms te veel op eigen voordeel was bedacht ge-
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weest en niet genoeg op het heil der onderdanen. Toen staken wijze mannen de
hoofden bij elkaar, en zij beduidden den vermoedelijken troonopvolger, dat hij de
teugels uit zijns vaders hand zou opeischen, althans zijne aanspraken doen gelden
op meêregeeren. De toeleg slaagde. Na eenig tegenstribbelen willigde de oude de
hem gestelde vordering in. De jeugdige regent riep de voornaamsten van de wijze
mannen, die bij hem op den staatsgreep hadden aangedrongen, in zijn' raad. Nu zou
dan alles gaan naar wensch. De nieuwe raden koesterden omtrent hun' jongen meester
de heerlijkste verwachtingen. Zij gingen in hunne ingenomenheid zoo ver, dat zij
wel vaak, om raad gevraagd, hun eigen oordeel liever vóor zich hielden, verklarend
dat wat hunnen Heer behaagde wel het beste wezen zou.... Hier brak het verhaaltjen
af. Den Schrijver echter dezer regelen is het altijd voorgekomen, dat die gedragslijn
van de wijze mannen, die de paleisomwenteling hadden bewerkt, niet bepaald strekte
om deze te doen beantwoorden aan haar doel. ‘Sapienti Sat.’
L.B.: 4/IV. 1901.
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Heerendiensten op Java.
Door E.B. Kielstra.
Het is nauwelijks eene eeuw geleden dat eene ‘Indische specialiteit’ er op aandrong,
toch nooit van den stelregel af te gaan dat het in ‘Aziatische gewesten over een arm
volk het beste en gemakkelijkste te regeeren is.’
In dàt opzicht althans is wel eene geheele omkeering in de denkbeelden gekomen.
Tegenwoordig staat bij ieder Nederlander, tot welke staatkundige partij hij behoore,
vast dat de bevordering van de welvaart der inlandsche bevolking eene eerste plaats
behoort in te nemen op het programma van koloniaal beheer. Wij begrijpen dat wij
alleen dàn trotsch kunnen zijn op het bezit onzer koloniën, wanneer de bevolking
redenen te over heeft om ons dankbaar te zijn voor onze behartiging van hare
belangen; dat onze souvereiniteit ten slotte slechts hare rechtvaardiging vindt in de
wijze waarop wij gebruik maken van de macht, welke in onze handen is gelegd.
Zeker, in menig opzicht zijn de meeningen nog verdeeld omtrent de middelen,
welke moeten worden aangewend om den materieelen toestand der bevolking te
verbeteren. Daar zijn er nog onder de hervormingsgezinden die, tot zekere hoogte
althans, de gedwongen koffiecultuur en het
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monopolie op Java verdedigen; er bestaat bij sommigen nog twijfel, of de
ontwikkeling der Europeesche landbouwnijverheid wel in alle opzichten de inlandsche
bevolking voordeel brengt. Aan den eenen kant wordt gepleit voor toenemende
ambtenaars-bemoeiing, omdat de inlander uit zich-zelven zorgeloos en lui is, daartegenover wordt gesteld dat juist dit middel, lang niet altijd doeltreffend
aangewend, het kwaad doet toenemen hetwelk men wil bestrijden....
Er is dus, ook in andere aangelegenheden, lang niet altijd geheele eenstemmigheid,
en gaandeweg zullen nog de bezwaren moeten worden opgelost welke hij, die de
belangen van den inlander behartigen wil, op zijn weg ontmoet. Wij weiden daarover
nu niet verder uit, maar bepalen ons tot een onderwerp, waaromtrent gelukkig vrij
wèl eenstemmigheid heerscht: de afschaffing der thans nog gevorderde heerendiensten
op de Gouvernementslanden van Java en Madura.
Niemand verdedigt meer in beginsel het vorderen van arbeid zonder loon; ieder
begrijpt, dat de onbeloonde arbeid zonder lust en ijver wordt verricht, en dus luiheid
en onverschilligheid kweekt; dat, althans wanneer er in eenigszins ruime mate gebruik
van wordt gemaakt, den inlander de gelegenheid wordt benomen tot eenige welvaart
te geraken. En ieder begrijpt ook, dat misbruiken welig tieren waar de contrôle
onmogelijk voldoende kan zijn.
Wij willen alleen spreken over Java en Madura. Niet alleen, omdat dit de meest
bevolkte eilanden zijn, waar zich een geregeld belastingstelsel heeft ontwikkeld
waarnaast - hoeveel het nog te wenschen moge laten - voor belasting in arbeid geen
plaats meer is, en omdat op sommige Buitenbezittingen de toestanden voor eene
dadelijke afschaffing van allen heerendienst misschien nog niet rijp zijn. Maar ook,
omdat men in ieder geval op Java zal moeten beginnen: wat dààr geschiedt, zal als
voorbeeld voor elders gelden.
Het schijnt ons wenschelijk, hier een beknopt overzicht
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te geven van de geschiedenis der heerendiensten; geen beter middel, meenen wij,
om onze lezers te overtuigen van de noodzakelijkheid, daaraan thans een einde te
maken. Want zij zullen er uit zien, hoeveel misbruik van den arbeid der bevolking
is gemaakt; hoe de overdrijving in de tweede helft der negentiende eeuw geleidelijk
is beperkt, - maar ook, hoe weinig men nu eigenlijk nog is gevorderd sedert
D a e n d e l s ' tijd.
Het is bekend, dat de O.-I. Compagnie de bevolking exploiteerde zooveel in haar
vermogen was. Zij eischte van de inlandsche hoofden ‘contingenten’ en ‘verplichte
leverantiën’, en liet zich overigens zoo weinig mogelijk in met de wijze, waarop die
hoofden aan de producten kwamen en verder zoowel in het levensonderhoud van
hen-zelven en hunne betrekkingen en vrienden, als in al hun ‘pracht en praal’
wenschten te voorzien. En in streken waar de Compagnie-zelve meer als directe
heerscheres op den voorgrond trad, was het voor de inlandsche bevolking niet
gunstiger gesteld!
Bij groot verschil in plaatselijke toestanden, zoodat geen district, ja geen dorp in
zijne regeeringswijze gelijk was met het andere, waren de lasten overal even onzeker
als drukkend, zoo schreef de Gouverneur-Generaal in 1796. Wie weten wil hoe het
in 1803 te Soerabaja gesteld was, verneme dat het regentschap van dien naam, hetwelk
cc. 30.000 manspersonen telde, te zorgen had voor het onderhoud van 2 bataljons
onbezoldigde troepen, gewapend met geweren, en 2 dito, gewapend met pieken; voor
eene menigte van wegen, bruggen, batterijen en barakken; voor het ter hoofdplaats
noodige volk voor de pakhuizen, het hospitaal, de militaire wachten, de zeevaartslogie,
de ambachtswinkels en het schoonhouden der stad; voor vaartuigen en de bemanning
daartoe bij het lossen en laden van de gouvernementsschepen .... ‘En wat dies meer
was’, voegt de geschiedschrijver er bij, wel wetende dat nog velerlei ten bate van
Europeesche en inlandsche ambtenaren gevorderd werd wat in deze opsomming
wordt gemist.
Misschien zal een onzer lezers de opmerking maken
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dat de O.-I. Compagnie in 1800 had opgehouden te bestaan, en het zooeven genoemde
jaartal 1803 alzoo valt in den tijd van het Staatsbestuur; wij antwoorden daarop dat
de opheffing der Compagnie alleen van beteekenis was voor de belanghebbenden in
Nederland, - in Indië maakte zij in het optreden der bestuurders en het lot der
bestuurden voorloopig niet het minste verschil.
Eerst met D a e n d e l s (1808) brak het tijdvak aan, waarin het Compagnies-bestuur
feitelijk overging in dat van den Souverein.
Het was in Nederland wel bekend geworden, hoe groot de misbruiken waren, niet
het minst op het stuk der heerendiensten. Dezelfde Indische specialiteit, op wien wij
in den aanhef van dit opstel doelden, de Raad van Indië I J s s e l d i j k , had er reeds
in 1802 op aangedrongen: ‘om de heerendiensten ten aanzien van de maatschappij
gedeeltelijk en van 's Compagnies dienaren algeheel af te schaffen, en die omtrent
de regenten zooveel te verminderen als men oordeelen zal dat naar den aard van 's
lands gewoonte zal kunnen geschieden’; en in het Regeeringsreglement van 1806
(art. 48) werd reeds gezegd: ‘De meest geschikte middelen zullen met overleg van
de inlandsche regenten worden beraamd om in het gebied van de Bataafsche Republiek
in Oost-Indiën het lot van den gemeenen inlander te verbeteren, alle onregelmatige
en willekeurige belastingen af te schaffen, de misbruiken op het stuk der
heerendiensten ingeslopen zorgvuldig te weren’...
In de instructie voor de Commissarissen-Generaal, die destijds naar Indië gezonden
zouden worden (maar door koning L o d e w i j k werden teruggeroepen), kwam, in
art. 36, het voorschrift voor dat, ter wering van alle misbruiken en tot bevordering
van het geluk van den inlander, ‘de heerendiensten zooveel worden beperkt als 's
lands zeden en gewoonten met de plaatselijke omstandigheden maar immer kunnen
gedoogen, mitsgaders in die evenredigheden verdeeld dat de last daarvoor voor den
gemeenen man zoo dragelijk mogelijk zij’.
Men ziet: het onderwerp, hetwelk ons thans bezig
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houdt, is omstreeks eene eeuw aanhangig. Zoude het, waar allen het eens zijn dat om met D i r k v a n H o g e n d o r p te spreken - ‘het stelsel op zichzelve slecht is,
en des te meer naarmate eene natie beschaafder en vooral handeldrijvender wordt’,
dan nòg geen tijd worden tot definitieve afdoening?
D a e n d e l s is de eerste geweest, die op het stuk der heerendiensten belangrijke
verbeteringen verordende. Hij stelde de koffieplanters vrij van alle heerendiensten
ten behoeve van het Gouvernement (1809), en bepaalde overigens dat ‘het gewoon
onderhoud van wegen en bruggen, het transporteeren of vergezellen van personen
of goederen die van landswege reizen of vervoerd worden, de eenige diensten zijn
welke van de ingezetenen zonder betaling worden gevorderd; alle andere
heerendiensten, als de buitengewone werken tot het aanleggen van wegen en bruggen,
het graven van kanalen enz. geschieden bij aanbesteding of in daghuur tegen betaling’
(1808).
Hierop doelden wij, toen wij boven meenden te mogen zeggen dat wij nog bitter
weinig gevorderd waren na D a e n d e l s ' tijd. Is het aan den eenen kant waar, dat
onder de bijzonder moeielijke omstandigheden waaronder D a e n d e l s , en in den
korten tijd waarin hij het bestuur voerde, zijne voorschriften niet tot behoorlijke
uitvoering kwamen, aan den anderen kant is het óók waar, dat de wettelijke bepalingen
van den tegenwoordigen tijd in sommige opzichten voor de bevolking minder gunstig
mogen heeten dan de zijne.
Men had dat niet kunnen verwachten in 1813, toen, tijdens het Engelsche
tusschenbestuur, M u n t i n g h e - de raadsman van R a f f l e s - schreef: ‘Het is buiten
eenigen twijfel, dat na de afschaffing van alle heerendiensten en gedwongen
leveringen van producten, thans door het Gouvernement gevorderd, de
arbeidzaamheid, de nijverheid en de welvaart van het volk in hooge mate moeten
vermeerderen en te eenigertijd eene evenredige vermeerdering der
gouvernementsinkomsten zullen geven!’
R a f f l e s stemde geheel hiermede in. En als M u n -
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t i n g h e nog, naar de algemeene opvatting van die dagen, op den voorgrond had
gesteld dat ‘elke kolonie bestaat, of moet bestaan, ten voordeele van het moederland’,
antwoordde R a f f l e s : ‘Mijn eerste blik is gericht op de verbetering van den toestand
der inboorlingen; de vermeerdering van 's lands inkomsten zal niet de aanleiding,
maar wel de rechtvaardiging van de voorgenomen veranderingen zijn’...
R a f f l e s haastte zich dan ook, bij proclamatie van October 1813, te verkondigen:
‘het stelsel van gedwongen arbeid en verplichte leveringen is over het algemeen op
geheel Java afgeschaft’. Maar daargelaten dat hij op die verklaring al dadelijk eenige
uitzonderingen liet volgen en dat aan de inlandsche hoofden in verschillende opzichten
de vrije hand werd gelaten, - het bleef bij eene afschaffing op papier; en toen het
Nederlandsche bestuur in 1816 weder optrad, vond het de openbare werken erg
verwaarloosd, maar de heerendiensten geenszins afgeschaft.
M u n t i n g h e kon dus, in 1817, zijn vroegeren aandrang herhalen. Waar ‘geweld,
willekeur, verplichte arbeid, bekrompen belooning, onregelmatige inkomsten,
onregelmatige belastingen’ gelden, daar volgen - zoo schreef hij - ‘verachtering,
steeds toenemende verachtering, onvermogen, onmacht, en eindelijk de totale val en
het verlies der kolonie’; dit was gebleken uit de geschiedenis der Oost-Indische
Compagnie. Wanneer ‘gelijke bescherming van alle klassen en rangen van
onderdanen, recht en orde, ruime belooning, eene regelmatige en zonder uitzondering
werkende belasting’ de gronden van het Staatsbestuur vormden, dan zouden
‘voorspoed, steeds toenemend vermogen en macht’ te verwachten zijn. Dat was z.i.
af te leiden uit de toenmalige toestanden in Britsch-Indië.
De tegenstelling is nu, in den aanvang van de 20e eeuw, nòg niet verouderd.
Hoeveel er reeds, in vergelijk met vroeger, verbeterd moge zijn, nòg kan er op Java
sprake zijn van willekeur in het vorderen van persoonlijke diensten; van verplichten
arbeid; van bekrompen belooning van hen die voor den Staat werken (men denke
niet alleen aan de onbetaalde heerendiensten, maar ook aan onbezoldigde dessa-
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hoofden en magangs, aan de koffieplanters); van onregelmatige belastingen, waar
in een groot deel van Java nog de behoorlijke grondslag der landrente ontbreekt...
Om op de heerendiensten terug te komen, - M u n t i n g h e bestreed ze met alle kracht.
Laat ons de zaken bij hare ware namen noemen, zeide hij, en niet praten van het
zachte juk, waaronder de Javaan zich gansch gewillig bukt, of van de aloude adat,
van de gebruiken en instellingen der Javanen, die de willekeurige beschikking over
den tijd en den arbeid van dezen zouden wettigen.
‘Traagheid en tegenzin kenmerken elken stap van den Javaan in het verrichten
van zijn verplichte taak... Doch men laat hem niet vrij, men laat hem niet aan zich
zelven over om zijn gezin en gewin te doen, of hij verkrijgt als het ware de vlugheid
van het gedierte des velds; de kruinen der bergen versiert hij met zijnen handenarbeid,
aan derzelver hellingen hangt hij zijne akkers ten toon, langs heuvelen en dalen leidt
hij zijne wateren, en het gansche veld bekleedt hij met het gewas, door zijne handen
geplant.’
Het scheen ons niet onnut, deze woorden, hoe bekend ook, hier te herhalen. Het
is, in vroegere jaren, zoo dikwijls verklaard door menschen die beweerden ‘den
inlander te kennen’, dat de Javaan van nature lui is en dus maar tot den arbeid
gedwongen moet worden, dat er misschien thans nog wel sommigen te vinden zijn,
die hiermede instemmen, al heeft de ondervinding van de laatste tientallen jaren, nu
alle spoor- en tramwegen op Java, de havenwerken van Batavia en zoovele andere
zaken geheel in vrijen arbeid zijn tot stand gekomen, het geloof in bedoelde bewering
veel verzwakt.
De Commissarissen-Generaal, die in 1816 met de overneming der Indische bezittingen
en de organisatie van het bestuur waren belast, waren ongetwijfeld welwillend gezind
jegens den inlander, maar zij zagen geen kans, de belofte in te lossen die R a f f l e s
gedaan had. Deze had ‘zijn stelsel met zooveel overhaasting en onnauwkeurigheid
inge-
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voerd, dat alle overigens heilzame bedoelingen van het bestuur ten eenemale verijdeld
waren; de regeering was misleid, de ingezetenen waren op onregelmatige en
drukkende wijze belast, 's lands inkomsten in de grootste onzekerheid gebracht’...
Aldus verhaalt ons de geschiedschrijver van dien tijd; waar de middelen ontbroken
hadden om de veranderingen in het koloniaal regeeringsstelsel niet alleen op papier,
maar ook metterdaad tot stand te brengen, waren ook Commissarissen-Generaal niet
bij machte, de afschaffing der heerendiensten eene werkelijkheid te doen worden.
Zij moesten er zich toe bepalen, de vroegere misbruiken zooveel doenlijk te keeren.
In hun regeeringsreglement (1818) verboden zij alle diensten ‘aan bijzondere
personen, al of niet met eenig ambt belast,’ zij bepaalden, dat de heerendiensten,
welke aan den lande toekomen, onder vaste bepalingen gebracht of door andere
belastingen vervangen zouden worden, en dat bepalingen zouden worden gemaakt
op de diensten, door de inlanders, volgens landsgebruik, aan hunne hoofden te
verleenen (art. 109).
Laat ons hier terloops opmerken, dat onder de heerendiensten, aan den lande
toekomende, steeds voornamelijk verstaan werd het onderhouden zonder betaling
van ‘'s heeren wegen en bruggen.’ In dien geest spraken de Regeeringsreglementen
van 1827, 1830 en 1836. Maar herhaalde aanschrijvingen van de Indische Regeering
toonen dat men wel wist, hoeveel misbruik nog bleef bestaan.
Ongetwijfeld droegen - nevens het eigenbelang der Europeesche en inlandsche
ambtenaren - daartoe belangrijk bij de financieele moeielijkheden waarin Indië vóór
en tijdens den Java-oorlog verkeerde; maar welke reden of verontschuldiging men
moge aanvoeren, - het is een feit dat de Gouverneur-Generaal ad interim J.C. B a u d
in 1836 moest verklaren: de heerendiensten ‘zijn nog geheel en zonder eenig
beperkend voorschrift overgelaten aan de ondergeschikte plaatselijke besturen.’ En
wel euphemistisch voegde hij er bij ‘dat er alle grond is om te vermoeden dat
daaromtrent niet overal wordt gehandeld met die gemoedelijke spaar-
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zaamheid, welke door het algemeen belang wordt gevorderd’...
Daar was toen wel eene bijzondere reden om op de beperking der heerendiensten
aan te dringen: het cultuurstelsel nam zóóveel tijd en arbeid van den Javaan in beslag,
dat alle ‘nuttelooze verkwisting’ van dien tijd en arbeid moest worden tegengegaan.
Maar.... het moederland had geld, veel geld noodig, en steeds dringender werd de
aandrang om ‘remises’ uit Indië. Het ‘batig slot’ moest zoo hoog mogelijk worden
opgevoerd. Was het aanvankelijk de meening dat het cultuurstelsel alléén alles leveren
zou wat men verlangen kon, weldra ging daarmede gepaard de beknibbeling op wat
voor de behoeften van Indië zelf vereischt werd. Wanneer voor deze geen geld
beschikbaar werd gesteld, - wat bleef er dan anders over dan dat men zijn toevlucht
maar nam tot onbetaalde diensten en leveringen?
Zoo werden dan, tot omstreeks de helft der eeuw, de heerendiensten zeer belangrijk
verzwaard; de ‘nood van het moederland’ dwong, ook in dit opzicht, meer en meer
af te wijken van de goede plannen die gevormd waren, - van het regeeringsstelsel
hetwelk volgens B a u d , ‘onder alle hemelstreken het beste is,’ n.l. dat waarbij de
welvaart der ingezetenen bevorderd wordt door wijze wetten.
Om het cultuurstelsel zoo productief mogelijk te maken, had men de hulp noodig
van de inlandsche hoofden; de ‘onregelmatigheden’ van de inlandsche aristocratie
moesten zooveel mogelijk door de vingers worden gezien! Zie hier wat de
alvermogende Va n d e n B o s c h in 1834 schreef:
... ‘Men heeft geloofd, de bevolking als het ware te kunnen winnen door die in
bescherming te nemen tegen hare hoofden, door het zoogenaamd knevelen van dezen
te keer te gaan en door haar een geest van onafhankelijkheid van hare hoofden in te
boezemen. Dan, met welk gevolg? De gemeene man, niet vatbaar om onze
bedoelingen te begrijpen en van ouder tot ouder aan het in ons oog zoo willekeurig
gezag zijner hoofden gewoon, heeft onze handelwijze als eene onbillijke aanmatiging
van gezag en een inbreuk op de adat beschouwd.... Wij moeten dus naar mijn inzien
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de hoofden op alle gepaste wijzen aan ons verbinden’....
Wat hij door deze uitdrukking: ‘op alle gepaste wijzen’ verstond, blijkt uit deze
woorden, elders in zijne ‘Memorie’ voorkomende:
.... ‘Men store zich dan ook weinig aan het geschreeuw van misbruik van gezag
bij de inlandsche hoofden dat vele, in de huishoudelijke aangelegenheden van den
Javaan geheel onkundige ambtenaren aanheffen en dat zeldzaam eenen anderen grond
heeft dan de zucht om zelven in de dessa's den baas te spelen.
Zoolang het volk geen bewijzen geeft van misnoegdheid, dat altijd blijkt uit talrijke
verhuizingen naar elders, zij men verzekerd dat zij met het bestuur van zaken, of
althans met hunne hoofden, tevreden zijn.’
Aldus werd ieder die ‘het zoogenaamd knevelen der hoofden’ wenschte te keer te
gaan, bij voorbaat voor onkundig en bemoeiziek uitgemaakt. En wat de laatste
zinsnede betreft, - ieder weet dat de Javaan aan zijn grond gehecht is, en de
‘verhuizing naar elders’ dus wel het uiterste middel is om zich aan een ondragelijk
juk te onttrekken. Zoolang hij dat niet doet, is hij volgens Va n d e n B o s c h geheel
tevreden! Het is de redeneering van iemand die verklaart dat een mensch niet ziek
is en geen geneesmiddelen noodig heeft zoolang hij niet op het uiterste ligt.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat bij dergelijke staatkunde het misbruik,
door de hoofden van de heerendiensten gemaakt, groote afmetingen aannam.
En niet minder groot was dat misbruik van de zijde der regeering zelve. Door de
baatzuchtige handelspolitiek van die dagen stonden wij jarenlang op gespannen voet
met Engeland, en dààrom moest Java in staat van verdediging worden gebracht tegen
een buitenlandschen vijand; dààrom moesten over het geheele eiland vestingen
worden gebouwd. Men moest hiertoe, volgens het officieel verslag van 1849, jaren
achtereen ‘veel’ gebruik maken van het ‘souvereine recht op heerendiensten’; de
heer E. d e Wa a l , dit vermeldende, voegt er bij: ‘zeer zacht uitgedrukt! De
rechtvaardige historie eischt iets harders dan dit officieel fluweel.’
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En daarbij kwamen dan al de verdere werkzaamheden, gevorderd in heerendienst,
omdat er voor betaalden arbeid geen geld was. Aan de voor die heerendiensten
eenmaal gestelde grenzen dacht niemand meer; zonder loon werden fabrieken,
pakhuizen, gevangenissen, kazernes, woningen voor Europeesche en inlandsche
ambtenaren gebouwd; was er vroeger sprake van het onderhouden van wegen en
bruggen, thans werden tal van nieuwe wegen en bruggen tot stand gebracht; de
postdienst met zijne gebouwen, paarden, buffels, tuigen, bediening werd zonder de
minste vergoeding aan de ‘best gelegen dessa's’ opgedragen.
‘En wat dies meer was’, zouden wij ook hier kunnen zeggen. Als B a u d in 1836,
erkennende dat de ‘heerendiensten nog geheel en zonder eenig beperkend voorschrift
overgelaten waren aan de onderscheidene plaatselijke besturen’, voorstellen uitlokte
tot een onderzoek naar den feitelijken toestand, dan wordt onder zijn opvolger (1838)
van zoodanig onderzoek afgezien omdat het geld kosten zou; als nog aan de
verschillende inspecteurs wordt aanbevolen, bij hunne inspectiën nauwkeurig te
onderzoeken of en in hoever de bepalingen worden gehandhaafd tegen het onwettig
vorderen van diensten of levensbehoeften van den inlander, dan volgt daarop eene
aanschrijving van den Minister Va n d e n B o s c h (April 1839) dat het ‘met den
bestaanden maatschappelijken en zedelijken toestand van de Javanen niet zou strooken
indien de inspecteurs zich beijverden tot het opzettelijk opsporen van bedoelde
misbruiken, zoo die door regenten en hoofden begaan zijn, zonder dat zij als misdadig
kunnen worden aangemerkt’; als, weder een paar jaar later, de Directeur der Cultures
eene algemeene regeling der heerendiensten voorstelt, wordt zijn plan onaannemelijk
geacht omdat het blijken scheen te dragen van ‘die overdreven hervormingszucht en
aanranding van aloude landsgebruiken, die zorgvuldig moesten worden vermeden’....
Zoo werd alle verbetering gekeerd, en verviel men steeds van kwaad tot erger.
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Met welk gevolg? Dat de Gouverneur-Generaal R o c h u s s e n in 1850 aan den
Minister van Koloniën schreef dat ‘overdrijving van heerendiensten, van zoogenaamd
bezoldigden arbeid voor de cultures en voor den vestingbouw zich in de gevolgen
had doen kennen door volksverloop en door hongersnood, - dat met zulke gevolgen
geen vreedzaam en vruchtdragend behoud van Java mogelijk was’; en dat hij, bij de
overgaaf van zijn bestuur aan zijn opvolger verklaarde: ‘Groot en veelvuldig is
geweest de overdrijving van het stelsel van heerendiensten en gedwongen leveringen
door de bevolking, zonder of zonder genoegzame betaling. Hoeveel die diensten en
leveringen aan de bevolking wel kosten zouden, is niet te berekenen.’
Op zoodanige ‘actie’ moest wel ‘reactie’ - in den goeden zin - volgen, en erkend
moet worden dat sedert 1850 geleidelijk veel is gedaan om den druk der
heerendiensten te verlichten.
Nog onder R o c h u s s e n 's bestuur werd groote vermindering gebracht in de zware
heerendiensten aan 's lands verdedigingswerken.
D u y m a e r v a n Tw i s t bepaalde (1851) dat alle uitgaven voor de
gouvernementsgebouwen voortaan zouden worden betaald, zoodat daarvoor geen
onbetaalde leveringen of verplichte diensten meer mochten worden gevorderd.
Gedwongen arbeid, maar dan tegen betaling, werd niet dadelijk uitgesloten; dit
geschiedde eenige jaren later.
Intusschen was door de wetgevende macht in Nederland het Regeeringsreglement
(van 1854) vastgesteld, en van belang voor de toekomst was o.a. wat bij die
gelegenheid over de heerendiensten werd gezegd.
Reeds bij de eerste schriftelijke discussie (Voorloopig Verslag van Maart 1853)
erkende men wel dat dadelijke afschaffing van alle heerendiensten onmogelijk was,
maar verscheiden leden der Tweede Kamer achtten een trapsgewijze, uiterst
behoedzame afschaffing, desnoods binnen een door de wet te bepalen termijn,
wenschelijk en noodzakelijk. Het misbruik toch was in deze zaak onafscheidelijk
van het gebruik....
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Tusschen haakjes: wanneer de wet een termijn gesteld had, - zou die dan niet op
minder dan eene halve eeuw bepaald zijn?
Wanneer wij thans de discussies van Augustus 1854 herlezen, dan vinden wij
daarin allereerst eene bestrijding, door den heer S l o e t t o t O l t h u i s , van de
heerendiensten, door de bevolking aan hare hoofden te bewijzen. ‘Men beroept zich
ter verdediging op de adat, zeide hij, maar vergeet de groote adat, dat als adat wordt
beschouwd al wat in het belang van den Javaan zelf is.... Men beweert dat het prestige
der hoofden van de handhaving dier diensten afhankelijk is, maar vergeet dat dwang
en druk geen prestige, maar afkeer en haat wekken’.... Die diensten moesten dus,
tegen behoorlijke schadeloosstelling, in de eerste plaats vervallen.
B a u d meende, dat ‘de tijd nog niet scheen gekomen te zijn waarbij men het
vorderen van heerendiensten kon beperken tot groote calamiteiten en waarin alle
gewone diensten tegen geldelijk loon kunnen worden verricht’; dat men ‘onwijs’
zou doen, de bestaande rechten en verplichtingen ‘met gewelddadige hand los te
scheuren’. Maar, voegde hij er bij, ‘in beginsel zullen wij de heerendiensten allen
veroordeelen’; de opheffing moet het werk zijn van den tijd, en daarvoor baant de
voorgestelde wetsbepaling den weg.
Hij was het niet eens met den heer S l o e t , dat men het eerst de diensten moest
afschaffen die aan de hoofden bewezen werden: ‘Ik wensch zoozeer als iemand de
afschaffing der heerendiensten, maar m.i. moet de Regeering aanvangen met de
heerendiensten, die zij zelve vergt, te verminderen en van lieverlede, zoover dat
mogelijk is, geheel af te schaffen’... ‘Het Gouvernement moet hier zooals overal,
edelmoedig, niet bekrompen handelen. De afschaffing van de
gouvernements-heerendiensten zal voorzeker meerdere uitgaven, wellicht aanzienlijke
uitgaven veroorzaken, maar daarom wensch ik dat de hervorming trapsgewijze, zelfs
zeer langzaam plaats vinde’...
Wij merken hier op, dat noch de heer Sloet, die zeide:
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‘wanneer wij (voor de schadeloosstelling aan de inlandsche hoofden) eenige tonnen
gouds moesten besteden, waarmede onze baten zouden verminderen, dan zouden
wij een van de grootste weldaden aan de Javaansche bevolking bewijzen’, - noch de
heer B a u d dacht aan een aequivalent in geld, door deze bevolking voor de af te
schaffen belasting in geld op te brengen.
Wij laten de quaestie, welke heerendienst - aan den staat of aan de inlandsche
hoofden bewezen - het eerst moest vervallen, verder rusten; zij heeft thans geen
practisch belang meer. En dan herinneren wij nog slechts dat Va n H o ë v e l l ,
verklarende dat heerendiensten niet meer noodig zijn omdat men tegen voldoende
betaling voor alle werk genoeg werklieden kon krijgen, geleidelijke afschaffing
wenschte ‘met niet al te kleine stappen’; dat de minister P a h u d zich rangschikte
‘onder diegenen, die vermindering en, kan het later zijn, afschaffing van de
heerendiensten verlangen’...
Maar die Minister zeide ook: ‘Wil men de heerendiensten geheel afschaffen, dan
zou daarvoor in de plaats moeten komen eene belasting in geld’, en ‘daartoe is de
tijd nog niet gekomen’.
Het ‘batig slot’ van de Indische administratie, door Nederland genaast, bedroeg
in 1854 ruim 30, in 1855 ruim 34, in 1856 ruim 40, in 1857 ruim 57 millioen! Zoo
ooit ‘de tijd gekomen’ was om ook voor Indische belangen te zorgen, dan was het
wel toen; de ‘geldelijke nood van het moederland’ drong niet meer gelijk eenige
jaren te voren, - maar de Nederlandsche bewindvoerders waren, naar de uitdrukking
van den heer Va n d e r H e i m v a n D u y v e n d i j k e (30 Juni 1863) door de
Indische saldo's ‘gedemoraliseerd’, en er waren velen in ons land die, al zeiden zij
het niet openlijk, in hun hart instemden met een anderen spreker in de Eerste Kamer
(1861) die verklaarde: ‘wat bij mij het zwaarste weegt, dat zijn de millioenen’.
A propos van dien spreker zij hier herinnerd aan het Memento Mori van den
tegenwoordigen staatsraad mr. J. v a n G e n n e p (Java-Bode van 2 Juli 1864),
waarin o.a. deze woorden voorkwamen:
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‘Geslachten mogen voorbijgaan, en de tegenwoordige voor- en tegenstanders voor
den hoogsten rechterstoel ter verantwoording zijn opgeroepen, - de tijdgeest schrijdt
steeds voorwaarts en er zal een tijd aanbreken, dat zelfs de kinderen of kleinkinderen
van eenen C r e m e r s (het evenbedoeld lid der Eerste Kamer) zich zullen beroemen,
tot de vernietiging van het batig slot te hebben medegewerkt. Het goede recht moet
en zal zegevieren, zoo waar als God eeuwig en de mensch sterfelijk is!’
Die tijd is eerder aangebroken dan vermoedelijk de heer Va n G e n n e p zelf
heeft kunnen denken; na 1877 is van geene ‘bijdragen aan het moederland’ van Indië
meer sprake geweest. En indien al moet worden erkend dat de Atjeh-oorlog daartoe
aanvankelijk dwong, - zeker is het ook dat thans niemand meer den terugkeer tot het
vroegere stelsel wenscht, waarbij Indië cijnsbaar was aan het moederland; of, mochten
er nog zoodanigen zijn, dan vormen zij althans eene onbeteekende minderheid.
De schoone gelegenheid, die na 1854 bestond om de lasten der Indische bevolking
te verlichten, bestaat thans sinds lang niet meer. Doch dit mag geen beletsel zijn om
eindelijk aan de nog overgebleven heerendiensten een einde te maken!
Het artikel 57 van het Regeeringsreglement, gelijk het in 1854 werd vastgesteld,
bevat de bepaling dat de Gouverneur-Generaal, in overeenstemming met de bestaande
gebruiken, instellingen en behoeften, in elk gewest den aard en duur der persoonlijke
diensten waartoe de inboorlingen verplicht zijn, de gevallen waarin, de wijze en
voorwaarden waarop zij kunnen worden gevorderd, regelt; en voorts dat de
verordeningen deswege in elk gewest om de vijf jaren worden herzien, met het doel,
daarin trapsgewijze de verminderingen te brengen, bestaanbaar met het algemeen
belang.
Het heeft vele jaren geduurd voordat aan dit voorschrift behoorlijk gevolg is
gegeven, zoodat elk gewest eene afzonderlijke heerendienstregeling bezat; doch
intusschen

Onze Eeuw. Jaargang 1

82
werd gaandeweg vrij wat gedaan om den zwaren druk der persoonlijke diensten te
verminderen.
In de eerste plaats mag wel worden vermeld de dadelijk na de invoering van het
Regeeringsreglement aangenomen regel, dat onder den naam van heerendiensten
geen gedwongen leveringen mogen worden begrepen. Die bepaling heeft inderdaad
veel verlichting aangebracht, ofschoon de vraag rijst, of zij wel geheel is toegepast.
Wanneer wij zien dat tegenwoordig nog onder de heerendiensten wordt gerekend de
levering (zonder betaling!) van grint en ander verhardingsmateriaal voor de wegen,
en vernemen dat dit materiaal meermalen door de heerendienstplichtigen moet worden
ingekocht omdat het in hunne nabijheid niet gevonden wordt, dan komt het ons voor
dat die levering niet wel met den reeds in 1855 vastgestelden regel te rijmen is.
Overigens bleef het voorloopig bij ‘onderzoekingen,’ ‘regelingen,’ ‘voorschriften’
op papier. In sommige opzichten brachten de omstandigheden mede dat onbetaalde
of slecht betaalde heerendiensten vervielen, gelijk die aan de vestingwerken welke
òf voltooid, òf gestaakt, òf geheel in vrijen arbeid voortgezet werden. Er werd
gestreden over vragen welke ons slechts matig belang inboezemen, al zijn zij op zich
zelf niet zonder gewicht, zooals die of de heerendienstplichtigheid op den persoon
of op den grond rustte, en of zij individueel zou kunnen worden afgekocht.
Doch van omstreeks 1862 af kwam eene belangrijke zaak op het tapijt: de
afschaffing der heerendiensten aan de inlandsche hoofden; en bij de eerste Indische
begrooting, welke door de wet zou worden vastgesteld, die van 1867, was gerekend
op het geheel vervallen van die diensten tegen behoorlijke schadeloosstelling. Men
juichte in Indië over deze daad. De Raad van Indië schreef: ‘Eere zij den Koning,
die zoo mildelijk de onbekrompen hand opende om een staat van zaken te doen
ophouden die streed met recht en billijkheid, en die zich daardoor een zuil van
erkentelijkheid gesticht heeft in de harten van Zijner Majesteits onderdanen hier te
lande.’ De Gouverneur-Generaal vaar-
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digde bij ordonnantie van 5 Januari 1866 de noodige ordonnantiën uit, waarbij de
afschaffing werd geproclameerd; de heer O. v a n R e e s , lid in den Raad van Indië,
de latere Gouverneur-Generaal, reisde over Java om de hoofden vertrouwd te maken
met de goede plannen.
Maar men juichte te vroeg. De minister F r a n s e n v a n d e P u t t e moest aftreden
vóórdat de begrooting in behandeling kwam, en daarmede kwam de reactie aan het
woord. De minister M i j e r voerde de aangevraagde gelden van de begrooting af...
de ordonnantie werd geschorst... nadere onderzoekingen werden noodig geacht en
in hoofdzaak bleven de zaken, al werden nieuwe, voor den kleinen man welwillende
bepalingen gemaakt, zooals zij waren.
Het duurde tot 1874, voordat de zaak weder ernstig op het tapijt kwam. De Raad
van Indië noemde de diensten aan de hoofden - de pantjendiensten - ‘bij voortduring
en overal de meest drukkende en daarom voor de bevolking de meest schadelijke’...
De minister F r a n s e n v a n d e P u t t e , die toen weder aan het hoofd stond van
het Departement van Koloniën, rekende op hunne afschaffing bij de
ontwerpbegrooting voor 1875; maar het noodlot wilde dat hij wederom aftrad voordat
hij de post verdedigen kon. Zijn opvolger, Baron Va n G o l t s t e i n , schrapte haar
van de begrooting, en eene poging, in de Tweede Kamer aangewend om haar bij
amendement te herstellen, leed schipbreuk. Bij deze gelegenheid luidde het van de
Regeeringstafel: ‘de richting der Regeering is: geen afschaffing van heerendienst
zonder aequivalent’.... DeAtjeh-oorlog was in vollen gang en het batig slot liep
gevaar!
Deze ongunstige omstandigheid hield de afschaffing der pantjendiensten nog
geruimen tijd tegen. De minister Va n B o s s e durfde haar uit vrees voor financieele
teleurstelling niet aan, ofschoon men nu als aequivalent op een nieuwe belasting
(hoofdgeld) gerekend had. De minister Va n R e e s bracht haar op de
ontwerpbegrooting voor 1880, maar trad af... werd vervangen door Va n
G o l t s t e i n , - en weder herhaalde zich wat in 1874 geschiedde, ofschoon het thans
de bedoeling was de hervorming te doen plaats vinden zonder
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bezwaar van 's lands geldmiddelen: de Gouverneur-Generaal had een ‘hoofdgeld’
van f1,- per heerendienstplichtige voorgesteld als aequivalent, en de heer Va n R e e s
had zich daarmede vereenigd. Maar thans had de minister bezwaren niet alleen tegen
de wijze waarop de pantjendiensten zouden worden afgeschaft, maar ook tegen het
aequivalent.
Er werden dus nadere inlichtingen gevraagd. Toen deze ontvangen waren,
(September 1880) werd het noodig geacht, nog af te wachten het advies van den
Landvoogd, die over eenige maanden zoude worden aangewezen om den heer Va n
L a n s b e r g e te vervangen; nadat diens advies, van Mei 1881, was aangekomen en
zich geheel bij dat des voorgangers aansloot, ‘vond de minister geen vrijheid meer’
om eene andere regeling voor te dragen en meende hij zich bij het voorstel te moeten
aansluiten. Met de goedkeuring der Indische begrooting over 1882 kreeg dit dan
eindelijk zijn beslag en werd - maar nu ten koste der heerendienstplichtigen zelven
- tot stand gebracht wat reeds in 1866 in staat van wijzen was geweest.
De persoonlijke diensten, door de bevolking op Java en Madura aan hare hoofden
te bewijzen, behooren alzoo (sedert 1 Juli 1882) tot het verledene. Aan deze hoofden
werd eene behoorlijke schadeloosstelling, bij wijze van tractementsverhooging,
toegekend; het totaal bedrag der daarvoor noodige uitgaven werd op bijna elf ton
gouds gesteld. Maar het in te voeren ‘hoofdgeld’ werd geraamd, na aftrek der kosten
van invordering (het z.g. collecteloon ad 8 pCt.) cc. 19½ ton te zullen opbrengen;
men stelde zich voor, het verschil te doen dienen tot vermindering van andere
heerendiensten. Uitdrukkelijk werd verklaard dat het ‘excedent’ niet zou dienen tot
stijving van 's lands kas.
Inderdaad werden al dadelijk, behalve de pantjendiensten, eenige heerendiensten
afgeschaft: uit het excedent zou voortaan worden betaald al wat tot dusver in
heerendienst geschiedde aan districtsgevangenissen, pasangrahans, passantenhuizen;
het bewaken van 's lands pakhuizen, het bedienen van overvaarten, het overbrengen
van brieven, het leveren van gras voor postpaarden. Er zou dan nog, naar raming,
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cc. 4 ton per jaar beschikbaar blijven, maar wat men daarvoor zou afschaffen eischte
nog nauwgezet onderzoek. In de eerstvolgende jaren vervielen wel eenige
heerendiensten ten laste van het excedent, - het onderhoud van marktplaatsen
(passarloodsen), het vervoer van gevangenen, het bewaken van districtsgevangenissen
in 1884, de werkzaamheden aan bruggen en duikers op de hoofdplaatsen der residentie
en afdeelingen in 1885, - maar men kwam niet veel verder. Intusschen bleef het
beschikbaar saldo, ook tengevolge der vermeerdering van het aantal
belastingschuldigen, aangroeien.
Inderdaad werd het saldo tegen het einde van 1887 reeds op drie millioen geschat,
en grooter werd daarmede de aandrang om het ten bate van de heerendienstplichtige
bevolking te besteden. Men was ongelukkig geweest in Indië met het deswege
ingesteld onderzoek: de heer v a n d e r We i d e , daarmede in 't begin van 1886
belast, overleed weinige maanden later; zijn opvolger, de heer W i s e l i u s , overleed
in het laatst van 1887, toen alleen nog de residentie Kadoe het onderwerp van
nasporingen en voorstellen had uitgemaakt.
Het onderzoek werd nu opgedragen aan den Hoofdinspecteur K u n e m a n , wien
drie controleurs van het Binnenlandsch Bestuur werden toegevoegd. Daarbij zou nu
tevens de mogelijkheid worden nagegaan van geheele afschaffing der heerendiensten
tegen aequivalent (afkoop).
In afwachting gebeurde er weinig of niets. Men gebruikte in Indië het excedent,
tegen de bedoeling, voor de uitvoering van sommige waterstaatswerken, voor het
verrichten van opnemingen voor irrigatiewerken enz. Terecht vond dit in de
Volksvertegenwoordiging afkeuring (November 1888); wij herinneren er thans aan
uit overweging dat, wanneer vroeger aan de heerendienstplichtigen werkelijk is te
kort gedaan, er eene reden te meer is om tegenover hen de geldelijke overwegingen
niet te zeer op den voorgrond te stellen.
Eindelijk brak de tijd van handelen aan. Naarmate de onderzoekingen vorderden,
konden voor elk gewest
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heerendienstregelingen worden vastgesteld; en inmiddels werd, op voorstel van den
Gouverneur-Generaal P i j n a c k e r H o r d i j k , bepaald dat de opbrengst van het
hoofdgeld zoude worden gebezigd in het gewest waar het is opgebracht. Aldus is
sedert 1890 veel geregeld, zijn in de verschillende gewesten een aantal heerendiensten
vervangen door (uit het excedent) betaalden arbeid, en bij elke vijfjaarlijksche
herziening wordt nagegaan in hoever andere vermindering mogelijk is.
Inderdaad, - er is vrij belangrijke vooruitgang te constateeren. Men is zuiniger
geworden met de heerendiensten, en jaarlijks is, tengevolge van de geregelde stijging
der opbrengst van het hoofdgeld, thans c.c. 2 millioen gulden beschikbaar voor werk,
dat vóór 1882 nog in onbetaalden arbeid moest worden verricht. Wij merken hierbij
op, dat jarenlang is nagegaan of in sommige gewesten niet alle heerendiensten konden
worden afgeschaft tegen verhooging van het hoofdgeld, maar alleen in de residentie
Pasoeroean werd in 1894 tot deze verhooging overgegaan; het hoofdgeld werd daar
op f 1.50 gebracht tegen afschaffing van sommige - niet van alle! - diensten. En...
bijna tegelijkertijd verzwaarde men daar den kosteloozen arbeid aan de
irrigatiewerken, zoodat de bevolking tot de slotsom komen moest dat men wel haren
last verzwaarde, maar niet haren druk verlichtte.
De pogingen, om met verhooging van het hoofdgeld te komen tot verdere
afschaffing van heerendiensten, hebben overigens gefaald; daartegen zijn door de
ambtenaren veelvuldig bezwaren geopperd, die wellicht gedeeltelijk gegrond waren,
maar soms ook vrij gezocht schenen. Was het b.v. aan te nemen dat - zooals beweerd
werd - in eene residentie, waar het hoofdgeld van f 1.- zonder bezwaar werd
opgebracht en de geheele afschaffing der heerendiensten slechts eene verhooging
van dat hoofdgeld met 23 centen vorderen zou, de ‘oeconomische toestand der
bevolking’ zich tegen die verhooging verzette? Het opgebrachte geld zou toch door
dezelfde bevolking weder worden verdiend!
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Men heeft er zich dus toe bepaald, de heerendiensten in te krimpen naarmate het
excedent van het hoofdgeld daartoe de gelegenheid bood, en inderdaad is in die
richting reeds vrij wat gedaan.
Het zou weinig nut hebben, te trachten dit aan te toonen uit de cijfers, jaarlijks
door de Regeering gepubliceerd omtrent de gevorderde heerendiensten; herhaaldelijk
is, ook in de laatste jaren, door deskundige ambtenaren verklaard dat aan die cijfers
zeer weinig waarde kan worden toegekend en zij verre beneden de werkelijkheid
blijven. Nu is wel aan te nemen dat de misbruiken - de verschillen tusschen de
verrichte en geboekte diensten - verminderd zijn tengevolge van de grootere
bemoeienis onzer ambtenaren; maar een vertrouwbare maatstaf, in hoever zulks het
geval is, ontbreekt. Even weinig geeft ons eene vergelijking van de maxima, die
volgens de bestaande bepalingen hadden mogen worden gevorderd. Die maxima
bedroegen in 1889, 104 millioen, in 1899, 49 millioen dagdiensten; maar wanneer
officieel gezegd wordt dat zij nooit worden bereikt, en daarentegen door de bestrijders
der officiëele waarheid wordt beweerd dat zij ongestraft worden overschreden, is de
daling der maxima geen bewijs dat de werkelijk bestaande druk wordt verlicht.
Toch zijn er duidelijke aanwijzingen, dat dit laatste het geval is. De arbeid aan de
wegen (aanleg en onderhoud) geschiedt in de residenties Batavia, Cheribon, Samarang,
Japara, Rembang, Pasoeroean, Bagelen, Kadoe, Madura niet meer in heerendienst;
op Madura is ook het verzamelen, transporteeren en verbrijzelen van
verhardingsmateriaal voor de groote post- en binnenwegen reeds als heerendienst
vervallen. Het ‘bezetten van wachthuizen’, in het algemeen beperkt, wordt geheel
betaald in Cheribon, Rembang en Noord-Soerabaja; het bewaken van waterwerken
wordt nergens meer gevorderd, evenmin als de bouw en het onderhoud van bruggen
en duikers.
Inderdaad, daar moet belangrijke vermindering zijn gekomen, al is die niet uit de
officieele cijfers af te leiden:
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in de residentie Rembang, om één voorbeeld te noemen, werden, in 1889, in 't geheel
492497 dagdiensten gevorderd voor allen wegarbeid; in 1899, nu alleen de levering
van verhardingsmateriaal is overgebleven, worden hiervoor 1102337 dagdiensten
opgegeven ... Of de opgaaf van 1889 ook beneden de werkelijkheid bleef!
Doch met dat al, - wanneer men op den tot dusver gevolgden voet voortgaat, zal het
nog zeer vele jaren duren voordat de heerendiensten tot het verledene behooren.
Neemt men voor een oogenblik de officieele cijfers als juist aan, dan zou nog 3 à 4
millioen gulden gevorderd worden om alle, thans onbetaalde, diensten te betalen;
het hoofdgeld, dat nu 3 millioen opbrengt, zou dus minstens nog moeten verdubbelen
...
Daarop kan toch niet worden gewacht. Wij weten hoe de heerendiensten reeds in
het begin der 19e eeuw in beginsel werden afgekeurd; hoe later mannen, die waarlijk
niet van ‘overdreven hervormingszucht’ konden worden beschuldigd, ze tot het
verledene wenschten te zien behooren; zelfs de zeer conservatieve heer H a s s e l m a n ,
later Minister van Koloniën, schreef in 1860: ‘Het welbegrepen belang van het
Gouvernement vordert om ze geleidelijk, doch doortastend, te verminderen en zoodra
men daartoe in staat is, geheel af te schaffen.’
Over de noodzakelijkheid hiervan bestaat dus geen verschil. Het vroeger geopperd
bezwaar dat voor allen arbeid, thans in heerendienst gevorderd, geen vrije werklieden
zouden kunnen worden verkregen, heeft alle gewicht verloren sedert velerlei groote
spoorweg- en andere werken geheel in vrijen arbeid zijn uitgevoerd. Alleen financieele
overwegingen kunnen de afschaffing nog tegenhouden.
Men heeft er naar gestreefd, die overwegingen ter zijde te stellen door te zoeken
naar een aequivalent, doch te vergeefs. En wij vragen ons af of daarvan wel sprake
mag zijn, nu ook in de laatste jaren de belastingen in geld zijn verzwaard - o.a. door
de accijnzen op petroleum en luci-
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fers, welke thans op Java en Madura vier millioen gulden meer opbrengen dan tien
jaren geleden, zonder dat eenige ontheffing van druk daartegenover stond?
Wanneer men lasten kan opleggen zonder aequivalent, dan kan men ze ook zonder
aequivalent verminderen.
De vraag is slechts, of het budget eene geldelijke opoffering toelaat. En die vraag
kan, meenen wij, bevestigend worden beantwoord wanneer wij van de Regeering
zelve vernemen dat, in de jaren 1899-1901, de ontvangsten geraamd worden de
gewone uitgaven met niet minder dan 27½ millioen gulden te overtreffen. Het is
waar: deze gunstige uitkomst is voor een goed deel te danken aan de goede uitkomsten
der exploitatie der tinmijnen, en op zulke uitkomsten kan niet bij voortduring worden
gerekend. Maar de uitgaven voor Atjeh verminderen; de ontvangsten der
steenkolenexploitatie nemen geleidelijk toe.... En, vooral, men vergete dit niet:
wanneer de heerendiensten worden vervangen door betaalden arbeid, dan moet de
welvaart der bevolking wel toenemen en de Indische schatkist zal daarvan weder de
gevolgen ondervinden. De heer J.M. P i j n a c k e r H o r d i j k zeide het onlangs zoo
terecht in de Tweede Kamer: ‘den producent de vrije beschikking te geven over zijn
tijd en zijn werkkracht... alleen in die richting zie ik de mogelijkheid om op den duur
het evenwicht in het budget te bewaren’. En de minister van Koloniën deelt deze
meening; hij gewaagde ‘van het weinig nuttig gebruik dat bij de vervulling van
heerendiensten in zeer vele gevallen van de werkkracht en den werktijd der inlandsche
bevolking gemaakt wordt’, hetgeen ‘dringend verbetering eischt’. Die minister stelde
in het vooruitzicht, dat ‘vele heerendiensten zullen kunnen worden afgeschaft zonder
hoogere geldelijke lasten op de inlandsche bevolking te leggen’, - dus ten koste van
de schatkist.
Het is inderdaad te hopen dat de parlementaire wisselingen, welke voor de deur
staan, in de uitvoering van deze goede voornemens geen vertraging brengen en dat
de Indische begrooting voor het aanstaande jaar de gelegenheid opent om op werkelijk
krachtige wijze zooal niet
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dadelijk alle, dan toch de meeste heerendiensten voor goed tot het verledene te doen
behooren.
Uit ons overzicht is gebleken, hoe veelvuldig misbruik is gemaakt van onze macht
over den Javaan ook ten aanzien der heerendiensten; zij zijn bij herhaling verzwaard,
en wanneer eenige verlichting werd aangebracht liet men hem hiervoor weder
betalen.... De billijkheid eischt wel, dat men zich eindelijk tegenover hem ook eens
royaal betoone. De bevolking van Java is nog altijd zwaarder belast dan die op alle,
of nagenoeg alle buitenbezittingen!
In al het bovenstaande is slechts sprake van de heerendiensten, ten behoeve van den
Staat verricht.
Daar is nog eene andere categorie van ‘persoonlijkediensten’: die, ten behoeve
der inlandsche gemeente ververricht. Jarenlang heeft ons bestuur zich daarmede niet
bemoeid, uit overdreven eerbied voor de autonomie der gemeenten; en wie beweren
mocht dat aldus in vierkanten strijd gehandeld werd met art. 57 van het
Regeeringsreglement, hetwelk geen onderscheid maakt tusschen heerenen
dessadiensten, doch slechts spreekt van persoonlijke diensten in het algemeen, zou
wellicht ten antwoord bekomen dat men in 1854 slechts de heerendiensten op het
oog had. Had niet de heer v a n H ö e v e l l zelf gezegd dat hij de dessadiensten niet
wenschte afgeschaft te zien, omdat het dessabestuur gekozen wordt door de
ingezetenen, zoodat, wanneer het heerendiensten oplegt dit is in het belang der
gemeente en de ingezetenen er zelf controle over hebben?
Deze opvatting is later, bij de gehouden onderzoekingen, veel te idealistisch
gebleken. De dessadiensten bleken veel drukkender te zijn dan men ooit had vermoed;
de dessabesturen maakten er onbeschroomd grof misbruik van, en de pressie van
hoogere, inlandsche en Europeesche autoriteiten was er niet vreemd aan, dat
meermalen in dessadienst verricht werd wat als heerendienst vervallen heette.
In de laatste tien jaren is vrij wat gedaan om aan de misbruiken een einde te maken.
Het was misschien practisch,
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maar o.i. niet in overeenstemming met de wet die de regeling ‘in elk gewest’ van de
persoonlijke diensten aan den Gouverneur-Generaal opdraagt, dat bij besluiten van
de hoofden van gewestelijk bestuur werd bepaald hoe groot het aantal leden van het
dessabestuur moest zijn, over hoeveel dienstplichtigen deze mochten beschikken,
welk deel der dessapolitieplichtigen per nacht moest opkomen voor het bezetten der
dessawachthuizen en het doen van patrouilles. Hoe dit zij, - tal van noodelooze
diensten zijn afgeschaft, de overblijvende zijn geregeld en, wanneer nu slechts de
hand wordt gehouden aan de gegeven voorschriften, dan is de aangebrachte verlichting
inderdaad belangrijk.
Doch het spreekt van zelf, dat daarmede nog slechts de eerste stap is gedaan en
dat op den duur ook de ten bate der gemeenten verrichte persoonlijke diensten niet
behouden zullen blijven; de ingezetenen zullen wel tot de overtuiging komen dat het
in hun voordeel is, die diensten te doen verrichten door personen die er den lust en
de vereischte vaardigheid voor hebben. Wij vinden nu reeds, dat in Probolinggo de
bevolking, door voor verschillende diensten vaste personen aan te wijzen die op vaste
dagen uitkomen, tracht mede te werken tot het tegengaan van onnoodigen arbeid;
dat in Krawang en Bezoeki afkoop van gemeentediensten veel voorkomt.
De Regeering kan rechtstreeks ten deze niet veel doen; de ontwikkeling van de
inlandsche maatschappij moet haren natuurlijken loop hebben. Indirect kan zij dien
loop eenigszins bespoedigen door alle misbruik te keeren, bij voortduring door hare
ambtenaren te doen wijzen op de groote voordeelen, aan verdeeling van arbeid
verbonden, - vooral door hare inlandsche ambtenaren, wien door de zooveel verbeterde
opleiding veel grooter ontwikkeling, ‘ruimer blik’ dan voorheen geschonken wordt...
Maar bovenal, door zelve het voorbeeld te geven en alle heerendiensten te doen
verdwijnen; als alle werkzaamheden ten behoeve van den Staat in betaalden arbeid
worden verricht, zal zich te eerder voor elke klasse van arbeid eene klasse van
werklieden vormen en het begrip worden aangekweekt dat ieder zijn tijd het
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nuttigst besteedt aan den arbeid waarvoor hij eenige bijzondere bekwaamheid bezit.
De tijd, dat aldus ook de plaatselijke belasting in arbeid zal vervangen zijn door
belasting in geld, zal eenmaal komen. Wij stellen ons voor dat deze ‘conversie’, in
enkele dessa's tot stand gebracht, weldra elders navolging zal vinden... maar ook,
dat het nog verscheiden tientallen van jaren zal duren voordat die navolging algemeen
is en de belanghebbenden algemeen van haar nut overtuigd zijn.
De afschaffing der heerendiensten daarentegen zal dadelijk kunnen geschieden.
‘Al zou het bewind van een Gouverneur-Generaal zich door niets anders kenmerken’
- zoo zegt mr. M a r g a d a n t terecht in zijn werk over het Regeeringsreglement ‘dan zou alleen hierdoor die bewindsman zich de diepgevoelde dankbaarheid
verzekeren van de aan zijne bescherming toevertrouwde inlandsche bevolking tot in
verre latere geslachten’.
Er is te meer reden om hiermede in te stemmen, wanneer men denkt aan den
invloed, dien de heerendiensten hebben op den geheelen gang der inlandsche
maatschappij. Een directeur van Binnenlandsch Bestuur schreef, 13 jaar geleden, dat
het alleen aan de heerendiensten te wijten is dat al onze agrarische bepalingen, die
ten doel hebben verbetering te brengen in den toestand van het inlandsch grondbezit,
in de practijk geen gevolg hebben gehad. Geen wonder: wanneer steeds wordt
uitgegaan van het beginsel: ‘de heerendienst rust op den grond’, dan moet er tusschen
heerendienst en grondbezit wel nauw verband bestaan...
Maar hierover zullen wij niet verder uitweiden. Er zullen nog wel meer indirecte
voordeelen aan te wijzen zijn, verbonden aan de afschaffing der heerendiensten, de hoofdzaak is in ieder geval deze, dat, voor zoover dit van den Staat afhangt, de
inlander de vrije beschikking erlangt over zijn tijd en zijn arbeid, en dat daardoor
krachtig zal worden medegewerkt tot de verhooging van zijn welvaart.
Als dan de noodzakelijkheid der afschaffing van de heerendiensten op Java
algemeen wordt erkend; als, gelijk
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wij boven aantoonden, geen financieele overwegingen haar meer mogen tegenhouden,
dat men dan ook niet langer aarzele, aan de Javaansche bevolking deze weldaad te
bewijzen.
Daardoor zoude, beter dan tot dusverre, vervuld worden de plechtige toezegging,
bij publicatie van 7 November 1817 door Commissarissen-Generaal haar gedaan:
‘Wij hebben in uitdrukkelijken last van den Koning, om de inlandsche bevolking
tegen alle willekeur te beschermen; haar lot te verbeteren; haar het genot van
eigendom en van de vruchten van haren handenarbeid te verzekeren en alzoo haar,
zoowel als andere zijner onderdanen, in de gelukkige gevolgen zijner Vaderlijke
Regeering te doen deelen’.
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Over Oud-Grieksche Opvoeding en Onderwijs.
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
I.
In een terecht beroemd geworden essay, door M o n t a i g n e gewijd aan het netelig
vraagstuk der opvoeding, ontglipt aan den geleerden schrijver deze verzuchting: ‘à
la vérité, je n'y entens, sinon cela, que la plus grande difficulté et importance de
l'humaine science semble bien estre en cet endroit, où il se traite de la nouriture et
instruction des enfans.’ Ruim drie eeuwen zijn voorbijgegaan sinds dat woord werd
gesproken en ondanks velerlei onschatbare toewijding en arbeid hebben ook wij nog
niet veel meer inzicht dan Montaigne in de oplossing dezer vraag: hoe maakt men
kinderen tot volkomen menschen?
Maar al is het antwoord op die vraag nog ver, de belangstelling in het probleem
is niet verflauwd, en zoo schijnt het mij dan ook niet geheel tijdverspilling, wanneer
wij onder al ons zoeken naar nieuwe opvoedingstheorieën, eens een oogenblik het
oor leenen aan oude ideeën, lang gewogen, en niet allen te licht bevonden.
De vraag hoe de oude Grieken, op wier beschaving de onze berust, over de
opvoeding hunner kinderen hebben gedacht, is voor ons niet enkel van historisch
belang;
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want ook afgezien van de betrekking in welke wij - of wij het willen weten of niet tot H e l l a s staan, kan het ons niet onverschillig zijn iets te weten omtrent de educatie
van een volk, zóó gloeiend van begeerte naar kennis en levenswijsheid.
Eene schildering van oud-Grieksche opvoeding en onderwijs zal altijd
fragmentarisch moeten blijven. De studie der oudheid is nu eenmaal veroordeeld om
zich met het onvolledige tevreden te stellen; het is alsof men de letters spelt van eene
half vergane inscriptie, van een fragment, dat zelfs als men het heeft ontcijferd nog
slechts een deel zegt van hetgeen men weten wilde. En ten opzichte van de Grieksche
opvoeding laat ons te lichter ons onderzoek in het halfduister, omdat de Helleensche
kunst, althans de letterkunde, uiterst spaarzaam is in hare meedeelingen over den
kinderleeftijd, in onze moderne literatuur zoo vruchtbaar een veld voor de fijnste en
meest liefdevolle observatie.
Bovendien, wat moeten wij verstaan onder oud-Grieksche opvoeding? Oud-Hellas
is niet één staat, maar een agglomeraat van sterk verschillende elementen. De
Spartaan, naar den eisch van L y c u r g u s tot een stoer en gehoorzaam krijgsman
opgevoed, is in de oogen van den Athener een half barbaar; en op zijne beurt scheldt
hij dezen eene vrouw. De Arcadische boer met zijn breed accent zal den Milesiër
niet als stamgenoot erkennen, wellicht nauwelijks verstaan; in ieder geval zijn hun
opvoedingsidealen geheel verschillend.
Om hetgeen al die staten onderling onderscheidde is het ons intusschen op dit
oogenblik niet te doen. In onze schets zoeken wij eenheid. En hoe zouden wij die
beter verkrijgen, dan door Athene tot ons middenpunt te kiezen? Athene zelf heeft
immers alleen onder alle Grieksche staten idealen van helleensche eenheid gekoesterd!
Bepalen wij ons dan in hoofdzaak tot de Atheensche educatie in de vierde eeuw. De
beperking onzer studie tot ééne stad en ééne periode zal ons in staat stellen, eerst de
beteekenis van het elementair onderwijs na te gaan en daarna op te merken, hoe de
uitbreiding van Athene's politieken en wetenschappelijken horizon tevens uitbreiding
en wijziging in de eischen der opvoeding heeft gebracht.
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Vooraf ga eene algemeene karakteristiek der helleensche educatie, in haar essentieel
verschil van de onze. - Wanneer wij ons de vraag stellen: ‘Wat is in den modernen
staat het doel der opvoeding?’ dan geeft onze wet op het L.O. in een zeer bekend
artikel (33) daarop ten antwoord, dat het schoolonderwijs - immers krachtens de
grondwet voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering - ‘onder het aanleeren
van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar moet worden gemaakt aan de
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding
tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden’. De met zorg gekozen
bewoordingen van dit veelgesmade wetsartikel laten in het midden, of hier in de
eerste plaats is gedacht aan het staatsbelang of aan de behoeften der individuen, maar
letten wij op de praktijk, dan zien wij bovenal de belangen der individuen en slechts
daarna die der gemeenschap gehuldigd. Het zijn zonder twijfel voornamelijk de
dringende eischen van den economischen strijd die ons onderwijs in zoodanige
richting drijven: wij hebben te zorgen dat onze kinderen geestelijk weerbaar worden
en hunne plaats in de maatschappij kunnen innemen. De Grieksche opvoeding
daarentegen, dieper doordrongen van het Staatsideaal, en minder aanhoudend gekweld
door maatschappelijke strijdvragen, legt èn in beginsel èn in uitvoering allen nadruk
op deze grondstelling: In de allereerste plaats is de mensch burger. Het spreekt van
zelf, dat deze stelling niet door allen even scherp geformuleerd, niet overal even
streng toegepast werd. De regeling, die P l a t o fantaseert in zijn gedroomden Staat,
de volstrekte staatsopvoeding met keuringscommissiën onmiddellijk bij de geboorte
der kinderen werkzaam, met staatsminnen, staatsonderwijzers enz. heeft nergens,
zelfs niet te Sparta, zijne verwezenlijking gevonden. Trouwens ook Plato zelf heeft
te hoogen eerbied voor de individualiteit, om in waarheid de in zijn Respublica
geschetste opvoeding voor het Athene van zijn eigen tijd te begeeren. Maar zoekt
men naar de leidende gedachte in Plato's overige, meer op de werkelijkheid berustende
opvoedingsbeschouwingen, dan komt men
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tot de overtuiging dat voor de geestelijke leiders van Hellas in den bloeitijd dit het
hoofddoel per opvoeding was: in den geest van het kind de neiging te wekken,
vrijwillig en uit eigen begeerte datgene te doen, waartoe hij als volwassen man door
de wet verplicht zal zijn.
Men zou verwachten, dat deze overtuiging moest leiden tot de meest absolute
staatsinmenging: tot gelijkheid van onderricht, leerplicht, staatsprogram, in ieder
geval tot staatsonderwijs. Inderdaad stellen de Grieksche theoretici niet zelden eischen
in dien zin, en zoo vindt dan ook X e n o p h o n , die in de Spartaansche staatsregeling
zijn ideaal ziet belichaamd, geen woorden genoeg om de Atheensche vrijheid te
geeselen. ‘Hoe nu,’ zoo roept hij uit, ‘dàt noemt gij opvoeden, gij Atheners? Een
jongen zachte kleeren aantrekken, en schoenen aan zijne voeten! Hem een eigen
leidsman geven, en naar een particulieren schoolmeester sturen! Hem te eten geven
wat hij lust, en zooveel als hij lust! - Neen, ziet dan eens toe, hoe te Sparta van
staatswege de jongens worden opgevoed. Eén pak kleeren, winter of zomer, nat of
droog; bloote voeten, die niet uitglijden bij het dalen en flink mee aangrijpen bij 't
klimmen; zooveel eten dat ze leeren honger te lijden zonder klagen, en dat ze een
mooi rank gespierd lichaam krijgen: zóó kweekt Sparta zijne zonen tot soldaten.’
Het starre absolutisme van den Spartaanschen staat met zijn onverbreekbaren eisch
van verloochening der individualiteit heeft in de overige staten van Griekenland
weinig navolging gevonden. Wat Athene aangaat, het schijnt dat de staat heeft kunnen
volstaan met het wettelijke voorschrift, dat de vader zijne kinderen zal opvoeden.
En zelfs in dezen eisch is nog beperking. De Atheensche wet veroorlooft tot op zekere
hoogte den vader, bij de geboorte van zijn kind te beslissen, of hij het wil aanvaarden
of te vondeling leggen; maar heeft hij eenmaal de zorg voor den jonggeborene op
zich genomen, dan stelt hem èn de religie èn de staatswet voor diens opvoeding
aansprakelijk: de religie, want zij leert hem, dat zondig is jegens de Goden,
Beschermers der geslachten, al wie door achteloosheid oor-
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zaak is dat zijn geslacht dale uit zijnen rang, verbastere of uitsterve, de staatswet,
want zij verklaart uitdrukkelijk: ‘zoo wie zijne kinderen niet zal hebben opgevoed
gelijk behoorlijk was, die zal ook niet het recht hebben van zijne kinderen
onderhoudskosten te vragen in zijnen ouderdom.’
Er rijst hier eene vraag, welke wij, al voert ze ons een oogenblik van ons terrein
af, niet uit den weg kunnen gaan. Wat deed de Staat, laat ons zeggen: wat deed
Athene, indien de ouders tot het vervullen dier verplichting niet in staat waren. Wat
deed Athene voor zijne onvermogende, of verwaarloosde kinderen - wat voor zijne
weezen?
Ons, die jaar op jaar duizendtallen van kinderen tot den Staat zien komen met den
- immers rechtmatigen - eisch, dat hun althans de gelegenheid worde gegeven die
‘Christelijke en maatschappelijke deugden’ te verwerven, van welke de wet spreekt,
ons klinkt deze vraag zoo ernstig in de ooren, dat een onbevredigende beantwoording
bijna gelijk schijnt te staan met een zeer vernederend vonnis over het zoo luid
geprezen Hellas. Maar hier is voorbehoud in 't vonnissen noodig. Vooreerst is in de
minder bevolkte en eenvoudiger staten der oudheid de verhouding van vermogenden
en onvermogenden gunstiger dan bij ons. Voorts is in eene stad, waar een man en
vrouw met twee kinderen zonder armoede leven van vijf gulden in de week, het
gevaar voor gebrek minder dreigend. En eindelijk, het systeem van hulp door het
democratische Athene uitgedacht om al zijn burgers - zoo zij dat wenschen - zonder
schade voor hun beurs te doen medewerken aan het staatsbestuur, moest wel, zoo
lang het stand hield, nijpende armoede tot eene uitzondering maken. Keert niet Athene
aan zijne raadsleden een drachme per dag, aan de zesduizend leden zijner
volksrechtbanken een halve drachme per zitting uit, en even zooveel aan ieder burger
die de volksvergadering bijwoont? Bovendien storten immers de groote feestdagen
over de hoofden dergenen die er om vragen hun kleine geldgeschenken uit - om te
zwijgen van de volksmaaltijden, en van de wettelijke bijdragen aan invalide burgers!
Het is hier de plaats niet in bijzonderheden aan te
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wijzen, hoe dit systeem van Staatsonderhoud binnen den tijd van ééne eeuw Athene's
draagkracht heeft uitgeput en ten slotte slechts voordeelig bleek voor de waanwijze
en genotzuchtige schare, die regeerde, of althans meende te regeeren, op de agora.
Voor ons doel was het alleen noodig te doen uitkomen, dat kosteloos staatsonderwijs
- hoezeer verkieslijk boven deze Atheensche staatsbedeeling! - te Athene naast het
systeem van staatsuitkeering niet noodig was. Slechts voor de weezen dergenen die
in den krijg zijn gestorven neemt de staat, of geheel of gedeeltelijk, de
opvoedingskosten op zich. Hij draagt zorg voor hun onderwijs en schenkt hun ten
slotte eene wapenrusting.
Intusschen, deze onthouding van staatswege heeft geen stand kunnen houden.
Eerst vinden wij zoowel te Athene als daarbuiten indirecte inmenging van den staat
door het instellen van wedstrijden. Inscripties bewaren ons de namen van knapen,
die bij openlijke schoolexamens den prijs voor voorlezen, voor schoonschrift, voor
citherspel behaalden. Weldra worden openlijke eerbewijzen toegekend aan een
magistraat wegens zijne bijzondere verdiensten in zake de opvoeding der jeugd; en
eindelijk vinden wij reeds in de derde eeuw voor onze jaartelling in het stadje Teos
- niet ver van Ephesus - eene inrichting ten nauwste verwant aan geregeld
staatsonderwijs. Blijkens eene zeer belangrijke inscriptie van Teos, op welke ik
meermalen zal terugkomen, had een rijk burger aan deze stad een kapitaal van 34000
drachmen gelegateerd, om uit de renten daarvan voor bepaaldelijk aangewezen
vakken een zeker aantal onderwijzers aan te stellen ten dienste van de kinderen der
burgers van Teos, die van dit onderwijs wenschten gebruik te maken. Ziehier zeer
bepaald staatsonderwijs, zij het dan ook beperkt door de financieele draagkracht van
het fonds. En dat werkelijk Teos in dit opzicht niet alleen stond, kan o.a. blijken uit
eene Delphische inscriptie van de tweede eeuw vóór Christus. Hier toch vinden wij
uitvoerig verhaald, hoe het bestuur van de heilige stad, in geldnood verkeerend, zich
had gewend tot koning Attalus II van Pergamum om
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bijstand voor het onderwijs zijner knapen, en van den Pergameenschen koning 18000
Attische drachmen had ontvangen ter bestrijding van de onderwijskosten, benevens
- kenmerkend teeken des tijds! - 3000 voor de eereprijzen en de offers. Het is niet
gewaagd aan te nemen, dat, hetgeen eene toevallige vondst ons omtrent Teos en
Delphi leert, in de laatste eeuwen vóór onze jaartelling bij het stijgen van de eischen
des onderrichts en het verslappen van het persoonlijk plichtgevoel min of meer regel
was geworden. Maar ten opzichte van Athene's bloeitijd mogen wij desniettemin het
getuigenis der schrijvers aanvaarden, die verklaren, dat de staat toen den burgers
dezen plicht niet uit de hand nam. Te gereeder gelooven wij dat getuigenis omdat
blijkbaar de noodzakelijkheid tot ingrijpen van staatswege niet bestond. In
werkelijkheid moet wel het aantal analfabeten te Athene in Perikles' dagen zeer gering
zijn geweest. Stemmende leden eener volksvergadering, die niet kunnen lezen en
schrijven, zijn ondenkbaar; en de welbekende boer die A r i s t i d e s kwam vragen
om den naam ‘Aristides’ op zijn verbanningsbiljet te schrijven omdat hij zelf niet
schrijven kon, zal zelfs toen, in het begin der vijfde eeuw, wel tot de uitzonderingen
hebben behoord.
Dat bij deze afwezigheid van staatsdwang, en zelfs - in den goeden tijd - van direct
staatstoezicht, niet kan worden gedacht aan uniform onderwijs, spreekt van zelf. Ik
zal bij de latere bespreking van het voortgezette, of - zoo men wil - van het hooger
onderwijs herhaaldelijk gelegenheid vinden er op te wijzen, hoe in de vierde en derde
eeuw vóór Christus ook in dit opzicht het standsverschil bij de Grieken zich steeds
duidelijker vertoonen gaat; maar reeds in P e r i c l e s ' tijd zouden wij een bonte
staalkaart van ontwikkelingsfasen kunnen samenstellen, indien wij begonnen met
de zonen van Nicias of van Pericles en eindigden met dien boer in Aristophanes'
wolken, die nog nooit een landkaart had gezien. Maar een in bijzonderheden afdalende
historische behandeling ligt buiten het plan dezer schets. Immers mijn hoofddoel is
in algemeene trekken een antwoord te geven op deze vraag: Door welke
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middelen heeft de Helleensche opvoeding in den Atheenschen knaap die
eigenschappen weten op te wekken en te sterken, welke wij allen in de beste dier
oude Atheners bewonderen en welke ook T h u c y d i d e s in hen prees: waardeering
van het leven niet tot laffe doodsangst verbasterd, liefde tot de schoonheid, niet
verziekelijkt tot weeldedorst, en dien lust in alle lichaam-versterkende en
geest-verhelderende krachtsinspanning, die evenmin ontaardt in domme
spieraanbidding als in zenuwachtigen geleerdheidshonger.
Een vluchtig overzicht van den geheelen ontwikkelingsgang der Grieksche of
liever der Atheensche jeugd, geeft op deze vraag het geleidelijkst antwoord.
Volledigheid zal in zulk een overzicht niemand verwachten, die bedenkt hoe schaarsch
onze gegevens zijn, en hoe ver uit elkander de perioden liggen van welke die
getuigenissen spreken. Maar op ééne groote lacune in onze schets moet ik van te
voren zelf de aandacht vestigen: over de opvoeding en het onderwijs der Grieksche
meisjes zal hier bijna niet worden gesproken: daarvan weten wij eigenlijk zoo goed
als niets.
Hoe en waar voedden de Atheners hunne dochters op? Wat lieten zij haar leeren,
behalve weven, en op de slavinnen toezien? Waren er meisjesscholen te Athene? Het zal inderdaad voor menigeen een eenigszins zonderling licht op de Helleensche
beschaving werpen, wanneer hij hoort, dat wij op al die vragen niet veel anders
kunnen antwoorden, dan dat voor het eerst in de boven vermelde inscriptie van Te o s ,
dus in de derde eeuw vóór Christus, van schoolonderwijs voor meisjes in een officieel
stuk wordt gesproken. Dit stilzwijgen over de meisjesopvoeding zegt genoeg. Het
is dan ook een erkend feit, dat in P e r i c l e s ' tijd de Atheensche vrouw, al bleef zij
van elementair onderwijs te huis niet verstoken, in den regel vrij onwetend was.
Bedenken wij nu, dat de zorg voor het kind in de eerste jaren te Athene bijna
uitsluitend aan de moeder wordt toevertrouwd, dat het huisgezin het tooneel is van
zijne eerste opvoeding, dan kan bij ons de vraag niet uitblijven: werd niet de
Atheensche vrouw, in ontwikkeling zoo zeer de mindere van haren man en door hare
weinige
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wereldkennis slechts zelden in staat zijn ernstigste gedachten te verstaan, door hare
geheele positie verhinderd, te zijn ‘eene hulpe tegenover hem?’ Kan in het Atheensche
gezin iets van dien geest hebben geleefd, dien wij in ons familieleven een
opvoedingselement van de hoogste waarde achten: Onderlinge liefdevolle toewijding,
gegrondvest op volkomen sympathie der ouders? - Het is altijd lichtvaardig op grond
van de afwezigheid van opvattingen aan de onzen gelijk, in den een of anderen staat,
onmiddellijk de gevolgtrekking te maken, dat nu ook zulk een staat onze mindere in
ontwikkeling moet zijn geweest, en ik zou dan ook niet gaarne de bewering
onderschrijven, niet zelden met nadruk verkondigd, dat de vrouw ‘in den antieken
staat’ de slavin van den man was. In tijd van P e r i c l e s valt althans te Athene een
sterk streven naar verheffing van de vrouw duidelijk waar te nemen. Wel blijft
eenerzijds de band los: de toon van de pleidooien in de Atheensche
echtbreuk-processen, de algemeene toegeeflijkheid niet slechts ten opzichte van het
concubinaat maar zelfs tegenover den omgang van gehuwde mannen met hetaeren,
zijn onmiskenbare teekenen van een niet zeer diepgaand familieleven, en hierop wijst
de splitsing van het Atheensche huis in mannen- en vrouwenvertrekken ook duidelijk
genoeg. Maar hoe krachtig waarschuwt het Attische drama ons tegen eenzijdig
oordeel! Hoe hadden de Atheensche toeschouwers de fiere figuur van A n t i g o n e ,
van E l e c t r a , van I p h i g e n i a kunnen waardeeren, indien waarlijk de positie
hunner vrouwen en dochters zóó inférieur ware geweest? Hoe had dan E u r i p i d e s ,
onvermoeid strijder voor hare rechten, dit woord kunnen spreken: ‘Geen lavender
troost is er in ramp en ziekte dan het bijzijn eener vrouw. Zij verzacht de heftigheid
van onzen toorn, zij doet onze ziel opstaan uit de moedeloosheid.’
Men zal misschien zeggen: ‘Dat zijn dichter-woorden!’ En daarom kan het zijn
nut hebben het oordeel aan te halen van een man, dien men nooit van poëtischen
dweepzin heeft beschuldigd. Zeer in het kort wil ik hier weergeven, hoe X e n o p h o n ,
praktisch ook in zijne idealen,
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zich de positie der gehuwde vrouw heeft gewenscht. Indien wij mogen aannemen
dat het door hem geschilderde geval niet geheel buiten de werkelijkheid stond, dan
zal dat voor onze waardeering van de opvoeding in 't huisgezin niet zonder belang
zijn.
In een van zijn kleinere geschriften dan laat X e n o p h o n zekeren I s c h o m a c h u s
verhalen, hoe hij zijne vrouw heeft opgevoed tot eene plaats harer waardig. ‘Zie’,
zegt Ischomachus, ‘toen ik haar kreeg was ze nog geen zestien jaar - wat had men
haar geleerd? Zoo weinig mogelijk te zien, te hooren of te vragen. En toen ik dus
zeide dat ik haar beter wilde onderrichten, had ik groote moeite hare schuwheid te
overwinnen, en haar te overtuigen, dat niet eenig toeval of berekening ons had
samengebracht, maar mijn geloof dat wij beiden het best voor elkaar geschikt waren
en daarom het best in staat samen te werken aan de welvaart van ons huis en straks
van ons gezin. - Maar de jonge vrouw antwoordde hoofdschuddend: “Wat kan ik
aan dat alles doen? Zedig en kuisch zijn - dat is alles wat ik heb geleerd!” - Er was
voor Ischomachus vrij wat takt noodig om in deze overbescheidene dochter van
Atheensche ouders het geloof in de kracht der vrouw wakker te maken, en Xenophon
heeft met de fijne omzichtigheid van een modern romancier ons daarvan de
beschrijving gegeven. Op het oogenblik echter is voor ons voornamelijk het einde
van 't gesprek van belang, typisch Grieksch in zijne afscheiding van twee werkkringen:
één voor den man, één voor de vrouw. “Voor ons beiden”, zegt Ischomachus heeft
God eene schoone taak bestemd: vóór mij den krijg met zijne koude en zijn ontbering,
het stadsleven met zijn zorgen: ziedaar wat de geest en 't lichaam van een man
begeeren en verduren. Maar aan u, vrouwen, gaf hij het teedere geduld en de
vindingrijke liefde die voor de opvoeding onzer kleine kinderen zoo noodig zijn’.
Het kan niet anders of zulk eene romantische schets van een huisgezin uit den
eenvoudigen stand geeft ons eenig vertrouwen in de moederliefde en bekwaamheid
der Atheensche vrouwen, en welsprekender dan te voren worden

Onze Eeuw. Jaargang 1

104
voor ons de fijn geteekende tafreelen op Atheensche vazen, waar we naast eene
zoogende moeder een ernstig schoon man zien staan, leunend op zijn staf in die
houding van waardige gratie, ons zoo wèl bekend uit de basreliefs van het Parthenon.
‘Ziedaar wederom een Ischomachus’, zoo zeggen wij bij ons zelf, en opmerkzamer
geworden, ook voor hetgeen de Atheensche schrijvers niet opzettelijk vermelden,
zien wij op den achtergrond van menigen platonischen dialoog, van menige oratie
der Attische redenaars het beeld van eene geliefde en geëerde huismoeder opkomen,
al vergeten wij ook niet dat nog eeuwen zullen verloopen, vóór Plutarchus getuigen
zal: ‘Dit is het schoonste huwelijk, waarin de man het verstaat de onderwijzer van
zijne vrouw te zijn in het edelste en schoonste wat hij zelf heeft geleerd’.
Maar de kinderkamer roept ons. Hier is de moeder Koningin, en de vader
waarschijnlijk een zeldzame gast. Hier is het rijk van de wiegeliedjes, waarin zich
zinledig gerijmel met den naieven weerklank van eeuwen-oude fabelen vereenigt tot
dat wonderbaar roerend gezag, dat ieder weer betoovert die ooit kind is geweest ...
en de gave niet heeft verloren zich dat te herinneren. Hier omringt de
gemeenschappelijke leiding van moeder en voedster (t r o p h o s ) het kind met zorg
- en met bijgeloof. Geheime incantatiën moeten zijne schoonheid verhoogen,
amuletten het booze oog afweren, de boeman, de M o r m o hem als hij stout is
verschrikken. O, hoe menig kinderoog heeft te Athene de duisternis angstig ingestaard,
wachtend, of G e l l o ook verschijnen zou, die na den dood harer eigen kinderen
rondsluipt om anderen kinderen het bloed uit te zuigen - of anders die L a m i a , die
nooit slaapt, maar als ze moe is, hare oogen een poos in den zak steekt!
Ondanks - of misschien ten deele door - deze bakerverhalen blijft de band tusschen
trophos en voedsterling te Athene dikwijls innig. In de rijke verzameling grafschriften
die ons uit de oudheid bewaard zijn gebleven, vinden wij enkele van de innigste en
teederste gedichten gewijd aan getrouwe voedsters. Ook is het niet in strijd met den
wer-
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kelijken toestand hunner eigene dagen wanneer de tragediedichters hun Phaedra's of
Medea's hare geheimen laten uitstorten aan den boezem der voedsters. Zonder
tegenspraak zijn deze ‘trophoi’ iets anders dan onze bakers, iets meer dan onze
bonnes. Hoe hadden anders de Grieksche theoretici er aan kunnen denken, niet alleen
den eisch te stellen, dat men bij de keuze der trophos toch zou letten op eene zuivere,
gearticuleerde uitspraak, maar ook, dat de voedster de moeder zou helpen om in
plaats van schadelijke logens aan de kinderen reeds in hun vroegste jeugd een deel
te geven van den schat der nationale poëzie.
Er is in deze theoretische eischen van de oud-Grieksche philosophen eene begeerte
om de opvoeding tot staatsburger liefst zoo vroeg mogelijk te beginnen, en die
paedagogische ijver openbaart zich ook in hunne beschouwing van het spel. De
klapper, het stokpaard, de zandhoop, de was, de klei: Plato vond ze in de kinderkamers
van zijn tijd zoo goed als wij in den onzen; maar twee en twintig eeuwen vóór
F r ö b e l had Plato reeds den eisch gesteld, dat ook het eerste kinderspel niet doelloos
zou zijn. Had hij Duitsch gesproken, zoo zou hij reeds het woord Spielthätigkeit
hebben kunnen bedenken. Intusschen, hij is in zijn eisch beperkter - bekrompener
zou ik zeggen - dan onze tijdgenooten. Zoeken wij door gebruik te maken van de
neiging tot scheppen en vormen die het kind is aangeboren, voorloopig slechts
algemeene gaven, opmerkzaamheid, voorstellingsvermogen, vingervaardigheid te
ontwikkelen, Plato wil in dien jongen, die zoo handig kneedt, terstond een aanstaanden
bouwmeester zien, en aan dien anderen, die zoo graag in 't zand woelt, wil hij heusche
kleine landbouwwerktuigjes in de hand geven: blijkbaar steekt immers in dat kind
een boertje!
Maar niet altijd theoretiseeren de Grieksche wijsgeeren: niet aan Spielthätigkeit
heeft althans de ernstige A n a x a g o r a s gedacht toen hij in zijn testament schreef:
‘Laat op mijnen sterfdag de school-kinderen een vrijen dag hebben.’ Mij dunkt, geen
theoretische gedachte maar eerbied voor het eenvoudige spel, is het geweest, die
hem dien wensch deed uiten, en dien eerbied deelen de meeste Grieken.
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Het spel - en het woord zelf roept ons ver buiten de kinderkamer - het spel! Wie
weten wil, hoezeer naar de Grieksche opvatting het spel onder de onmiddellijke
bescherming der Goden staat, die leze het volgende korte verhaal van P l u t a r c h u s .
‘Eens,’ zoo verhaalt deze, om die stelling te staven, ‘bedreigde eene aardbeving de
stad Sparta. Onbewust van het naderend gevaar zijn de knapen aan 't oefenen in de
palaestra, en de ouderen kijken toe. Daar verschijnt op eens een verdwaalde haas in
't perk, en zijn komst is het sein voor een wedloop. Voort jagen de ranke jongens
den zwerver achterna; het perk door, het perk uit. Maar nauwlijks is met het haasje
de troep knapen, flikkerend in 't licht, uit de palaestra verdwenen, of de aarde begint
grommend te dreunen, de muren waggelen, 't gebouw stort in; doch de spelende
knapen - Gods gunstelingen - zijn gered.’
Hoe hoog in de meening der Grieken, het eigenlijk gymnische spel stond, zal ons
straks blijken. Ook reeds het eigenlijke kinderspel echter moet tot de gymnastiek
voorbereiden; zelfs in het loopen, het hinken het springen der kleine Grieksche
jongens en meisjes liggen de beginselen van die gymnische kunst, die geen Grieksch
man ooit geheel verleert. Het zou een aantrekkelijke taak zijn uitvoerig te spreken
over de Grieksche kinderspelen, talloos in hunne afwisseling en ons door een groot
aantal afbeeldingen bekend; maar de rijkdom van ons onderwerp dringt hier tot
beperking zelfs ten opzichte van het balspel, zoo belangwekkend in zijne variatiën.
Immers dat het balspel, varieert naar den aard der stammen, spreekt van zelf. Vlug
en dartel is het balkaatsen der Atheensche meisjes, heftig en woest het Rugby der
Spartaansche jongens; maar overal is het balspel gelijkelijk geeerd als het spel dat
bij uitnemendheid de aandacht wekt, de leden rap maakt, wilskracht, zelfverloochening
en vindingrijkheid schept, kortom meer dan eenig ander spel opvoedende kracht
bezit.
Duidelijk treedt bij de Grieken reeds in de algemeene zorg voor het kinderspel
deze overtuiging op den voorgrond: met de oefening van den geest moet die van het
lichaam
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voortdurend samen gaan: zonder deze vereeniging geen kalokagathia. Zelfs die
spiritualistische school van wijsgeeren, die weigert in het lichaam iets anders te zien
dan den kerker der ziel, handhaaft den eisch, dat het lichaam - bewaarder van zoo
kostelijk een schat - worde ontwikkeld tot zijne hoogste kracht en schoonheid. Van
het begin af gaat dus ook bij de Atheners lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
parallel: met het zevende jaar betreedt de knaap de school, en al is het niet
waarschijnlijk, dat terstond, reeds in die eerste jaren ook met geregeld gymnastisch
onderwijs een aanvang werd gemaakt, zonder lichtere gymnische oefeningen heeft
men ongetwijfeld ook die kleine jongens niet laten opgroeien. De beteekenis
intusschen en de omvang van het eigenlijk gymnastiek-onderwijs behoort in onze
schets eerst in het licht te worden gesteld, nadat het elementair onderricht is besproken.
Zoo gaat dus de knaap naar school. Maar, als zijne ouders het eenigszins ruim
hebben, volgt hem op zijn weg een vertrouwde slaaf van zekeren leeftijd: dat is de
p a e d a g o o g . De paedagoog heeft op één ding voortdurend acht te geven: dat zijn
pupil de eukosmia niet uit het oog verlieze. Den mantel omgeslagen in dien plooi
van deftige sierlijkheid, die aan de Atheensche knapen zoo eigenaardige distinctie
verleent, zoo wandelt de kleine Athener daar voor zijn paedagoog uit: de oogen slaat
hij ter aarde want ééne deugd bovenal heeft het vrouwenvertrek hem geschonken:
zedige ingetogenheid. Geene eigenschap immers, die in den goeden tijd de Atheners
meer onmisbaar achtten dan deze behoorlijke sophrosyne, de bescheidenheid, die
luistert vóór zij spreekt, die gelooft in den ernst der ouderen, en die het nimmer zou
wagen aan de ondervinding haar met doornen doorvlochten krans te ontrooven. Men
behoeft de bevallige inleidingen der Platonische dialogen slechts te doorbladeren,
om te erkennen, dat deze schaamte, die den volwassen man misstaan zou, eene
bijzondere aantrekkelijkheid moest verleenen aan die Attische knapen, steeds vervuld
met eene soort van vrees om iets te zeggen of te doen, dat anderen mishaagde. Maar
die erkenning sluit allerminst onvoorwaardelijke waardeering
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van dezen paedagoog uit slavenstand in. Hij zal er misschien in slagen zijn pupil
duidelijk te maken, hoe hij eten moet; den jongen T h e m i s t o c l e s zal hij dwingen
voor P i s i s t r a t u s uit den weg te gaan; en indien het waar is, dat men den zoon
van een beschaafd Athener hieraan kon herkennen, dat hij zoo netjes liep en niet
schreeuwde op straat, dan hebben zeer zeker de paedagogen wonderen verricht. Maar
het lijdt geen twijfel, dat men veel te dikwijls aan de paedagogen overliet, wat de
taak der vaders zou zijn geweest. Er bestaat een anecdote, dat de philosoof
D i o g e n e s toen hij eens eens knaap een appel zag stelen, niet den jongen maar
diens paedagoog afranselde, omdat deze zijn pupil zoo slecht opvoedde. Het ware
consequenter geweest indien D i o g e n e s zijn kastijding had uitgebreid tot den
vader, die over zijn zoon zulk een paedagoog had aangesteld!
Intusschen mogen wij aannemen dat het aangaan van eene ‘fatsoenlijke’ Atheensche
school een deftiger schouwspel heeft opgeleverd, dan zelfs de aanvang van een
‘Amsterdamsch instituut voor Jonge Heeren.’ Trouwens de Atheensche school begint
op een tijd waarop zelfs Amsterdamsche Jonge Heeren niet luidruchtig zijn: t.w. bij
zonsopgang.
Dat die school eene particuliere instelling is, sluit van zelf de waarschijnlijkheid
in, dat in hare inrichting sterk onderscheid naar gelang van den stand harer leerlingen
moet hebben bestaan. Zelfs in onze weinige gegevens vinden wij dat onderscheid
bevestigd; immers aan de eene zijde hooren wij spreken van een locaal, met beelden
georneerd en daarnaast een koele binnenplaats met eene fontein, waar de jongens
onder de leus van te gaan drinken hun conspiraties op touw zetten; en aan den anderen
kant lezen wij van zeer armoedige localiteiten. Men denke slechts aan de school waar
A e s c h i n e s , de redenaar, als kweekeling van zijn vader Atrometus zijn armzalige
kinderjaren doorbracht, de banken afsponzend en inkt wrijvend. En dit is ten minste
nog een school, met meubelen, met schrijfborden en rekenbakken, misschien wel
met een groot bord voor de deur, waarop tot schande van de delinquenten de namen
worden geschreven van hen, die ‘zonder
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wettige reden’ hebben verzuimd. Maar erger is het, als de schoolmeester, bij gebrek
aan eigen locaal, een rustig hoekje op straat moet uitzoeken, om de kinderen van het
dorp of de wijk voor een paar dubbeltjes lezen te leeren, zooals E p i c u r u s dat in
zijn jonge jaren deed, en P r o t a g o r a s , vóór hij te Athene zijne wijsheid - tegen
een honorarium van f4500 de persoon! - kwam beschikbaar stellen. Een gemiddelde
uit zoo uiteenloopende gegevens op te maken is niet raadzaam: in 't algemeen echter
hebben wij ongetwijfeld recht om aan te nemen, dat de schoollocalen, in welke zich
dikwijls zestig ja honderd kinderen vereenigden, bij de Atheners vrij wat minder
voldoende moeten zijn geweest dan in onzen tijd.
Van onderwijzers is even als van geneesheeren en predikanten ten allen tijde veel
kwaad gezegd; en het zou geen moeilijk werk zijn, uit eene serie spotternijen en losse
uitlatingen van oude schrijvers eene schets van een ouden schoolmonarch samen te
stellen, die sterke gelijkenis zou vertoonen met de beschrijving, welke in den tijd
van den ondergang der antieke wereld L i b a n i u s ons van den schooltyran geeft:
‘Als een rechter zit hij daar op zijn troon, een voorwerp van schrik en angst: de
wenkbrauwen samengetrokken, toornig en onverzoenlijk. Nu moet de knaap bij hem
komen, sidderend en in elkaar gebogen, om te laten kijken, wàt hij gevonden, gesteld,
onthouden heeft. Wee hem, als hij 't niet goed heeft gedaan!’ Maar eene dergelijke
karikatuurteekening zou even nutteloos als eenzijdig zijn. Van meer belang is het
met nadruk hierop te wijzen, dat de oudheid aan den onderwijzer zeer zware eischen,
niet zoo zeer van kennis als van karakter stelde, en dat men het dan ook verstond de
schoonheid van zijn ambt op welsprekende wijze te prijzen. Men roemt zijne taak,
die hem dagelijks oefent in geduld en standvastigheid, die hem dwingt te waken
tegen den eigenwaan, gevaarlijksten vijand van hen die steeds met kinderen omgaan;
men prijst hem gelukkig omdat zijn dagelijksch werk hem al de gevaren van het
half-weten doet zien; maar - alsof al deze zedelijke voordeelen der zelf-tuchtiging
reeds een
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deel van zijne belooning konden heeten - men betaalt hem schraal. In het
meergenoemde Teos was de toestand der schoolmeesters zoo kwaad nog niet: het
salaris dat uit de schenking van Polythrus voor iederen onderwijzer beschikbaar was,
bedroeg 600 drachmen; maar de onderwijzer in 't oude Athene hing van de willekeur
der ouders af. Wat moest hij doen als een schriel vader het schoolgeld van eene
geheele maand inhield, ‘omdat er in die maand zooveel feesten waren gegeven’?
Er is eene merkwaardige tegenstelling - over welke wij niet het recht hebben ons
te verbazen - tusschen deze finantieel en sociaal gebrekkige waardeering van den
onderwijzer en de ideale eischen door de Hellenen aan het onderwijs gesteld. Het
komt mij meer gewenscht voor, over die eischen iets te zeggen, dan langer stil te
staan bij de positie van den onderwijzer, nog in de oogen van L u c i a n u s zoo
verwerpelijk, dat hij in eene van zijne onderwereldschetsen den schoolmeester in
ééne groep tezamenbrengt, met de bedelaars en de scharretjes-verkoopers!
Zoo eischt dus de vraag onze aandacht, door welke beginselen zich de Grieksche
onderwijsmannen hebben laten leiden bij hunne regeling van het onderwijs. Natuurlijk
moeten ook hier naar gelang van tijd en kring de eischen verschillend hebben geluid.
De staatsburger naar het hart van P l a t o moet ook op school anders zijn ontwikkeld
dan de leerling gevormd naar de eischen van het cosmopolitisme waarvan de stoische
school droomt; maar twee grondovertuigingen hadden, naar mij voorkomt, de
verschillende richtingen gemeen: vooreerst gelooven zij in de onmisbaarheid zoo
wel als in de volstrekte heilzaamheid van het onderwijs: zij achten evenmin eenig
normaal lichaam wegens zwakte ongeschikt voor alle krachtpraestatie als zij zouden
wilden toegeven dat ooit - behalve bij beslist onnoozelen - de geest van nature
onvatbaar zou zijn voor den veredelenden invloed der opvoeding.
Maar naast die overtuiging stond in den bloeitijd van Athene, toen nog niet door
economische concurrentie en snellen groei der wetenschappen het hoofddoel der
opvoe-
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ding was verduisterd, de uitspraak van den ouden H e r a c l i t u s bij de meesten vast:
‘Veelweterij geeft geen verstand.’
Het spreekt van zelf, dat vooral deze ideale opvatting: onderwijs moet niet tot
geldwinning maar tot levenswaardeering bekwamen, voortdurend meer met de eischen
der onverbiddelijke praktijk in botsing moest komen. Het woord van I s o c r a t e s :
‘niet wat men den leerling kan meegeven, maar hoe men hem de ooren opent, is de
vraag,’ was reeds in de ooren van velen zijner tijdgenooten de taal van een droomer,
en hoe snel de gebiedende dwang der praktijk begon gewicht in de schaal te leggen
en het aantal leervakken te vermeerderen, kan ons wel blijken uit deze
verontwaardigde verzuchting van A r i s t o t e l e s : ‘Als men zoo voortgaat, zal men
nog eens een cursus in de kookkunst noodig hebben!’
Maar al was men het er over eens dat meer het kunnen dan het kennen moest
worden ontwikkeld, en dat men voor wat wij lager onderwijs zouden noemen kan
volstaan met lezen, schrijven en rekenen, dan was door zulk een eisch noch over den
omvang noch over de methode van onderwijs een volkomen beslissend oordeel
uitgesproken. De uitgebreidheid van het onderwijs moet zich zoo goed als de duur
der schooltijden hebben gewijzigd naar particulier inzicht en vergoeding der
onderwijzers; en ten opzichte van de methode zoowel als de algemeene paedagogische
beginselen, op welke het onderwijs zou berusten, heeft Griekenland zoo goed als wij
zijn fellen schoolstrijd gehad.
Dat de harmonische ontwikkeling der geestelijke en lichamelijke faculteiten van
den knaap doel van opvoeding en onderwijs moet zijn, en zulks onder handhaving
en eerbiediging zijner individualiteit, ja, die stelling onderschrijven de meeste
Grieksche theoretici. Maar, zoo vragen zij, wanneer wij nu uit het rustig gebied dezer
algemeene beginselen afdalen in de woelige wereld van het schoolonderwijs hoe
moeten wij dan doen om tot die ‘harmonische ontwikkeling’ te geraken? Moeten wij
dwang toepassen of slechts overreding? Zullen wij de neigingen van de leerlingen
eerbiedigen als uitingen zijner persoonlijkheid; of moet inte-
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gendeel de leerling die niet hooren wil, maar voelen? - Het idealisme, antwoordt bij
monde van P l a t o : ‘de onderwijzer moet aan zijne leerstof het voorkomen geven
van steeds begeerlijk te zijn. Altijd vóórdoende moet hij lokken tot nadoen, tot steeds
beter nadoen, zoodat nooit voor de leerling die traagheid kome, die gemakshalve als
onvindbaar verwerpt wat niet dadelijk wordt gevonden, noch die slaperige afmatting
die in het onderwijs een plaag in plaats van eene gave der Goden ziet’. - ‘Ziedaar
een idealisme,’ zegt A r i s t o t e l e s , ‘dat niet anders dan teleurstelling kan brengen.
Zeker, voor de belangstellende is het leeren de streelende bevrediging eener behoefte.
Maar wanneer die behoefte niet bestaat, of niet gepaard gaat met geduldige neiging
tot inspanning, dan is het niet alleen eene dwaasheid den leerling in den waan te
brengen, dat men eigenlijk alles wel spelenderwijze kan leeren, maar men ziet
bovendien voorbij, dat in het verdriet van den dwang eene bij uitnemendheid
opvoedende kracht ligt’.
Vergis ik mij niet, dan beantwoordt de Grieksche praktijk meer aan de opvatting
van A r i s t o t e l e s dan van P l a t o . Zij eischt gestrengheid van den kant des
onderwijzers, stipte onderworpenheid van dien des leerlings. Het is kenmerkend voor
het gezag van den schoolmeester, dat X e n o p h o n sprekende over de discipline der
Spartaansche troepen, die hij op hun tocht naar Azië vergezelde, niet duidelijker weet
te doen gevoelen, welk een ijzeren tucht daar heerschte, dan door deze woorden: ‘De
troep had tegenover hun commandant het zelfde gevoel als knapen tegenover hun
schoolmeester.’ Zelfs P l a t o is ondanks zijn ideale opvattingen niet minder dan
A r i s t o t e l e s voorstander van de absolute autoriteit van den schoolmeester. ‘Des
leerlings eerste les is: houd-je-mond’ leert een versje van M e n a n d e r , en daarmee
zijn de meeste Grieken het eens. De belangstellende vraagal van zeven jaar, dien
onze moderne paedagogiek zoo gaarne bewondert, is niet naar het hart der Grieksche
opvoeders, en dezelfde Plato, die ons in zijne dialogen zoo menig aantrekkelijk
voorbeeld geeft van 't belangstellend vragen der jongelui,
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die S o c r a t e s omringen, stemt met betrekking tot de schoolknapen in met deze
algemeene meening: Een knaap heeft niet te vragen: waarom? Hij heeft te
gehoorzamen, en doet hij dat niet - dan is er een stok.
Een stok! Het hooge woord is er uit. En al wilden wij het verzwijgen, de
muurschilderingen van Pompei zijn er immers om het ons te bewijzen, dat er in de
scholen der oudheid geslagen werd, con amore, en onder welwillende medewerking
van medescholieren. Vindingrijk in 't uitdenken van nieuwe straffen mogen de
Grieksche meesters niet geweest zijn; - een Grieksch werkwoord voor schoolblijven
is mij althans niet bekend - maar slaan! dat verbiedt geen Grieksch vader aan den
onderwijzer van zijn zoon. Dat door slaan een kind zou worden verhard, dat door de
lichamelijke tuchtiging een machtelooze woede en verbittering in 't kinderhart zou
kunnen worden geboren, uiterst verderflijk in hare gevolgen, dat gelooven de Grieken
evenmin als de hoofden der meest geroemde Engelsche kostscholen.
Niet zonder bedoeling heb ik eenigszins uitvoerig gesproken over de algemeene
beginselen van 't Grieksche onderwijs. De paedagogische inzichten der Hellenen zijn
belangrijker voor ons dan hun praktijk; want deze zal ons niet zoo licht veel nieuws
leeren. Toch is het zonder twijfel de moeite waard den gang van 't Grieksche onderwijs
in hoofdtrekken na te gaan.
Wij denken ons dus de jongens aandachtig en gehoorzaam neergezeten op hun
lage bankjes; ieder op zijn eigen bankje, want als de meester hem roept om te lezen
of zijn schrift te toonen, dan zal hij zijn bankje desnoods mee moeten nemen: het
onderwijs is eer individueel dan klassikaal. En wij vragen: wat leeren nu die knapen?
In de eerste plaats natuurlijk lezen. Hoe ver was nog te Athene het leesonderwijs
verwijderd van onze geperfectioneerde methode! Hoeveel, dat nu van zelf spreekt,
heeft de oudheid eerst moeten ontdekken! Omzichtig wijst hier P l a t o den weg door
het Grieksche Spa-a, of beter door het Grieksche A. B-boek; immers, dat de Atheners
hun kinderen B. A
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= Ba, B.E = Bé leerden, weten wij zeker. ‘Eerst’, zegt P l a t o , ‘moet de knaap de
letters leeren kennen naar hun vorm en naam. Begint ge dan met hem te laten lezen
dan zal hij klaar komen met de kleine lettergrepen, maar moeite hebben met de groote.
Laat hem dan altijd maar weer naar zijne kleine lettergrepen terugkeeren, want hij
moet leeren het onbekende aan 't bekende vast te knoopen, dan zal hij weldra zijne
letters in iedere omgeving weerkennen, en zijn leesvoorbeeld kan door een blad
Homerus worden vervangen’. - Homerus in de handen der stamelende kinderen! Het
schijnt inderdaad dat Athene geen kinderlectuur in den trant van onze kostelijke
kinderboeken heeft bezeten of begeerd: de mythologische poezie, voor Hellas
tegelijkertijd de taal van religie, historischen zin en natuurgevoel sprekend, kan den
kinderen naar de algemeen heerschende meening niet te vroeg in de handen worden
gegeven.
Maar het zij men H o m e r u s , 't zij eenvoudiger, gemakkelijker lectuur voor 't
stamelend spellen koos, gepaard gaat dit lees-onderwijs met strenge spreekoefeningen.
Theoretisch minder kundig in de phonetiek dan wij, stellen de Atheners oneindig
hooger prijs op een zuivere uitspraak. Een redenaar die brauwt of lispelt - wij weten
het aan D e m o s t h e n e s - is te Athene onvoorwaardelijk veroordeeld. Die strengheid
wordt trouwens door de Grieksche taal zelve bijna geeischt. Het werk van een goed
deel onzer voorzetsels, onzer voegwoorden, onzer hulpwerkwoorden wordt in het
Grieksch verricht door fijne vocaalwisselingen en door een lenig en rijk samenstel
van buigings-uitgangen. Moest dan niet naast trotschen eerbied voor hun rijke taal
een gevoel van verantwoordelijkheid voor het ongeschonden bewaren van dien schat
de Atheners er toe brengen hunne kinderen te leeren, dat een beschaafd man, die
zijne taal verstaat - en dus liefheeft - hare bevallige vormen niet verminkt door slordig
afkappen en onzuiver articuleeren? Die dat doet, dien noemt de Athener welsprekend
een ‘barbaros’ d.i. een brabbelaar.
Van zelf sluit aan deze spreekoefeningen zich straks het
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rhythmisch lezen aan. Voor de Grieken is geene lectuur denkbaar zonder fijne en
reeds in de vroege jeugd geoefende kennis van cadence en rhythmus. Ernstige,
geregelde studie der metriek blijft natuurlijk voor lateren leeftijd bewaard; maar zij
is niet bestaanbaar zonder nauwlettende zorg bij de eerste lectuur. En te gemakkelijker
vindt de onderwijzer daartoe de gelegenheid, omdat de afwezigheid van streng
bindende programma's hem juist bij dit leesonderwijs de handen zoo geheel vrij laat.
Hier kan hij geheel zich zelf zijn. Den aarzelend door zijn knaapjes voorgelezen tekst
kiest hij tot aanleiding om langzaam en systematisch uit de schat van zijn weten de
begeerlijke kennis over te brengen in het gewillig geheugen zijner leerlingen, zonder
handboek voor hem zelf, zonder ‘korte handleiding’ voor de knapen.
Dat zulk eene voorstelling van het leesonderwijs in de meeste gevallen te
idealistisch is, zal ik niet tegenspreken, maar dat velen het zich zoo wenschten, ook
dat wederom weten wij uit P l a t o .
Over het schrijfonderricht behoeft slechts weinig gezegd. De Grieken schreven
zooveel minder dan wij! In de eerste plaats werd op school oneindig meer op het
geheugen gebouwd dan in onzen tijd, die van geheugenbelasting oordeelsverstomping
verwacht, en ook in 't latere leven werd meer het geheugen dan de bibliotheek
geraadpleegd; maar in de tweede plaats heeft de gewoonte der Grieken om allen
eigenlijken arbeid aan de slaven over te laten, veroorzaakt dat hunne eischen ten
opzichte van schoon-schrift voor leken in het algemeen op tamelijk bescheiden hoogte
zijn gebleven. Wij hebben in eene bloemlezing van Grieksche epigrammen een
lofdicht ter eere van een knaapje, dat bij een wedstrijd in het schoonschrijven den
derden prijs, zijnde 80 bikkels, won. Blijkbaar heeft men dus in lateren tijd het
nationaal gebrek door schoolexamens willen verbeteren. Maar als wij de proeven
van schooljongensschrift raadplegen, die zoowel in wastafeltjes als op perkament en
papyrus in Aegypte voor den dag zijn gekomen, en zelfs als we er daaronder een
uitzoeken dat de meester heeft gewaarmerkt met een
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‘zeer goed’ of ‘met attentie’, dan erkennen we dat voor de Grieken, die niet van het
schrijven hun vak maakten, langen tijd de regel heeft gegolden dien Plato ergens
uitspreekt: ‘Om mooi te schrijven hebben wij onze slaven.’
Maar een belangrijker plaats heeft het rekenen - of eigenlijk hebben arithmetisch
en geometrisch onderwijs ingenomen. Vooreerst omdat de Atheners - een volk van
handel en vooral van kleinhandel - echte rekenaars zijn. Maar niet minder omdat de
Grieksche geest - dien men waarlijk niet van eenzijdig literaire neiging mag
beschuldigen - zich gaarne de dingen in mathematischen vorm of in
getallen-verhoudingen denkt. Ook op dit punt heeft P l a t o zich het meest beslist en
het duidelijkst uitgesproken. Naast de zoogenaamde muzische ontwikkeling d.i. het
literarische onderricht en de muziek, uitnemende middelen tot opvoeding en vorming
van het gemoed, eischt hij als leidsvrouw en tuchtmeesteres van het zuiver
verstandelijk denken de strenge studie der mathematische vakken, éénig en onmisbaar
middel om tot zelfstandige geestesontwikkeling te geraken. En deze eisch van den
wijsgeer, die zelf op zoo zeldzame wijze het fijnste literaire schoonheidsgevoel met
onverbiddelijke mathematische logica vereenigt, staat niet buiten de werkelijkheid:
ook op de lagere scholen is men met mathematisch onderricht reeds aangevangen.
Maar eerst komt natuurlijk het rekenen, na de mechanisch en half zingend geleerde
beginselen van het tweemaal twee, een zeer ingewikkelde zaak! De Grieksche
paedagogiek stelt hier zoowel aan oplettendheid als memorie zware eischen. De
eerste en in 't dagelijksch leven meest gebruikelijke methode was namelijk het tellen
op de vingers. Men achte dat niet te licht: het is niet maar, zooals bij ons, een tellen
op de toppen hoogstens tot tien! Neen, door buigen en strekken der geledingen van
rechter- en linkerhand drukt het Helleensche gebaren-rekenen zoo noodig alle getallen
tot tien duizend uit. En brengt bij uitvoeriger berekeningen dit vingerrekenen
onvermijdelijk verwarring, dan schaft het rekenbord raad. Het optellen gaat althans
met die tafel gemakkelijk genoeg. Het bord is verdeeld
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in een aantal kolommen voor de eenheden, de tientallen enz., met beweegbare schijfjes
voor het noteeren. Wordt dus in de eerste kolom het tiental bereikt, dan schuift men
de schijfjes terug, zet er een aan in de tweede kolom en zoo vervolgens; niets is
eenvoudiger. Maar vrij wat moeilijker taak wacht den onderwijzer bij 't
vermenigvuldigen. Voor ons is het niet zoo héél moeilijk een kind duidelijk te maken,
dat men, om 35 met vier te vermenigvuldigen, eenvoudig weg zeggen mag: ‘4 × 5
is 20:0, 'k onthoud er 2 enz.’ Maar den Grieken is dit reeds door hun niet met het
decimale stelsel in overeenstemming gebrachte cijferschrift onmogelijk. Heeft een
Griek 265 te schrijven dan schrijft hij dat in drie letterteekens: sigma = 200, ksi =
60, e = 5; moet hij nu 265 met 265 vermenigvuldigen dan multipliceert hij aldus:
200 × 200, 200 × 60, 200 × 5; 60 × 200, 60 × 60, 60 × 5; 5 × 200, 5 × 60, 5 × 5, om
ten slotte, met of zonder de rekentafel al deze produkten te rangeeren en op te tellen.
Onmisbaar als dit rekenonderwijs voor de praktijk was, toch stelde men als middel
tot verstandsontwikkeling zonder twijfel de mathesis veel hooger. Ook reeds op de
eigenlijke lagere school? Zonder restrictie kan men dit niet verzekeren. Immers zelfs
ten opzichte van de begeerlijkheid der mathesis als factor in de opvoeding heerschte
in Plato's dagen nog verdeeldheid, en tegenover het enthousiasme van P l a t o 's
uitspraak. ‘Slechts voor hen die de geometrie verstaan staat de deur van mijne school
open,’ stelt X e n o p h o n zeer nuchtere praktische eischen, als hij zegt: ‘Laat een
jongen zoo veel mathesis leeren als hij later noodig heeft om na te gaan, of men hem
bij den verkoop van een stuk land ook bedriegt.’ Ik merk ter loops op, dat daarvoor
niet zoo heel weinig mathesis noodig is; maar voeg er bij, dat blijkens het kostelijk
boek van E u c l i d e s Plato's eisch op den duur de overwinning heeft behaald. De
planimetrie behoort in de laatste helft der 4de eeuw tot het algemeene program: de
planimetrie, en daarbij een goed deel van wat wij algebra noemen. Immers - om een
enkel voorbeeld aan te halen - hët
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ons allen zoo onuitwischbaar ingegrifte ‘(a + b)2 = a2 + 2 ab + b2’ leeren de Grieksche
knapen niet gelijk wij dat hebben geleerd door eene berekening met algemeene door
letters aangegeven waarden; het wordt hun omslachtig maar met onovertroffen
duidelijkheid bijgebracht door het mathematisch bewijs van de volgende stelling:
Als een rechte lijn, op welk punt dan ook, gedeeld wordt in twee deelen, dan zal het
kwadraat op de geheele lijn gelijk in inhoud zijn aan de som der kwadraten op hare
beide deelen vermeerderd met het dubbele van den rechthoek door die beide deelen
gevormd. - Het is nauwelijks noodig u te zeggen dat de leerling die tot dit bewijs in
de Elementa van E u c l i d e s was genaderd de propaedeutische kennismaking met
de allereerste beginselen der planimetrie tot aan het theorema van P y t h a g o r a s
reeds achter den rug had.
Aan de eischen van het meest elementaire onderwijs achtte men door het hierboven
besproken onderricht ongeveer voldaan. Althans wat de taak van den eigenlijken
schoolmeester, den grammatist aangaat. Maar, afgezien nog van de uitbreiding die
dit allereerste onderwijs ondergaat bij die kinderen, wier schoolopvoeding niet door
maatschappelijken nooddrang ontijdig wordt afgebroken, werd toch door hetgeen
hier boven is besproken slechts eene zijde van het Grieksche onderwijs toegelicht en misschien niet de meest kenmerkende. Het gymnische en het muzische onderricht
zijn opzettelijk tot nu toe buiten beschouwing gelaten, omdat beide, zij het ook
aanvangend in den kinderleeftijd toch eigenlijk pas hun volle beteekenis krijgen in
den tijd van het voortgezette onderwijs. Toch mag aan deze schets van het lager
onderwijs te Athene de beschrijving van de Grieksche gymnastiek in de palaestra
niet ontbreken. Ik laat die thans volgen, en veroorloof mij het muziek-onderwijs later
te behandelen in vereeniging met het uitgebreider literair onderricht.
‘De harmonische ontwikkeling van lichaam en geest!’ Zóó dikwijls en bij zóó veel
verschillende gelegenheden is die eisch der Grieksche paedagogiek aangehaald en
uitgebazuind, dat men ten slotte, zooals 't met algemeene waar-
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heden meer gaat, vanwege de algemeenheid aan de waarheid is gaan twijfelen. En
toch is inderdaad het vraagstuk van de harmonische ontwikkeling bij de Grieken
nooit van de baan. Aan de eene zijde doet zich telkens de vrees hooren, dat de
lichamelijke oefening de overhand zal krijgen, dat de gymnastiek in athletiek zal
ontaarden; en reeds het Athene van Plato heeft ze gekend, de krachtmenschen met
gezwollen spierbundels en leege hersenen, de halfgoden van den sport. Maar aan
den anderen kant dreigde ernstiger gevaar! Dat zoo spoedig na den bloeitijd de
regelmatige gymnastiek ophield algemeen te zijn, was niet zoozeer gevolg van
sportmatige overdrijving als van de klimmende eischen der verstandelijke
ontwikkeling met het oog op de praktijk. De oeconomische bezwaren hebben den
lust in het gymnisch spel op den duur bij de Grieken gedood.
In den gezonden tijd van hun volksbestaan zat den Grieken de lust tot spelen in 't
bloed. Toen X e n o p h o n 's soldaten, het restje der welbekende Tienduizend, na
maanden van tobben en lijden de langbegeerde zee weerzagen, toen dankten zij
plechtig de Goden; maar zij brachten dien dank niet slechts door offers, maar ook
door gymnische spelen.
Dat de Hellenen zich door die liefde voor lichamelijke inspanning, die de geestelijke
schraagt en verfrischt, scherp onderscheiden van de barbaren, voelen zij met trots.
De dichter, die met technische kennis hun de harmonische schoonheid hunner
wedstrijden beschrijft is zeker van zijn succes. Hunne vazen-schilders worden niet
moe de bevallige tafreelen hunner worstelperken met fijne stift te penseelen. En in
een tijd toen de gymnische ontwikkeling grootendeels ontaard was in athletiek voor
beroeps-worstelaars heeft L u c i a n u s nog eens het opvoedend karakter der oude
gymnastiek opzettelijk in het licht gesteld in een meesterlijk geschreven gesprek
tusschen S o l o n en een zekeren Scythischen vreemdeling A n a c h a r s i s . De
Atheensche wetgever staat met zijn gastvriend uit Scythië te kijken naar eene
palaestra, waar de jongen zich volgens de eischen der techniek oefenen in 't worstelen.
‘Hoe nu, Solon’, roept Anacharsis, ‘zijn die knapen gek? Zooeven nog
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wreven zij elkaar zoo vriendschappelijk met olie in, en nu gooien ze elkaar in de
modder, lichten elkaar beentje, en worgen elkaar bijna. En die stumper van een
meester staat er bij en lachend prijst hij den knaap die zijn kameraden het hardhandigst
van allen heeft aangepakt!’ - Het kost S o l o n minder moeite om aan den vreemdeling
de beteekenis van het worstelen duidelijk te maken dan om hem bewondering in te
boezemen voor den eereprijs, die bij zulk een wedstrijd soms het doel kan zijn. ‘Ik
begrijp niet,’ antwoordt de Scyth droogjes, ‘waarom iemand, als hij een olijfkrans
hebben wil, niet eenvoudig een twijg van een boom snijdt en zich die om 't hoofd
bindt zonder zich eerst daarvoor in de maag te laten schoppen door een ander.’
De bedoeling waarmee Lucianus zijnen Anacharsis dergelijke naieveteiten in den
mond legt is tweeledig. Vooreerst wil hij Solon gelegenheid geven de ook in de
opvoeding zoo belangrijke vraag naar de zedelijke waarde van de eerzucht in
Atheenschen zin te beantwoorden, maar bovenal zal Solon in zijn antwoord aanleiding
vinden de leer in het licht te stellen die Athene heeft groot gemaakt n.l. deze, dat
door juiste en evenredige staling van de lichaamskracht niet alleen de geestkracht
wordt gesterkt maar ook deze overtuiging wordt gewekt: niet de rust, maar de
inspanning is de natuurlijke toestand van den mensch.
In den goeden tijd is die leer het fundament der Grieksche gymnastiek.
Reeds het kinderspel moet den Atheenschen knaap voorbereiden voor de oefeningen
in de palaestra. Vlugheid heeft hem het balspel gegeven, zijne vastheid van stand en
de kracht zijner spieren is geoefend door het touwtrekken, zijn zekerheid van blik
door het werpen met de kinderspeer, alles vóór dat hij - laat ons zeggen omstreeks
zijn tiende of twaalfde jaar - de palaestra wordt binnengeleid.
Zoo goed als de scholen zijn natuurlijk die palaestra's verschillend in weelderigheid
van inrichting. Een open plek omringd door een zuilengang, versierd met eenige
statuen, liefst met een standbeeld van H e r m e s , den slanken bescher-
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mer der athletiek, ter wiens eere jaarlijks de jonge gymnasten feestvieren, ziedaar
wat wij ons voorstellen als wij denken aan eene Atheensche palaestra. En als van
zelf denken we ons dan, om de met fijn zand bestrooide worstelplaats een rij van
banken, zooals die waarop S o c r a t e s en zijne volgelingen neerzitten aan het begin
van zoo menig Platonisch gesprek.
Alleenheerscher in deze gymnastiekschool is de paidotribes, de gymnastiekmeester,
op afbeeldingen kenbaar aan zijn langen stok, die dienstig is zoowel om te dirigeeren,
als ook - zoo 't noodig is - duchtig te disciplineeren. Onder zijne strenge leiding
oefenen de Atheensche jongens zich zelven en ook elkaar - want hier in de palaestra
is de coëducatie in eere - in die gymnische kunsten die de vrije Athener boven allen
eert: de sprong, de hardloop, de worp met discus en speer - en ten slotte waarschijnlijk
het worstelen.
Eene deskundige beschrijving te geven van al die kunsten, en van ieders bijzondere
verdiensten ligt buiten mijn bestek en buiten mijne bevoegdheid: de hoogsprong, de
versprong, de sprong met halters, onze tijdgenooten kennen ze als de Grieken zelf.
Het hardloopen ook wellicht - mits men vooreerst bij beiden niet uit het oog verliest,
dat de paedotribe naast de kracht gestreng de gratie observeert, en bij het hardloopen
erkent dat de Grieksche knapen ons ver de baas zijn geweest. Zeker het begin, de
stadiumloop van ruim 180 meter zouden onze jongens ook wel aandurven. Maar
straks wordt de loop verdubbeld, in den diaulos waarbij de hardlooper moet leeren
in volle vaart te keeren, en eindelijk komt de dolichos van zeven, tien ja twintig
stadiën - meer dan een half uur gaans! Hierbij is geen sprake meer van rennen - het
is de kunst om in gelijkmatigen draf zijn geheele baan door te loopen en dan niet
hijgend en - zooals Plato zegt - met de ooren op de schouders aan te komen.
Hoe uitnemende afwisseling brengt in deze oefeningen van de longen en de
borstspieren de discusworp! Sterk worden de vingers door het vastknellen van de
platte schijf
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ruim de borst en lenig het schoudergewricht door het achterwaarts strekken van den
gespannen arm. En eindelijk als de discuswerper met forsche kracht den arm naar
voren brengt en de schijf laat schieten, hoe komt dan plotseling dat geheele lichaam
in werking om te verhoeden dat hij plat voorover valt, zijn discus achterna!
Maar het meest in eere was reeds bij de jonge knapen het worstelen, dat ook in
zoover de kroon zet op de voorafgaande oefeningen, dat het, het element van
antagonisme in de gymnastiek brengend, een zoo kostelijke leerschool wordt van
zelfbeheersching, moed en trouwhartig eerlijkheidsgevoel. Naar niets kijkt het
Atheensche volk, een volk van kunstenaars, liever dan naar die slanke jongens,
wanneer ze daar tegenover elkaar staan, eerst in den fraaien stand van gelijkmatige
inspanning aller spieren, elkaar de handen omklemmend en dringend om elkaar van
de plaats te krijgen, straks elkaar aangrijpend en glad als alen wegglippend uit de
handen van den tegenstander, eindelijk over elkaar rollend in het zand, in de laatste
worsteling. Streng ziet de paedotribe toe dat geen verboden streken worden toegepast,
en als eindelijk de vlugge list over de kracht triumfeert, dan juicht toekijkend de
Atheensche vader, want hij ziet hier de voorbereiding van het ernstig oorlogsspel,
dat immers in den antieken tijd althans deze poezie nog heeft dat het man tegen man
stelt.
Is het wonder, dat de Atheners veel verwachtten van eene school die hun zoons
leerde ‘niet slechts sprekers van woorden te zijn, maar werkers van daden’?
Wordt vervolgd.
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Verzen Van Frans Bastiaanse.
aan P.H. van Moerkerken Jr.

Regendag.
Binnenvaartscheepjes met zwart-glanz'ge rompen
Liggen te domm'len langs de kade-lijn
In regen-schemering, als donkre klompen,
Die kinderlijk getuigd met lompen zijn.
Een vlagje rook, van diep ultramarijnBlauw, dat de vochtbezwaarde nevels dompen
Waar 't even wappert, wimpelt uit het stompe
Vierkanten houten schoorsteenpijpje; een klein
Bruin-glimmend schipperke loopt langs den boord
Van 't schip, blaft naar zijn buurman, om gestild
Druilstaartend, 't trapje af naar de roef te gaan.
Dan valt de nacht; de schipper hijscht aan 't koord
Het mastlicht op, dat vreedzaam medetrilt
Met stadslantarens die op schildwacht staan.
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De Vecht.
Er ligt een landhuis aan den stroom verlaten;
Verbleekt, met donkre luiken, staart het blind,
En laat den stroom, die eenzaam voortglijdt, praten
En luistert niet naar 't fluistren van den wind.
Maar vroeger, toen Hoogmogenden der Staten
Daar in den zomer poosden van 't Bewind,
En staat en krijg voor huis en vreê vergaten,
En kind'ren stoeiden over 't melkwit grint,
Toen leefde 't Huis en de bevolkte stroom
Wiegde de schepen, die blank-zeilig gleden
Vredig van gang naar 't schat-rijk Amsterdam.
Nú droomt het landhuis daar zijn eeuw'gen droom
Van eindloos heimwee naar die lang geleden
Glorievolle eeuw, die nimmer wederkwam.
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Ontmoeting.
Ik zag haar lange jaren niet
En toen ik haar nu weder zag
Zong in den gouden voorjaarsdag
Mijn Blijdschap een nieuw lied.
Het leven had genomen
Den wreeden lach van haar gelaat,
O, was ze eens zóó gekomen
Maar nú was het te laat.
Toen ik haar zag werd Blijdschap stil,
Mijn ziel week van meewarigheid,
Ik had wel tot haar willen gaan
En vragen: ‘Heeft uw oog geschreid?’
Maar wie doet wat hij wil?
Nú zagen wij elkander aan
Eén oogenblik als wilde elk weten
Of alles was voor goed gedaan,
En, of het hart ook kon vergeten
Wat leek voor eeuwig te bestaan.
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Op De Heide.
De wind waait langs de heide,
Waar 't korte daglicht vliedt,
En donkre wolken glijden
Langs 't zilver-grauw verschiet.
Op verren molen draaien
De wieken loom ál-door;
Er zwermen bonte kraaien
Om 't kronklend wagenspoor.
Nu zal het najaar rijzen
Met droevig doodsbegin
En spinnen in zijn grijze
Lijkwade 't landschap in.
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Onontbeerlijk.
Mij kan geen donker leed genaken,
Mij kan geen lichte vreugde ontvlien
Zoo lang gij over mij blijft waken
En ik naar U, naar U mag zien.
Gij zijt als brood mijn leven noodig,
Wat regens zijn voor 't dorstig land;
En, wordt mij alles overbodig,
O, nooit de handdruk van úw hand.
O! nooit de gloed der stralende oogen,
Die in des Levens hooggetij
Mij zegge' als woorden 't nooit vermogen:
‘Hoe onontbeerlijk zijt ge ook mij.’
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Leeuwerik.
Het zilv'ren beekje vloeit als rein kristal
Door groene landen,
't Gebloemte zoomt de boorden overal
Met gele randen.
De leeuw'rik rijst de morgenvelden uit
En zingt een lied,
Dat ik wèl hooren, wèl gevoelen kan
Maar zeggen niet.
Want klaarder dan het menschelijke woord
Is 't vogelzingen;
Daar is geen snarenspel, geen harpaccoord
Dat kan doordringen
De ziel met vreugde en louterend geluk
Als deze toon,
Die draagt 't verlangen van de wereld tot
Der heem'len troon.
Hoor, hoor het zilv'ren trill'ren als een vreemdZalig verblijden,
Waar, boven bosschen en beschénen beemd,
Naar alle zijden
De wijde ruimte oneindig openblauwt
De zonne schijnt,
En, onder 't juub'len van zijn heilig lied
Die 't zong, verdwijnt,
Om, als verzaad van zon en hemelgloed
Zingend te dalen,
Maar straks, als een die steeds verlangen moet
De warme stralen
Van 't zomersch licht te drinken van nabij,
Wéér 't aardsche ontstijgt
En niet kán rusten voor de lentedag
Ter kimme nijgt.
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Drie Fabelen.
Door C. v. Nievelt.
I.
De Bladluis.
Laatst sprak A p h i s , de bladluis, tot haar kroost:
‘Schaart u om mij heen, kinderen, en luistert naar mij. Luistert naar de woorden uwer
moeder, die de wereld gezien heeft en het leven kent.
Gijlieden vraagt mij wel eens, of deze donkere zaal, in welke ik u gebaard en
opgekweekt heb, de gansche wereld is, en of daar buiten niets meer zich bevindt. O,
kinderen - hoe zal ik u op die vraag een antwoord geven - hoe u een denkbeeld
bijbrengen van de afmetingen der dingen, die daar in het daglicht zijn, en die gij,
lieve kleinen, wel nimmer te aanschouwen krijgen zult. Want, het laat zich niet
loochenen - wij worden hier opgesloten gehouden; en hoe goed onze meesters, de
mieren, ons ook behandelen - wij zijn hun als gevangenen, als slaven, als vee, dat
door hen gemolken wordt om onzer zoetigheid wille. En dit zeg ik ulieden niet om
u misnoegd te maken over uw lot en u te doen verlangen naar de wereld die daar
buiten is, met hare vele, vele gevaren - gevaren van geweldige regenstroomen, die
u zouden kunnen wegspoelen en doen verdrinken, en van verscheurende monsters,
die u zouden kunnen opeten en verdelgen. Neen neen! berusting en tevredenheid zal
ik u voorhouden, zoolang ik leef; want,
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ofschoon wij gevangenen zijn, ons juk is zacht, en ons voedsel is overvloedig, en
onze meesters zijn goed voor ons. Daarom, indien ik tot u spreek, dan is het om u kinderen van mij, die de wereld gezien heeft en het leven kent - niet in den bekrompen
waan te laten, als zou deze enge mierenwoning, hoe machtig groot zij úlieden ook
toeschijne, het éénige en grootste in de Schepping zijn. Verruiming van uwen blik
en verbreeding van uwe wereldbeschouwing reken ik tot mijne moederlijke
verplichtingen. Luistert daarom, o kinderen, luistert aandachtig naar mijne woorden!
Eens - het is reeds lang geleden, en vele malen is sedert de zon opgegaan en weêr
ondergegaan - eens leefde ik op een groen blad aan een rozenboom. Een rozenboom,
ja! Ik begrijp dat dit woord uw ongeoefende voorstellingsvermogen in het duister
laat. Hoe zal ik u duidelijk maken wat een rozenboom is? - Het is een iets, een ding,
van ontzaglijke, voor onze oogen onoverzienbare grootte. Kijkt eens hier! Dit blad,
waarop wij azen, is groot genoeg om tot zitplaats te dienen aan eenige honderden
van ons volk, niet waar? - Welnu, een rozenboom draagt honderden - ja, zònder
overdrijving, honderden van zulke bladen; en die bladen, moet ge weten, zijn
bevestigd aan wat men noemt takken, welke takken wederom te voorschijn groeien
uit een zoogenaamden stam, iets zoo verbazend hoogs, dat men zeker wel een halven
dag zou noodig hebben om van den ondersten voet naar den bovensten top te klimmen.
Gij kent de grassprieten, die onze meesters, de mieren, in deze woning sleepen. Wij
met ons allen, al waren wij duizend sterk, zouden zoo'n grasspriet niet kunnen
versjouwen. Maar als ik u nu verzeker dat zoo'n rozenboom wel vijftigmaal langer
en minstens tweehonderdmaal dikker dan zoo'n grasspriet is, ja, dan begint gij
misschien tennaastenbij een denkbeeld te krijgen van zulke reusachtige proporties.
Met ons vijftigen of zestigen op een rijtje zouden wij zoo'n stam nauwelijks kunnen
omvatten; en als ik zeg dat wij met ons vijf- of zesduizenden op elkander zouden
moeten gaan staan, om tot den top te reiken, dan overdrijf ik alweder niet,
kinderenlief!
Zooals gezegd, op een blad aan zulk een rozenboom
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werd ik geboren en sleet ik eene gelukkige jeugd. Ik had den warmen zonneschijn,
dien wij hier onder den grond zoo deerlijk missen, op mijnen rug, en het licht der
vrijheid, als ik het zoo noemen mag, voor mijne oogen. Volop te eten, naar eigen
keus - de lekkerste beten zoo maar voor het nemen. Maar, ach! die vrijheid en dat
geluk, zij duurden maar kort. Reeds had ik mijne goede moeder hooren vertellen van
een groot en geweldig volk, Formica of Mierenvolk geheeten, dat verzot is op
zoetigheid en de barbaarsche gewoonte heeft van ons, bladluizen, gevankelijk in
zijne holen te voeren, teneinde ons daar, om zoo te zeggen, op stal te zetten en zich
regelmatig aan het zoet van onze natuurlijke afscheidingen te vergasten. Doch, hoe
had ik kunnen verwachten, in mijne zorgelooze jeugd, dat ook mij dit lot zou
beschoren zijn? - Nochtans, zóó geschiedde het. - Op zekeren morgen zag ik eensklaps
eenige krijgsknechten van het volk Formica mijnen rozenboom beklimmen. Sidderend
trachtte ik mij te verbergen. Vergeefs! Ik werd gegrepen en, meenende dat mijn
laatste oogenblik gekomen was, verloor ik mijn bewustzijn. Toen ik weder tot mijzelf
kwam, bevond ik mij in dezen kerker, uit welken geen ontsnappen mogelijk is; en
twee woest uitziende mieren, gretig naar lekkernij, waren bezig mij met hunne sprieten
te streelen, opdat ik hun met uitstorting van de zoete sappen mijns lichaams ter wille
zou zijn.... Dit, o kinderen, is mijn lot geworden - en het is ook het uwe: te dienen
en voort te brengen. Berusten wij er in. Geen wezen in de natuur ontgaat aan zijne
bestemming. En een iegelijk, die slechts redelijkerwijze aan zijne bestemming welke die dan ook zijn moge - tracht te beantwoorden, vervult in de huishouding der
natuur eene plaats, die hem aanspraak geeft op de hoogachting zijner medeschepselen.
Maar - wat ik ulieden eigenlijk op het hart drukken woû, is nog heel iets anders.
Luistert!
Ik heb, lieve kinderen, in den laatsten tijd bij u zekere uitingen opgemerkt van een
verkeerden geest: een geest van hoogmoed, van verwatenheid. Ik heb u hooren roemen
op uwe onmisbaarheid voor uwe meesters, de mieren, die u onder-
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houden en liefkoozen, niet - bedenkt het steeds! - om uzelfswille, maar om den wille
van hun eigen vratige lusten. Ik heb - wat nog veel afkeurenswaardiger is - u met
schampere minachting hooren spreken over de zooveel kleinere en zwakkere
creaturen, die daar wroeten en hun schamele voedseltje zoeken in de aarde, en die
gij, zooveel grooter en forscher, met een druk van uwen voet zoudt kunnen
vermorzelen. Dit nu, o kinderen, is een geest van dwaze en laakbare zelfoverschatting,
een geest, tegen welken uwe moeder u waarschuwen wil, door u ernstig toe te roepen:
Kinderen, wij bladluizen zijn een goed en achtenswaardig volk. Wij zijn ook geenszins
misdeeld van statige vormen en aanzienlijkheid van postuur. Wij zijn zelfs groot en
kloek, in vergelijking met de zooveel kleinere en altoos nóg weêr kleinere wezentjes,
die tot ons moeten opblikken als tot reuzen. Maar de grootsten - verstaat mij wèl! de grootsten zijn wij in de Schepping in lang nog niet - zelfs niet op den tweeden
rang na onze meesters, de mieren. Dit zegt tot u uwe moeder, die de wereld gezien
heeft en het leven kent!
Gij glimlacht? - Ach, de eigendunk is dus reeds diep in u gevaren! - Zoo hoort
dan verder nog, wat uwe moeder u heeft te zeggen!
De mieren, onze meesters, - gij weet hoe groot en sterk en dapper zij zijn; hoe
geweldig hunne kaken en grijptangen, waarmede zij aanvallen en verscheuren; hoe
onweerstaanbaar hunne heirscharen, die alles, wat hun in den weg staat, bestormen
en neêrhalen. Nu dan - er moet een schepsel bestaan, een wezen, een gedrocht - hoe
zal ik het noemen? - welks grootte tot die van de mieren in dezelfde verhouding staat,
als de grootte van een rozenboom tot die van ons bladluizen. L a s i u s , de soldaat,
onze bewaker en stalmeester, heeft mij daarvan verteld; - hij is oud: wel negentig
maal reeds zag hij het ondergaan en ook weder het opgaan van de zon; en hij heeft
veel gereisd en ervaren. Dit monsterlijke wezen of gedrocht beweegt zich voort L a s i u s heeft het met eigen oogen gezien - op twee voeten; en wanneer het met die
voeten, die bij
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elke schrede ongeveer de oppervlakte van een veld bedekken, den heirweg van een
mierenleger betreedt, dan vermorzelt het onze rampzalige meesters bij honderden,
zoodat de aarde als bezaaid is met hunne lijken, verminkten en zieltogenden. En
somtijds - L a s i u s zelf heeft het bijgewoond - wordt dit monsterlijk wezen
boosaardig. Het komt aangeloopen met een ontzettend groot en scherp werktuig,
woelt daarmede eene woning van onze meesters dooreen, zoodat er niets dan een
reddelooze puinhoop van overblijft, en rooft de kostbare larven, die voor onze
meesters de belofte bevatten van een bloeiend en vruchtbaar nageslacht. En onze
meesters, zoo sterk en talrijk en moedig, staan tegenover deze aanranding door het
kolossale tweevoetige monsterbeest even machteloos, als de nietigste gediertekens
der aarde!
Lacht niet, kinderen! De wonderen der Schepping schijnen zelfs in dát
onbegrijpelijk groote beest hunne uiterste grens nog niet bereikt te hebben. Er moeten
- L a s i u s is alweder mijn zegsman - er moeten boven dát monsterlijke dier nóg
weêr grootere en monsterlijker wezens zijn, bij wie dát dier nu weêr klein en zwak
is, en die het opeten!... Stelt u zoo iets eens voor, indien het u mogelijk is!
Wat mij betreft, ik moet bekennen dat mijne verbeelding er voor terugdeinst. Maar,
wat er dan nu waar of niet waar zij van deze geruchten - en L a s i u s is een
betrouwbaar persoon -, duidelijk genoeg - en dit wilde ik maar zeggen - duidelijk
genoeg spreekt uit dit alles de les, die ik u wilde inprenten: de les van het: kent
uzelven!
Ja ja! ik voor mij, ik geloof waarachtiglijk dat er tusschen ons rozenboomblad en
de zon nog dingen bestaan, van welke onze bladluizen-philosophie nog niet heeft
durven droomen. Kinderen, kinderen - het is uwe moeder die ulieden vermaant - zij
die de wereld kent en het leven gezien heeft. Hoedt u toch voor de influisteringen
van den waan! Knoopt toch in uwe ooren mijne woorden, opdat zij u terugbrengen
op de paden der bescheidenheid!’
Aldus sprak tot haar kroost A p h i s , de bladluis.
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En de kleinen, hunne hoofden schuddend, smoezelden onder elkâar:
‘Nu kunnen wij toch merken dat moeder oud begint te worden. Zij gaat aan fabeltjes
gelooven - haha!’

II.
Het Karrepaard.
Voor eene voermanskroeg, ergens aan een Beijerschen landweg, zag ik een karrepaard
staan. De voerman zelf zat daar binnen in het dompige krocht, zijne pijp rookend en
zwetsend met een paar boeren, over een pot bier. Het paard stond buiten, in de ijle
schaduw van een mager lindeboompje. Zwaar hing het lemoen van den met zand
beladen wagen op rug en schonken van het dier. De stakker stond wijdbeens en liet
den kop hangen, de neusgaten spalkend, krampachtig kauwend op zijn bit, de droge,
wit beslagen tong uitrekkend naar rechts en links, blijkbaar doodelijk vermoeid. Maar
rust mocht hij niet genieten, want horsels en steekvliegen sarden hem onophoudelijk,
en nadat hij eenige malen vergeefs getracht had, met een loom slaanden achtervoet
het bloeddorstige gebroedsel van de trillende huid aan buik en lendenen te verdrijven,
bleef hij nu lijdelijk staan en liet zich steken.
Een erbarmelijk voorwerp van beproeving en geduld! Is er op deze aarde een
bestaan, jammerlijker, vreugdeloozer en weerloozer, dan dat van het oude, afgebeulde
karrepaard, gevallen onder de heerschappij van een hardvochtigen vlegel? Is er een
droeviger toonbeeld van dulden en zwijgen?
Maar dit was geen karrepaard als andere karrepaarden; geen trekpaard, tot het
zware werk en het karige voeder geboren en getogen. Het was zoo fijn gebouwd,
zoo smal van borst en kruis, zoo tenger van kop en pooten, zoo rank nog in zijne
vermagerde, hoekig geworden lijnen. Blijkbaar een dier van goeden huize, van edel
ras misschien. Een gewezen weeldepaard, dat indertijd gedarteld had onder den
luchtigen last van een slanken dandy, een ridderlijken offi-
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cier, eene vederlichte jonge schoone. Des te smartelijker nog moest dus dit stomme
lijden zijn onder de afjakkering van zijnen ouderdom.
Van deernis bewogen, zag ik toe. Ik deed beter. Ik sneed een takje van de linde
en joeg daarmeê de vliegen weg, die zich snorrend verdrongen op eene rauwe
wondplek aan een der schenkels. En ik deed méér nog. Ik vulde - wat de
bierzwelgende kinkel vergeten had - een emmer uit den door een klaterenden straal
steeds frisch gevulden watertrog, en zette dien het dorstige paard onder den neus.
Gretig dronk de stumper. En toen hij zich met diepe teugen gelescht had en, met
een snuiven van verkwikking, den kop naar mij toewendde, als om mij te danken, toen bespeurde ik aan hem iets vreemds - iets vreemds en toch zoo welbekends - een
merk uit duizend, zeldzaam van teekening. Die witte, stervormige vlek op het bruine
voorhoofd - wààr toch en aan welken paardekop had die vroeger reeds, jaren her,
mijne aandacht getrokken?... En terwijl ik peinsde en mij bezon, staarden de oogen
van het oude karrepaard mij aan - groote, donkerbruine, onzeggelijk zwaarmoedige
oogen, bij wier langen blik mij zoo wonderlijk te moede werd, als tusschen een waken
en een droomen, als bij eene opdoeming van verre geluiden en benevelde gezichten
.... En toen, opeens, schoot het mij te binnen - dat van die witte ster op dat bruine
voorhoofd. En zoodra ik het wist, hoorde ik eene stem, de stem van het paard, die
tot mij sprak:
‘Ja! gij hebt het geraden; gij hebt mij herkend. Ik ben G r a n e .
G r a n e ben ik, B r ü n n h i l d e 's goddelijk ros, onder de gevleugelde
Walkurenpaarden het eerste. Neen! het éénige. Want al de andere waren maar van
latten en bordpapier. Maar ik was van vleesch en bloed, en de warme hand van
Wo t a n 's eigen dochter heeft mij geliefkoosd. Mij - G r a n e !
Vreemdeling, wilt gij mijne geschiedenis hooren?
Ik meende het toppunt van geluk bereikt te hebben,
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toen ik dagelijks een fieren bataljonskommandant, den krijgshafstigste der mannen,
langs de straten onzer hoofdstad dragen mocht, door vrouwen bewonderend
aangestaard; en ik dacht dat het leven allen smaak en geur voor mij verloren had,
toen mijn schoone kapitein mij verstiet en verschacherde aan den baas van eene
manége. Maar juist wat ik mijne vernedering gewaand had, zou mijne verheerlijking
worden. Want B r ü n n h i l d e kwam, de goddelijke; en zij verkoor mij uit dertig
anderen in den stal; en zij legde hare hand op mij en maakte mij tot de hare.
Ik was ook zoo verstandig, zoo zedig en welopgevoed, - niet als de andere paarden,
behept met woeste nukken, schichtig, dom, onopgevoed en onbetrouwbaar. Ik had
goede manieren; ik wist mij betamelijk te gedragen; ik begreep wat er van een
Wa l k u r e n r o s op de planken verlangd wordt - wat zulk een ros voor de oogen
van de wereld te doen, en wat het te laten heeft. En daarom legde de goddelijke op
mij hare hand, en zij nam zich mijner aan, en ik werd haar makker, haar lijfros, haar
luchtpaard - hare G r a n e .
Des morgens kwam zij en haalde mij af; en zij steeg op mijnen rug, en samen
galoppeerden wij, met nog een ganschen stoet van schoone vrouwen en edele dieren,
door de lanen van het Engelsche Park. Ha! dàt was een Walkurenrit! Ik voorop. Hoe
schoten mij vleugels aan de voeten, zoodat ik als op wolken zweefde en rende als
op den stormwind over de slagvelden! Hoe trotsch was ik op mijne goddelijke rijderes
- ik zelf een god onder de paarden, een godenpaard!.... En 's avonds voerde zij mij
bij den teugel voor het aangezicht van goden en helden, in al de heerlijkheid van
lichtglans en muziek. Hare blanke vingers rustten op mijnen nek; in haren zwanenhals
mocht ik mijnen adem blazen, terwijl zij heerlijk hare zangen zong, en ik, met
brieschende neusgaten, mijne oogen over haar glanzen liet, - ik, hare G r a n e !
Maar eens op een dag bleef B r ü n n h i l d e weg - en ook den volgenden dag, en
vele dagen daarna. Ik wachtte en zag naar haar om; maar zij kwam niet. Ik
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spitste mijne ooren, om hare stem te hooren; maar zij bleef weg. Ik reed met anderen
uit, het Park in en door de plantsoenen; maar haar zag ik nergens meer.
Toen kwam er een man, die mij voor een rijtuig spande, om mij dit te doen trekken;
en toen ik weigerde, verontwaardigd - ik, G r a n e ! - toen sloeg hij mij fel met zijne
zweep, zoodat ik hem moest gehoorzamen. Ik weet niet hoeveel dagen en jaren ik
al trekkend gedraafd heb voor dien man, straat in, straat uit, vaak uren lang wachtend
op winderige pleinen, in regen, sneeuw en zonnebrand - en altoos denkend aan h a a r ,
die niet meer tot mij kwam - aan h a a r , en aan hare heerlijkheid. Ik voelde mijne
pezen stram worden, mijn vuur verdooven, mijne levensgeesten wegzinken als in
een put. Ik voelde dat ik oud en ellendig werd. Toen, na eindeloozen tijd, verkocht
mij de man van het rijtuig aan een anderen man, die mij binden deed in het gareel
van deze steenenkar - mij, G r a n e ! - en mij overleverde aan een van zijne knechten.
Ik, G r a n e , de slavin van een knecht!.... Daar binnen in dat huis zit hij nu, die beul,
over zijne bierpotten. Hij haat mij, omdat ik tot karrepaard niet in de krib gelegd ben,
omdat mijne leden te tenger en te zwak zijn voor dit gemeene en zware werk van
laaggeboren bonken. Hij laat mij hongeren en dorsten. Hij ranselt mij als ik loop, en
pijnigt mij als ik dreig neêr te vallen. Hij zal zijn lust er aan hebben, wanneer ik
uitgeput tusschen deze disselboomen nederzink en rochelend mijne ziel uitblaas in
het stof van den weg!
Vreemdeling, ik zie dat gij goed zijt; ik merk dat gij van mijne grootheid meê
getuige zijt geweest. H a a r hebt gij dus gekend - B r ü n n h i l d e , de goddelijke.
Zoo zeg mij toch - waar is zij? Waar blijft zij? - Zij kan niet gestorven zijn; want zij
was eene godendochter. Zij kan mij niet vergeten hebben; want ik was haar eigen,
trouwe ros. Waarom komt zij dan niet, om mij te verlossen - om vereend met mij
voorgoed omlaag te springen in de lachende Lohe, en mij, hare G r a n e , binnen te
leiden in Walhall?
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O, B r ü n n h i l d e , meesteres, beminde - - -’
Eensklaps kwam de voerman uit de kroeg geloopen, met de zweep in de hand,
zwaaiend, vol van bier. Hij greep de leidsels. Een nijdige ruk en - klets, klets! over
den rug van het opgeschrikte dier. ‘Hi, Gaul!’ schreeuwde de vlegel - ‘hi, Du
Sakrischer! Hi, hi!’.... En voort ging het weêr - de knarsende wagen, het zeulende,
hijgende paard, de vloekende karreman strompelend er naast, - voort in eene stofwolk.
Ik tuurde het voertuig na, tot het om eene kromming verdwenen was, - en
hoofdschuddend vervolgde ik in de andere richting mijnen weg. Slechts één woord
kwam er over mijne lippen:
Godenschemering! - Hoe zou ik het haar hebben kunnen zeggen, de arme G r a n e , dat Walhall was
afgebrand, en dat ik B r ü n n h i l d e , de goddelijke, laatst ontmoet had te Mariënbad,
zich onledig houdende met eene dringend noodige ontvettingskuur?

III.
De Telegraafpaal.
Langs den heirweg tusschen de groothertogelijke hoofdstad van het groothertogdom
Pappelnburg-Strelitz en de vorstelijke residentie van het vorstendom
Schwarzstein-Sondershausen was eene telegraaflijn aangelegd. Dwars door een
machtig woud van sparren, over een breeden heuvelrug, liep deze lijn; en midden in
dit sparrenwoud stond, aan den weg, de telegraafpaal No. 987, glad en blank in zijne
nieuwheid.
Nu had het toeval gewild, dat deze telegraafpaal No. 987 gehouwen en genomen
was uit ditzelfde woud, waarin hij als boom was opgegroeid. Ja, de plek, waar hij
thans
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als paal, blank en glad, in den grond gestoken stond, was nauwelijks tien schreden
verwijderd van de plek, waar hij kort geleden nog, als boom, hoog van kruin en ruig
van stam en zwaar van groene takken, geworteld had, donker groot, ruischend in den
wind, zwaarmoedig droomend in den nevel, schaduw spreidend over mos en varens
in den zonneschijn.
Geen wonder dus, dat de sparren om hem heen, met wie hij opgeschoten en zooveel
jaren lang kameraad geweest was, hem, hoezeer hij dan ook van gedaante veranderd
mocht zijn, herkenden als hunnen broeder. Want hadden zij niet samen geademd in
dezelfde lucht en de sappen opgezogen uit denzelfden bodem? En was dus de hars,
die door hunne aderen kroop en uit hunne poriën kwol, niet als het bloed van eene
zelfde moeder?
Hij echter, de telegraafpaal No. 987, kende zijne broeders de sparren niet meer.
Hij stond daar, stijf en strak, trotsch op zijne gladheid en blankheid, trotsch op zijn
nummer, trotsch op het porceleinen kopje dat hij droeg, trotsch bovenal op zijne
roeping en taak als telegraafpaal. En naar de plek, waar hij geboren was, hield hij
den rug gewend. En voor de makkers, onder wie hij opgegroeid was, had hij noch
groet, noch woord, noch teeken.
Daar spraken tot hem de sparren om hem heen:
‘Ei, broêrtje, broêrtje, ken je ons niet meer?’
De telegraafpaal verwaardigde zich niet hun antwoord te geven.
‘Broêrtje, broêrtje,’ riepen de sparren - ‘ken je ons niet meer? Weet je dan niet
meer dat je er een was in ons midden, net als wij? Dat je een ruigen, rossen bast had,
waarlangs de eekhoorntjes opklauterden, en forsche armen en takken, waarop de
kraaien krasten? - Hoe ben je nu zoo dun en kaal en naakt? Wat hebben ze met je
gedaan, broêrtje?’
Nog altijd zweeg de telegraafpaal, zich verbijtend.
En opnieuw het koor van sparren:
‘Broêrtje, wat hebben ze met je gedaan? Wat hebben ze van je geknutseld? - Wat
is dat voor een dwaas wit
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ding, dat je op je hoofd draagt? En wat beteekent die draad, waarmeê je staat
vastgebonden? - Zeg toch! - Kun je niet meer spreken, broêrtje?’
Toen barstte de telegraafpaal los, trillend van ergernis:
‘Kinkels - wat meer respect, en wat minder gemeenzaamheid! - Of ik spreken kan?
- Niet meer de taal der domme boomen, maar de wereldtaal spreek ik, de universeele
taal, die verstaan wordt van Pool tot Pool, van Shanghai tot New-York, en van
Gibraltar tot Wladiwostock. Ik ben de telegraafpaal No. 987!’
‘Wat bazelt hij?’ mompelden onder elkander de sparren. ‘Wij begrijpen hem niet.’
‘Natuurlijk begrijpt gijlieden mij niet,’ bulderde de telegraafpaal. ‘Hoe zoudt gij
ook, gij domme houtkolossen? - Het is ook niet noodig, dat gij mij begrijpt.
Respecteert alleen, respecteert uw meerdere, en weet wien gij vóór hebt. Weet, dat
ik heb opgehouden met stilstaan en vegeteeren, om een intelligente en actieve factor
te worden in het ontzaglijke mechanisme der wereldorde. Weet, dat ik nu een schakel
ben in de wereldomslingerende keten der gedachtenwisseling en der publiciteit. Weet,
dat zonder mijne onmisbare medewerking de regeeringen niet zouden kunnen
regeeren, de financiers niet zouden kunnen speculeeren, de redacteurs niet zouden
kunnen redigeeren. Weet, dat door dit hoofd van mij, als bliksemflitsen, de
wereldgebeurtenissen varen, de oorlogsverklaringen, de milliardenoperaties, de
tijdingen, die continenten schokken, gansche natiën doen opjubelen of in vertwijfeling
storten. Weet, kortom, dat ik de telegraafpaal No. 987 ben!’
Minder dan ooit begrepen de sparren wat zij daar zoo al te hooren kregen. Het
éénige, wat hun duidelijk werd, kwam hierop neêr, dat hun broeder van voorheen
geen spar meer was en zichzelf verreweg te groot achtte, om nog een boom te willen
heeten. Daarom nam de oudste hunner het woord en sprak:
‘Ei zoo, vriend? Is het zóó met u gesteld? - Gij zijt dus groot geworden in de
wereld, en nu veracht gij ons arme boomen, die zes maanden geleden nog uws gelijken
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waren. Gij zijt dus nu actief geworden en intelligent, en een factor, en een schakel,
en iets waar flitsen doorheen varen, en wat al meer nog! - Dat moet wel heel mooi
en gewichtig wezen - hoewel wij, eenvoudigen, het fijne er van niet verstaan. Maar,
zeg mij eens even - kunt gij nu ook nog ruischen en suizen in den wind? Kunt gij
nog schaduw spreiden over het mos en de varens? Kunt gij 's winters nog een kroon
en mantel dragen van sneeuw? Kunt gij 's zomers nog de lucht om u heen vervullen
met kruidige geuren? Kunt gij - -’
Opeens begon de telegraafpaal te sidderen en viel in, gejaagd en heftig:
‘Stil! Zwijg! Staak uw geleuter!.... Ik voel iets aantrillen.... Daar komt het - daar
is het - daar vliegt het!.... Ha! Wat heb ik gezegd? - Eene wereldgebeurtenis, door
mij heengeflitst, door mij ontvangen en door mij voortgedragen!.... Ha! Ha! Ha!’
‘Wat is het? Mogen wij het vernemen?’ vroeg ademloos de oude spar.
‘Luistert! Attentie en respect!’ antwoordde de telegraafpaal, en zijne stem klonk
nog driemaal zoo gewichtig. ‘Hoort, wat door m i j , door m i j , Zijne Excellentie de
Eerste Minister van Schwarzstein-Sondershausen aan Zijne Excellentie den Premier
van Pappelnburg-Strelitz telegrafisch kond deed, opdat wijd en zijd over gansch
Europa de mare er van doordringe tot de volkeren! - “Onze geëerbiedigde Vorst en
Landsvader is door eene verkoudheid aangetast. Zijne Doorluchtigheid zal
vermoedelijk eenige dagen Hoogstdeszelfs appartementen moeten houden.”’
‘Ha! Ha! Wat heb ik gezegd?’ riep nogmaals de telegraafpaal, nog rechter dan
recht van gewichtigheid.
De sparren hieven hunne kruinen op en ruischten.

Onze Eeuw. Jaargang 1

142

Novalis' Hymnen an die Nacht.
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
N o v a l i s' Hymnen an die Nacht1) zijn in den laatsten tijd herhaaldelijk genoemd
naar aanleiding van Dr. D i e p e n b r o c k 's musikale komposities. Wie over de
duisterheid dezer hymnen klaagde gaf toe dat de woorden klaar zijn, en de
moeilijkheid om te begrijpen niet lag in een ingewikkelde zinskonstruktie. Het is de
zin, de achtergrond der verbeelding en der poëtische gedachte, die moeite veroorzaakt;
en toch niet zóó groote moeite of, éénmaal de idee van het poeem gegrepen - zoo
ziet men den glans daarvan in alle strofen fonkelen.
N o v a l i s , de dichter, is niet een figuur uit zekere ‘Romantische’ dichterschool
die omstreeks 1790-1800 in Duitschland ‘bloeide’. Zekerlijk staat hij tot de bedoelde
school in een rechtstreeksch verband en rekende hij zichzelf tot haar. Maar zijn heele
persoonlijkheid had dieperen grond en edeler aanleg dan de leden dier school. Hij
was een universeele dichtergeest, en was in staat een boodschap voor alle tijden te
dragen, terwijl de romantische dichterbent slechts voor bepaalden tijd eene taak had.
Dit is een zeer wezenlijk onderscheid. Een dichter kan zichzelf tot zekere groep
rekenen en toch verre daarboven uitsteken;

1) Laatste volledige uitgave van N o v a l i s nagelaten geschriften, bezorgd door E r n s t
H e i l b o r n bij G e o r g R e i m e r te Berlijn (1900).
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hij kan zijn milieu aanzien voor hem gelijkwaardig en toch van veel grooter aanleg
wezen. Het nageslacht zal dan het milieu vergeten en den poëet gedenken. Inderdaad
behoort N o v a l i s tot de zeer grooten en is zijn poëzie van een volheid en zuiverheid,
die haar tot universeele en tot wereldpoezie verheffen. Het is zeer duidelijk dat de
eeuwige zijde van het menschelijk bewustzijn meer aandeel aan zijne kunst gehad
heeft, dan de tijdelijke; dat wil niet zeggen dat hij meer over de eeuwige dan over
de tijdelijke dingen denkt; maar dat de eeuwige en diepste zijde der menschelijke
natuur, meer dan het tijdelijk beperkte tot de voortbrengst zijner gedichten heeft
bijgedragen. Zoo gevoelt men in zijne verzen die universeele dieper-menschelijke
aandoeningen, waardoor zij gezegend zijn met een onverwelkelijke frischheid.
Het is geen grootspraak de namen van D a n t e en N o v a l i s in één adem te
noemen. Een kort leven is aan N o v a l i s beschoren geweest. In 1772 den 2den Mei
werd hij geboren, den 25sten Maart 1801 stierf hij reeds. Deze korte tijd gaf geen
gelegenheid voor een groot werk als de Commedia of de Faust; maar in poëtische
verheffing en diepte, in zekerheid van geluid, in overvloed van bezieling, is het niet
mogelijk dezen dichter te overtreffen. En zijn lyriek is niet de lyriek van het spontane
gevoel, den rechtstreekschen terugslag op des levens lief en leed, maar vaart hooger
op en wijder uit. Zij is spekulatieve lyriek en verheft zich op de hoogte van de
schouwende verbeelding, de spekulatieve gedachte en het religieuze gevoel. Op deze
wijze is N o v a l i s ' kunst, kunst van een zeer verheven karakter en mag hij onder
de grootsten der dichters worden medegeteld.
De Hymnen an die Nacht, gedicht in 1798 of '99, zijn het grootste dichterlijke werk
van N o v a l i s . ‘Muzikale Spekulatie’ zou men ze kunnen noemen, want het is
onzegbaar wàt in deze Hymnen meer treft, het muzikaal of het spekulatief karakter.
De musikus, die in deze Hymnen een stof vindt voor muzikale bearbeiding, brengt
de algemeene sentimenten (d.i. de geestelijke gevoels-aandoenin-
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gen) waarvan de hymnen vervuld zijn in klankreeksen over. Hij dicht zijn kompositie
als uiting van dezelfde gevoelens, die den poëet bij zijn poeem hebben geleid. Maar
spekulatieve gedachte en schouwende verbeelding zijn de litteraere krachten van het
gedicht; en zoo wij een litteraere studie over de Hymnen ondernemen, zijn deze het
die wij onder onze aandacht betrekken.
Zoo is het voornemen dezer studie om dit heerlijk stuk litteratuur bij den lezer in
te leiden, die mogelijk met N o v a l i s van dichtebij niet bekend is. Een verklaring
der hymnen, waarbij beeld en gedachte in verband gezien wordt met de algemeene
geestelijke gevoelens die het geheel dragen.

II
De Dichter geleidt ons in de Derde Hymne naar het geboorteuur van zijne
verheerlijking der Nacht. Om psychologisch de dichterlijke kompositie der Hymnen
te begrijpen beginne men bij deze: ‘Eens toen mijne hoop tot jammer overging, stond
ik eenzaam op een dorren heuvel in welks donkere ruimte zij verborgen lag, die aan
mijn leven gestalte gaf, - eenzaam als geen ooit eenzaam was - door onzeggelijke
angst gedreven, krachteloos, zelf niet meer dan een gedachte van ellende nog - toen
ik daar om hulpe uitzag naar alle zijden, voorwaarts nòch achterwaarts voortkon en
tòch met oneindig verlangen vasthield aan het wegvloeiend, uitdoovende leven: daar kwam uit blauwe verten, van de berghoogten mijner oude zaligheid een huivering
der duisternis en op eens scheurde de band der geboorte, de boei van het (aardsche)
licht. Henen vlood de aardsche heerlijkheid en mijn droefheid tegelijk; de weemoed
vloeide over tot een nieuwe ondoorgrondelijke wereld; gij, o nachtextase, sluimer
des Hemels, kwaamt over mij; de landstreek verhief zich en daarover zweefde mijn
losgemaakte nieuwgeboren geest. - Ik zag door de wolken het verheerlijkt aangezicht
der geliefde. In hare oogen berustte de eeuwigheid; ik greep hare handen, en de tranen
werden een fonkelende, onverscheurbare band. Duizende
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jaren togen af, ver henen als onweders. Aan haren hals weende ik verrukkende tranen
voor het nieuwe leven. Eerst sinds dien voel ik een onwankelbaar geloof aan den
Hemel, de Nacht en haàr Licht, de Geliefde.’
De woorden dezer hymne overtreffen zoo mogelijk de aandoenlijkste uitingen in
D a n t e 's Vita Nuova. Grooter intensiteit en dieper perspektief dan N o v a l i s hier
te aanschouwen geeft is inderdaad niet uit te spreken. Teeder en grootsch, innig en
verheven tegelijk is deze poezie; de klare eenvoud der bewoording evenaart in
schoonheid de oneindigheid der aandoening en de diepte der gedachte. D a n t e heeft
zijn woord in overeenkomstige banen gestuurd bij de volgende passage betreffende
B e a t r i c e 's groet: ‘mi salutò e virtuosamente tanto, che mi parve allora vedere tutti
i termini della beatitudine’, d.i. bij B e a t r i c e 's groet werden mij zichtbaar alle
uiteinden der zaligheid. Ook hier is de aandoening om de vrouw verdiept tot boven
tijd en plaats.
Doch ziehier het psychologisch verhaal van de geboorte der nacht-aandoening:
De dichter staande op den heuvel waar zijn geliefde begraven ligt, ondervindt ellende
en vereenzaming; hij ondergaat de vernietiging in zichzelf, zijn innerlijk bestaan
krimpt tot bijna-sterven inéen. Maar hiertegen verheft zich het oneindig verlangen
om te leven. Wat volgt nu uit de tegenstelling dezer beide innerlijke gesteldheden?
Het levensverlangen, geen terrein vindend in het tijdelijk bestaan, richt zich machtig
opwaarts en werpt zich op de eeuwige wereld; en N o v a l i s , de verlanger, voelt
zich losgescheurd uit zijn bestaan in den tijd (de band der geboorte, de boei van het
aardsche licht scheurt), en staat nu omgeven door een eeuwige, ondoorgrondelijke
wereld; de landstreek verheft zich, d.i. wordt verheven tot een verbeeldingsland
boven tijd en ruimte en daarover zweeft zijn nieuw geboren geest. Hij is, nu de
eeuwigheid zijn leefwereld is, niet meer gescheiden van de geliefde: aanschouwt
haar zooals D a n t e B e a t r i c e aanschouwde in de Paradiso terrestre; nu is zijn
bestaan met het hare verbonden (‘greep hare handen’ ‘fonkelende onverscheurbare
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band’). In hem stijgt de aandoening der eeuwigheid: duizende jaren togen af als
onweersluchten; hij weent uit verrukking om het nieuwe leven.... deze heerlijkheid
is grooter dan al wat de Dag te voorschijn brengt, alleen de mysterieuze nacht met
haar raadselen en haar diepte verstaat de oneindigheid in N o v a l i s ' ziel. Zijn
aandoening is wel nacht-extase, sluimer des Hemels. De nacht en haàr licht - zijn
de afbeelding der Eeuwigheid. De nacht, de sterrennacht is de eeuwige wereld, waarin
van nu af de Dichter leeft; zij is de goddelijke en volmaakte wereld en in haar zweven
de eeuwige geesten zooals in de planetarische kringen van D a n t e s hemel.

III.
Na de voorafgaande beschrijving wordt ook de Eerste Hymne verstaanbaar. Zij begint
met het licht te prijzen; het licht des daags; welke verstandige levenminnende mensch
prijst het niet? In vele gestalten openbaart het zich en de wereld wordt door de
lichtstralen wonderrijk: - doch ìk wend mij af tot de heilige, onuitsprekelijke,
geheimvolle Nacht. - Verweg ligt de wereld, in een diepe kloof weggezonken; woest
en eenzaam is hare plaats. In de snaren van mijn hart waait diepe weemoed.
Deze aanvang doet aanstonds een inzicht in de gedachtewereld ons opengaan
waarin wij bij de lezing der Nachthymnen behooren verplaatst te worden. Door
tegenstellingen neemt ons begrijpen toe. Zoo stelt N o v a l i s ons aanstonds voor de
tegenstelling tusschen het licht, dat op den dag schijnt, èn het heiliger licht der Nacht.
Let wel: hoe fijn is deze voorgedragen: het licht des daags wordt niet gekleineerd
doch verheerlijkt, niet geminacht om daarna voor het dieper licht der Nacht een
goedkoop succes te behalen! Maar hier wordt den levenminnenden menschekinderen
voorgehouden hoe rijk het licht is waarin zij leven - - ‘doch ìk wend mij af tot de
heilige, onuitsprekelijke, geheimvolle Nacht!...’ Nu ziet de Dichter zijn kinderlijke
droomen, waaraan hij nauwelijks is ontgroeid,
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de korte vreugden en vergeefsche verwachtingen als nevelen opzweven en verdwijnen.
Het licht, waarin deze tehuis behooren, heeft zijn vroolijke tenten opgeslagen in
andere plaats dan waar de Nacht regeert. Voor hem is dit licht voor goed ondergegaan.
Zou nu reeds de tijd daar zijn dat het voorbij is òok voor die anderen, die in kinderlijke
onwetendheid zijn terugkomst begeeren?
Nu komt (dit is alles nog de eerste hymne) de volle aandoening van de Nacht.
‘Wat welt nu zinvol-geheimzinnig op in mijn hart?... Hebt gij behagen in ons, donkere
Nacht? Wat houdt gij onder uw mantel, dat mijn ziel onzichtbaar aangrijpt?...
Onuitsprekelijk bewogen voel ik mij. Een ernstig aangezicht zie ik diepzinnig tot
mij nederbuigen: het is het aangezicht mijner moeder in hare jeugd. Hoe arm en voor
kinderen lijkt mij nu het licht te zijn, blijde en gezegend is het afscheid nemen van
den dag!’
Het aangezicht der Moeder verschijnt hem, zooals zij was in hare jeugd. T i e c k
vermeldt in zijn ‘Vorrede zur dritten Auflage’ bij de uitgave van ‘N o v a l i s Schriften’
(Fünfte Aufl. 1837) ‘Die sanfte Ruhe, die schöne Religiosität der Mutter, welche
sich natürlich auch dem ganzen Hause mittheilte, machten auf sein (N o v a l i s )
Gemüth die tiefssten Eindrücke, welche ihn sein ganzes Leben hindurch beglückten.’
Uit deze mededeeling is begrijpelijk, dat de dichter zich een ideaal-beeld voorstelde
van de jeugdgestalte zijner moeder, en hij van de hem bekende doch verjeugdigde
trekken een Madonna maakt, wier geestelijke schoonheid hem nu in verrukking
zichtbaar wordt. Aldus opgevat wordt een verwarring opgelost die bij het lezen dezer
passage allicht in onzen geest werd gesticht: Niet de moeder maar de geliefde, de
Bruid, is in verheerlijkte trekken den dichter verschenen uit de Nacht (‘Ik zag door
de wolken heen het verheerlijkt aangezicht der geliefde’ Hymne 3). De droefheid
om zijne bruid is de aanleiding tot zijn poeem. Zeker, maar N o v a l i s ' verlangen is
nog minder dan dat van D a n t e een verlangen naar een bepaalde gestorven
persoonlijkheid om haar te zien
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eeuwig leven - immers ook voor D a n t e is de vereeuwigde B e a t r i c e half symbool,
half persoon; zij is een symbool, maar dat het leven en de aandoening eener
persoonlijkheid deelachtig is. D a n t e 's verlangen gaat uit naar de Paradiso, de
eeuwige orde van het hemelsch bestaan. Zoo ook is N o v a l i s ' verlangen niet naar
een bepaalde persoon, maar naar het vereeuwigde leven, en als levend symbool der
heerlijkheid daarvan aanschouwt hij in de Nacht de vereeuwigde Vrouwe, zoowel
Bruid als Moeder; geen konkreet voorstelbare persoonlijkheid, maar godin en dus
zoowel de Bruid in haar schoonheid als de Moeder in haar teederheid. Zij is de
verhevene figuur, door het Middeleeuwsch Katholicisme als Madonna geprezen, en
om welker wille G o e t h e das Ewig-Weibliche bezingt1). De dichter voelt in haar
de teederheid zijner eigen moeder en de liefde zijner eigen bruid, verheven boven
ruimte en tijd. Maar de gestalte der geliefde treedt uit deze twee-eenheid op den
voorgrond.
Bij deze heerlijkheid der Nacht vergeleken zijn de sterren in hun zichtbare
verschijning, maar zaaisels van het daglicht dat, ondergegaan, in deze lichten zijn
spoedige terugkomst vermelden wil. Maar hemelsch zijn ‘de oneindige oogen, die
de nacht in ons heeft geopend.’ De nacht verkondigt het bestaan van heilige werelden.
Zij heeft hem zijn verhevene Bruid teruggebracht; toen is hij ten leven gekomen en
mensch geworden. ‘Verteer met geestesgloed mijn lichaam, dat ik blijde met u en
inniger mij vermenge, en dan eeuwig de bruidsnacht dure.’

IV.
Met deze woorden eindigt de eerste hymne. Zij schilderen een hoogste verééniging,
welke echter niet is: éénheid met God. Gewoonlijk wordt het wezen der Mystiek

1) In de vijfde Hymne wordt ook de naam Maria voor deze gestalte inge voerd.
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aangeduid met de formule: éénwording met God. Deze formule is niet juist omdat
zij onvoldoende is. Er is pantheistische mystiek, voor welke de grens, die tusschen
mensch en God is, vervalt, zoodat de mensch meent met God één geworden te zijn
en van geen God weet, dan die tevens hij zelf is in dit oogenblik.
De mystieke religie streeft altijd naar dit hoogtepunt, mag ook bij de groote denkers
der mystische theologie een aarzeling bestaan om dit moment al te volstrekt op te
vatten. Maar N o v a l i s ' Hymnen an die Nacht zijn geen mystische religie; zij zijn
(zoo men wil) niet religieus, omdat zij onze verhouding tot God niet bepalen; evenmin
religieus als D a n t e 's Vita Nuova, dat zij voortdurend voor den geest roepen en
waarmede zij door de afwisseling van proza en vers, zelfs een uitwendige gelijkenis
vertoonen. En tòch zijn zij, zoo men niet let op dit eene, dat het geestesleven tot
religie maakt, wel religieus, omdat N o v a l i s zelf het is. Zijn ziel ligt er in en
daardoor zijn deze Hymnen van een geloofsmuziek vol. Maar juist doordat de
Godsidee niet betrokken wordt in de mystische vereeniging, waarvan de dichter
gewaagt, blijft deze mystiek rein. Zij worden niet Dionysisch; zij eindigen niet in
een verwarrende en chaotische vermenging van zinlijkheid en geestlijkheid, duister
en licht, zonde en deugd; maar zij eindigen met het woord der opperste klaarheid,
zinvolheid en diepte:
Und unser aller Sonne ist Gottes Angesicht,
Inderdaad, nadat N o v a l i s de hoogste gedachte zijns geestes gespaard heeft voor
vermenging met het niet evenhooge, het unieke uniek latende, God God latende,
wordt deze schoone spaarzaamheid met eigen geestesrijkdom beloond, doordat hij
nu nog in staat is zijne hymnen te eindigen met een verswoord, dat al het vorige
overtreft. En zoo is ook de afsluitende aandoening eene van zuiver religieuzen aard;
door welke wij opnieuw verzekerd worden dat de voorafgaande hymnen, hoezeer
ook haar gedachte en verbeeldingsinhoud geen rechtstreeks religieus karakter
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heeft, inderdaad religieus is door den gevoelstoon die er overal in klinkt.1)
De Mystiek der hymnen aan de Nacht, geen éénwording met God bedoelend, en dus
niet pantheistische mystiek, behoeft een andere kwalifikatie. Zij is kontemplatieve
mystiek. De pantheistische sluit in de uitdooving der individualiteit, en daarmede
het verlies der bewustheid; zij is van Indische geboorte en wil op Christelijken bodem
geen wortel schieten. De kontemplatieve mystiek sluit niet het verlies der bewustheid
in, doch klimt juist tot een hooger klaarder bewustheid op. In de middeleeuwsche
theologie heeft zij een stelselmatige bewerking gevonden en S p i n o z a heeft haar
in de nieuwe wijsbegeerte een onontvreembaar recht verzekerd. De aldus gezinde
mensch klimt boven de tegenstellingen die dit aardsch bestaan in zich sluit, rijst
boven den tijd en zijne beperktheid en ziet de eenheid en samenhang die het wezen
der schepping is. Zóó D a n t e opgestegen in het Paradijs der kontemplatie, en
aanschouwend het eeuwig Licht:
Nel suo profondo vidi che s' intèrna
Legato con amore in un volume
Cio que per l'univèrso si squadèrna.
Sustanzia ed accidènte, e lor costume,
Quasi conflati insième per tal modo,
Che cio ch' io dico è un semplice lume.
La forma universal di questo nodo
Credo ch' io vidi, perche piu di largo,
Dicèndo questo, mi sènto ch' io godo.

D.i. ‘in de gronden van het eeuwig licht verdiept zich, door liefde in éen verband
gevat, hetgeen door het

1) De zesde hymne, een gedicht, niet ingelijst in dichterlijk proza, vatten wij niet als deel op
van den geheelen cyklus. Het bereikte hoogtepunt in den aangehaalden laatsten versregel
der vijfde hymne kan niet overschreden worden. Ook heeft de zesde met haar eigen titel het
uiterlijk van een aanhangsel en naar den inhoud voegt zij niets toe aan het voorafgaande. Zij
is een zelfstandig gedicht.
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heelal ligt uitééngespreid, het grondwezen en zijne eigenschappen en alle vormen
daarvan, op zoodanige wijze als versmolten, dat hetgeen ik nu bedoel een enkelvoudig
licht is. Den ‘universeelen vorm dier samenknooping heb ik gemeend te zien, want
ook nu nog terwijl ik dit zeg gevoel ik mij genieten’.
Deze verwijzing naar D a n t e als representant eener niet-pantheistische
(niet-persoonlijkheid opheffende), maar der kontemplatieve, bewustheid verhoogende
mystiek, dunkt mij voor de waardeering der N o v a l i s -mystiek niet zonder
beteekenis. D a n t e aanschouwt door kontemplatie een eeuwige essentieele wereld,
waar de liefde het eenheidsverband aller dingen is. N o v a l i s , opgeheven tot de
kontemplatie, spreekt van zijn oneindige oogen die ‘doorschouwen de diepten van
een liefhebbend hart, hetgeen een hoogere wereldruimte met onuitsprekelijke wellust
vervult.’ De uitdrukkingswijze is passioneeler en mengt meer van het Vita
Nuovasentiment in de kalm-klare aandoening der Danteske Paradiso; maar de zin is
grootendeels overeenkomstig. Ook N o v a l i s ziet een eeuwige wereld, waarin de
liefde de essentie is. Minder rechtstreeks wijsgeering dan D a n t e , zoo wijkt bij hem
het begrip der eenheid van het essentieele wereldgeheel voor het gevoel der eigen
verééniging met het eeuwige: ‘verteer met geestesgloed mijn lichaam opdat ik blijde
met u en inniger mij vermenge, en eeuwig de bruidsnacht dure.’

V.
Doch er is een onderscheid in verbeeldend denken, dat niet is voorbij te zien: voor
D a n t e is het Licht, voor N o v a l i s de Nacht het symbool der eeuwige wereld.
‘Hemelscher dan de flikkerende sterren zijn de oneindige oogen, die de Nacht in ons
heeft geopend; geen licht behoevende doorschouwen zij de diepten...’
Dit onderscheid zou een tegenstelling wezen indien D a n t e bedoelde: verheffing
der bewustheid tot kontemplatie, en N o v a l i s : uitdooving. Zij beiden bedoelen
echter: verheffing;
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alleen het symbool der gekontempleerde eeuwige wereld is anders; maar dit
onderscheid is veelzeggend genoeg voor den aard der Novalische verbeelding om
overweging waard te zijn.
In D a n t e is een bepaaldheid en soberheid van denken en verbeelden, die hem
aan de klassieken verwant doet zijn. D a n t e is niet Germaan maar Romaan, en zijn
geest draagt beslist Romaansch karakter; het nevelige der Germaansche fantasie is
hem onbekend, terwijl de zuidelijke klaarheid hem eigen is; een zoodanige kalmte
blijft hem bij de hoogste oogenblikken zijner Divina Commedia bij (alleenlijk niet
wanneer zich in het aardsche Paradijs Beatrice voor zijne oogen ontsluiert!) dat hij
steeds gereed is zijn zielstoestanden en vizioenen met een koele vergelijking te
beschrijven. Wanneer bijv. D a n t e vermelden wil, hoezeer het hoogste genot der
aanschouwing van het eeuwige Licht te hoog is, om ook maar in herinnering te
worden nagevoeld, drukt hij dit zoo uit: na éen oogenblik vergeet men meer van deze
vreugde dan men na vijf-en-twintig eeuwen vergeten is van den tocht der Argonauten!
Deze kalmte is de klassieke rust; het Germaansch gevoel huivert er even bij; die
tocht der Argonauten lijkt ons een val uit de hooge sfeer; maar voor D a n t e beteekent
dit een welberaden zelf bezit; en daarmede stemt overéen dat klaarheid van denken
D a n t e 's zekerst verlangen, en het Licht het verhevenst symbool is de Danteske
verbeelding.
Maar N o v a l i s heeft een Germaansch temperament en zijn verbeelding en
gevoelswijze dragen daarvan het onbetwijfelbaar karakter. Het vage, duistere,
aanduidende, dat groote vermoedens wekt; de onklare gestalten in het schemerlicht,
en de mysterieuze nacht zeggen den Germaan meer dan het heldere en welbepaalde
beeld. Vergelijk R e m b r a n d t met G i o t t o , om twee grooten te noemen, of nog
meer: R e m b r a n d t met R a f f a e l , en het onderscheid tusschen Germaansch en
Romaansch springt in het oog. Of neem D u r e r 's platen, een ‘Ridder, Dood en
Duivel’, of een ‘Strijd van Michael en den Draak’, of een ‘Melencholia’ en het
zinvol-duistere van het Germaansch gemoed
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ziet gij zóo voor u afgebeeld! De mystische theologie van een Bonaventura, hoezeer
hij Italiaan en geen Duitscher is († 1274) drukt in dit opzicht beter het Germaansch
sentiment uit; bijv. in deze uitspraak van zijn ‘wegwijzer der ziel naar God’
(Itinerarium mentis in Deum): en alle dingen losmakend en ze bevrijdend van alles,
klim op met een onmetelijke en volkomene opstijging des louteren geestes, waarbij
gij uzelf en alle dingen te boven stijgt - tot de bovenwezenlijke lichtstraal der
goddelijke duisternissen (ad superessentialem divinarum tenebrarum radium). Zoo
gij weten wilt hoe dit zij: vraag het aan het verlangen, niet aan het verstand; vraag
aan den bruidegom, niet aan den onderwijzer; vraag aan de duisternis niet aan het
licht (interroga caliginem non claritatem.) En ook Tauler de Duitsche mysticus (†
1361) beschrijft het allerhoogste als een ‘onuitsprekelijke duisternis, die tòch is het
wezenlijke licht Gods, en is een onbegrijpelijke, wilde woestijn, waarin niemand
vindt weg noch steg, noch aanwijzing, want het is boven alle aanwijzing’.
Ook voor het Oostersch, Egyptisch, Semitisch, Indisch godsdienstig gevoel is het
duistere een woonplaats Gods; men denke aan het allerheiligste in Jerusalems tempel;
maar hier beteekent de duisternis verschrikking en vrees; doch voor het Germaansch
bewustzijn is zij de lichtende glanzende duisternis, het Mysterie, dat de ziel niet
bedreigt, niet verschrikt, maar tot zich aantrekt: de mysterieuze Nacht met haar
onstoffelijke heerlijkheid. N o v a l i s kent de Nacht als het opperheerlijke, en de
sterren zijn maar schemerende verhalen dáárvan.

VI.
De eerste der Hymnen derhalve heeft dit verloop van gedachte: na den rijkdom van
het daglicht geprezen te hebben, verheerlijkt de dichter ver boven deze de
geheimzinnige Nacht; de lager verlangens en genietingen verdwijnen als avondnevels
naar de verte en de aandoening van het nachtelijk onuitsprekelijke overweldigt zijn
gemoed
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(dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt). Nu verschijnt hem het
Vrouwelijk beeld, de godin, in wie dit bovenaardsche is als verpersoonlijkt; zij draagt
het teedere aangezicht der moeder in hare jeugd. Nu wordt de hoogere wereldruimte
voor de oneindige oogen zichtbaar als zijnde de diepte van een gemoed vol liefde,
en hij voelt zijn lichaam met geestesgloed verteeren om blijde op te gaan in deze
liefdesnacht.
Zoo bevat deze eerste Hymne de idee van het gedicht in haar geheel: het hooge
wezen der Nacht wordt er in tegenstelling met het daglicht verheerlijkt; de aandoening
geschilderd van den nacht-bezielde èn het verlangen naar die eeuwige wereld
uitgeroepen.

VII.
De Tweede Hymne nu wil niet de idee der Nacht voorstellen, maar den zielstoestand
van den nacht-bezielde. Deze toestand heet de slaap ‘heilige slaap, zegen niet al te
zelden wie in hun aardsche dagwerk aan de Nacht zijn toegewijd.’ De slaap is niet
de onbewustheid, en met deze aanduiding wordt N o v a l i s ' mystiek niet tot een
mystiek der uitdooving van de persoonlijkheid; ook nu blijft de verheffing der
bewustheid als middel tot de kontemplatie erkend. De slaap beduidt een ander waken,
dan gedurende het dagwerk; een opwaken uit het lagere bewustzijn der wereldsche
routine om in te gaan in de geheimenissen van de Nacht. De slaap is de schaduw als
een voorschemering der waarachtige Nacht medelijdend op ons neergeworpen. Alleen
de dwazen miskennen hem, doch die hem wel kennen ondervinden zijn weldaad in
allerlei gave, in het gouden sap der druiven, in den teederen boezem der beminde,
in schoone oude geschiedenissen.... De aandoening van deze alle is als voorschemering
van de eeuwige levensnacht.

VIII.
Over de Derde Hymne handelden wij. De Vierde bezingt de pelgrimage. Wij
ontmoetten reeds in de eerste hymne
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als derde hoofdonderwerp: het verlangen naar de eeuwige wereld. Het verlangen is
het wezen der pelgrimage. Pelgrimage is verlangen verwezenlijkt tot daad. Reeds de
tweede hymne vangt met de verlangensmuziek aan, uitziende op het einde, waarbij
de eeuwige nacht triomfeerend hare alleenheerschappij zal vestigen; en zij benadrukt
de droefheid van den verlanger dat het nog daartoe niet kwam. Want in verlangen is
zoowel droefheid om het nog-niet zijnde, als vreugd om het verwachte. ‘Moet dan
steeds de morgen terugkomen? Eindigt het gezag van het aardsche nooit? Zal dan
nooit het geheime liefdesoffer eeuwig branden?’ In de Vierde Hymne is het
vooruitzicht van het te verkrijgen einde met vreugde aanwezig; daarom is deze de
pelgrims-hymne:
‘Nu weet ik wanneer de laatste morgen zal zijn: als het licht niet meer schuw voor
nacht en liefde wijkt, als de sluimer eeuwig is, en niet anders dan éen onuitputtelijke
droom. Hemelsche moeheid gevoel ik. Ver en afmattend werd mij de bedevaart naar
het heilig graf, drukkend het kruis - maar wie eens, staande op het grensgebergte der
wereld, óverzag in het nieuwe land, de woonplaats der nacht: die keert niet terug in
het gewoel der wereld, in het land, waar het licht in gestage onrust huist’... keert niet
terug maar voort, want pelgrim is hij! Het eeuwige uitzicht spoort hem aan ten
pelgrimstocht.
De hymne wordt voortgezet met nogmaals de tegenstelling en hoogere waarde der
nacht boven daglicht te prijzen; totdat zij weder tot pelgrimage en verlangenshymne
wordt: ‘nog zijn de goddelijke gedachten niet rijp geworden, nog zijn de sporen onzer
openbaring weinig: maar eens wijst het uurwerk het einde des tijds; dan o dag, gelijk
wij allen, van verlangen onstuimig sterft gij en dooft uit. Ik voel in mijzelf het einde
uwer bezigheid, hemelsche vrijheid, zalige wederkeer! In wilde smarten ben ik mij
van uwe verwijdering van ons vaderland bewust, uw verzet tegen den ouden heerlijken
hemel. Vergeefs is uw woede en razen; onverwoestbaar staat het kruis, de zegevaan
van ons geslacht.’ Na deze woorden verhoogt zich
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de rythmus van het proza tot zingend lied, waarin de korte maten de vlugge
voortschrijding en het levendig verlangen uitdrukken:
Hinüber wall' ich
Und jede Pein
Wird einst ein Stachel
Der Wollust sein.
Unendliches Leben
Wogt mächtig in mir
Ich schaue von oben
Herunter nach dir (d.i. naar het daglicht).
Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balsam und Aether
Verwandelt mein Blut.
Ich lebe bei Tage
Voll Glauben und Muth
Und sterbe die Nächte
In heiliger Glut.

IX.
Hierbij heeft het Poeem zijn volle diepte en hoogte d.i. zijn volle intensiteit bereikt,
en het zou kompleet zijn, ook zoo het eindigde. Als poeem van zielstoestanden is er
zelfs niets meer aan toe te voegen. Maar behalve diepte zal het ook breedte verkrijgen.
In de vertikale lijn bewerkt, zoo zal nu N o v a l i s zijn idee ook in de horizontale lijn
bewerken. Van zielegedicht gaat het derhalve over tot historisch gedicht; niet meer
de mensch, maar de menschheid verkrijgt aandacht, niet meer de aandoening der
ziel, maar de historische voortbeweging der wereld. Zie ons daar in een geheel andere
gedachtesfeer overgeplaatst! Het tweede gedeelte van de hymnenreeks vangt dan
ook in zeer anderen toon aan, het begint als een vertelling; en dit begin, hoe kort ook,
is voor het gevoelig oor van den lezer genoeg om verzekerd te zijn, dat wij een ander
veld van beschouwing hebben betreden: ‘over der menschen ververspreide stammen
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heerschte voor langen tijd een ijzeren lot’. Weldra wordt de stijl weer enthousiast,
maar wij zijn overgeplaatst.
Het dichterlijk historisch aperçu, dat ons thans wordt aangeboden, (de vijfde en,
zoo men de zesde, die een aanhangsel is, niet medetelt, de laatste en tevens langste
Hymne) herinnert ons dat N o v a l i s verwant is aan de Romantische School der
Duitsche poezie. Dat hij tot deze school niet behoort, hebben wij reeds gezegd;
N o v a l i s is een universeele geest en dus geen schoollid, hetgeen niet wegneemt
dat de verwantschap met den tijd waarin hij leefde oogenklaar is; doch ook in dit
opzicht zal door hem de geest zijns tijds verbreed en veralgemeend worden, en over
de grenzen van eenig schoolkarakter uitgezet.
Het karakter der Romantische poezie is grenzeloosheid. Zij is zoo antiklassiek
mogelijk, al het bepaalde geldt haar voor verwerpelijk, elke regel voor een hinderpaal.
Het romantisch sentiment is dat van een idealistisch zeventienjarig gemoed op een
lentedag vol ontluiking van blad en knop. Dàn wordt het grenzelooze gevoeld en de
jeugdige menscheziel verbreekt als de losbrekende bloesemknop alle banden en
wordt uit het gebondene tot het bandelooze geboren. De romantische dichterschool,
om aan dit grenzelooze te voldoen wilde zoo breed mogelijk werken. De stof mocht
ontleend zijn aan al wat bestond; hoe verder in het verleden, hoe verder in Oosten
of Westen: zooveel te onbegrensder levensveld werd voor de oogen geopend. Ook
moest van het leven niet een bepaalde zijde naar voren komen, maar àlle zijden
moesten zichtbaar zijn: koning en bedelaar, kerk, huis, herberg, oorlog, vrede,
maatschappij, natuur, liefde, haat, rust, hartstocht, geboorte, dood, toeval, lot en plan
en nog veel meer, moest òm toch naar alle zijden te gaan zonder innerlijke noodzaak
elkaar opvolgen. Er moest bandeloosheid zijn, omdat men wilde wezen onbegrensd.
En de vorm moest met deze stof overeenkomen: het dichtstuk moest zijn wat den
vorm aangaat: lyrischepisch-dramatisch, met afwisselende proza-gedeelten; de
veelvormigheid van C a l d e r o n en van S h a k e s p e a r e versmolten. Met de
romantische zoekers van het grenzeloos-
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breede was N o v a l i s bevriend en hij rekende zich hunner één. Dit kan getuigen
zijn onafgewerkte roman H e i n r i c h v o n O e f t e r d i n g e n , waarin de dichter
streeft het romantisch ideaal der éénheid van poezie en leven uit te beelden. De
noodzaak van in het breede te werken en in het breede zijn verbeelding te richten
was dus door zijn romantische sympathie hem opgelegd. En zoo begrijpen wij den
drang van N o v a l i s om dit zijn grootste, zijn liefste en door hemzelf hoogst geschatte
gedicht een wending in het breede te geven, zoodat het van ziele-poeem tot
menschheid-poeem overging, van psychologische tot historisch-dichterlijke
verbeelding.
De verbreeding van het denken, waardoor de menschheid en niet meer de enkele
mensch voorwerp van beschouwing is, was trouwens, op orderlijker wijze dan door
de romantici, reeds door H e r d e r toegepast. Zijn werk, de ‘Ideen zur Philosophie
der Geschichte der Menschheit’ was van 1784-'91 in vier deelen uitgekomen (terwijl
de opvatting der Hymnen in 1798 moet zijn geschied). In dit werk werd voor het
eerst een beeld ontworpen van de nieuwe historie-opvatting, volgens welke de
geschiedenis der menschheid niet maar een relaas van gebeurtenissen is doch een
evolutie. In vroegere historie-werken had men het verleden opgevat als een veelheid
van feiten in gelijk milieu en van gelijk karakter als het heden; het begrip eener
geleidelijke en doelmatige verandering had ontbroken. Ter helfte der achttiende eeuw
waren de geschiedschrijvers tot een juister inzicht in dezen gekomen. Met Herder
echter kwam de gedachte op van een algemeen ontwikkelingsplan in de historie der
menschheid, totdat in de filosofie van H e g e l deze gedachte haar opperste
formuleering vond.
Ziehier voor den geest van N o v a l i s een prachtig uitzicht in het breede! Hij zal
nu een aperçu geven, waarbij de idee der tegenstelling van daglicht en nacht
overgebracht is in de ontwikkelingshistorie der menschheid, daarbij blijvend in het
algemeene; geen historische namen mogen een te bepaald effekt veroorzaken; de
idee moet aangegeven en de toepassing der idee moet gesuggereerd worden, maar
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er mag geen voelbaar kontrast geschapen met de vooraf gaande hymnen, die zuiver
ideeel zijn gevoeld; ook de laatste hymne moet ideeel blijven en mag niet vervallen
tot feitelijke historiebeschouwing. Zoo wordt dan ook de epiek, die men hier
verwachten zou, in lyriek omgezet.
‘In vroeger tijden (zoo verluidt deze Hymne in 't verkort) was de aarde àlles, ook de
woonplaats en leefwereld der goden. Op de bergen zoowel als in den heiligen schoot
der aarde woonde de zon, het alles ontstekende, levensrijke licht. De donkergroene
diepte der zee was de schoot eener godin. In de kristallen grotten verlustigde zich
een weelderig volk. Rivieren, boomen, bloemen en dieren hadden menschelijk
verstand. Een god woonde in de druiven, een moederlijke godin groeide op in de
volle gouden schoven. Als een bont feest van hemelskinderen en aardbewoners, zoo
bruiste het leven als een lente door de eeuwen heen. Alle geslachten vereerden
kinderlijk de teedere duizendvormige vlam als het hoogste der wereld’. Zoo was de
oude wereld. Zij verheerlijkte het daglicht.
Doch éen gedachte, éen vreeswekkend droombeeld,
Das furchtbar zu den frohen Tischen trat
Und das Gemüth in wilde Schrecken hüllte.
Hier wussten selbst die Götter keinen Rath
Der die beklommne Brust mit Trost erfüllte.
Es was der Tod, der dieses Lustgelag
Mit Angst und Schmerz und Thränen unterbrach.

De dood was het raadsel dat door dezen vreugde- en daglichttijd niet kon ontraadseld
worden; de eeuwige Nacht was het dreigend teeken van een nieuw komend
wereldtijdperk. ‘Ten einde neigde zich de oude wereld. De lustgaarde van het jonge
menschengeslacht verwelkte, in de vrijere woest gelaten ruimte streefden de niet
meer kinderlijke en grootwordende menschen voort.’ Dat N o v a l i s met deze fantasie
van het daglichtleven en de verschrikking des doods de Grieksche levensbeschouwing
karakterizeeren
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wilde, behoeft nauwelijks er bij vermeld. De val van de oude wereld wordt dan
vermeld: de goden verdwenen met hun gevolg.
Hetgeen nu volgt is een klacht over de verarming des levens na dezen val. Men
bedenke dat een historisch aperçu in een dichterhart eerder een konstruktie dan een
afbeelding van het historisch verloop is, en dat het feitelijk in de hymnen niet te doen
is om historie-getrouwheid maar om een schoone verbeelding, die in het verband
des geheels uitkomt. Nu is dan het daglichttijdperk der oude Grieksche wereld
voorbijgegaan. Een heerschappij des verstands begint daarna de wereld te verarmen:
‘het dorre getal en de strenge maat voeren heerschappij. Het geloof was voorbij en
daarmede des hemels bondgenoote, de fantasie, die alles betoovert en samenbindt.
Onvriendelijk blies een koude noordewind over den verstarden bodem...’
‘Toen toog de ziel der wereld in het diepere heiligdom, in de hoogere ruimte van
het Gemoed, om daar te heerschen tot de alreeds schemerende wereldheerlijkheid
zou aanbreken.’ Nu komt het tijdperk, dat de tegenstelling uitmaakt met de oude
wereld. ‘Nu is niet meer het daglicht een woonplaats van goden noch een hemelsch
teeken: den sluier der Nacht wierpen zij, de goden, zich om. De Nacht werd de
machtige schoot der openbaringen; in haar keerden de goden terug, om insluimerend
over een andere wereld uit te gaan in nieuwe en heerlijker gestalten.’ ‘Onder een
veracht en van de jeugdige onschuld norschelijk vervreemd volk, in de dichterlijke
hut der armoede verscheen met ongezien aangezicht de nieuwe Wereld.’ ‘Zijn
hemelsch hart ontplooide zich tot een bloesemkelk van almachtige liefde, toegewend
tot des Vaders hooge aangezicht.’ ‘Met een ijver die alles vergoddelijkt schouwde
het profeteerend oog van het bloeiende Kind naar de dagen der toekomst,
onbekommerd over zijn aardsche lot. Kinderlijke gemoederen verzamelden zich om
hem heen; als bloemen kiemde een nieuw en vreemdsoortig leven in zijn nabijheid.
Onuitputtelijke woorden en de blijdste boodschappen vielen als vonken eens
goddelijken
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geestes van zijn vriendelijke lippen.’ - ‘In jonge jaren werd hij weggerukt van zijn
geliefden. De donkere kelk van een onzegbaar lijden ledigde zijn lieflijke mond. In
vreeselijke angst naderde het uur dat de nieuwe wereld geboren werd. Hevig worstelde
hij met de verschrikking van den ouden dood; de last der oude wereld lag zwaar op
hem’.... Maar hemelsche geesten hieven dien ouden steen van het donkere graf;
engelen uit zijn droomen gevormd zaten bij hem; ontwaakt tot nieuwe
godenheerlijkheid, besteeg hij de hoogte der nieuwgeboren wereld; met eigen hand
begroef hij het oude lichaam in de verlaten grot en legde den steen, dien geen macht
wegneemt, daarop.’
Ziehier een ideale schildering van Christus' leven. In hem brak het nieuwe tijdperk
aan, waarin de mensch niet meer bij het daglicht leeft, dat nu schijnt, maar de
verwachting geniet van een eeuwige toekomstige wereld. ‘Met een ijver die alles
vergoddelijkt, schouwde het profeteerend oog van het bloeiende Kind naar de dagen
der toekomst, onbekommerd over zijn aardsche lot.’ De geboorte-uur van het nieuwe
wereldtijdperk werd in vreeselijke doodssmarten voorbereid. De oude wereld en
oude levensopvatting deed nog eens haar zwaarte als van een geweldigen steen
gevoelen; doch hemelsche geesten hieven dien op en.... de hoogten der eeuwigheid
lagen open voor het vernieuwde oog.
Deze passage, waarin N o v a l i s de geboorte der christelijke levensopvatting
schildert, is wonderlijk onderbroken door het kort verhaal van een zanger, die uit
Hellas naar Palaestina en verder oostwaarts naar Indostan reist ‘het hart van zoete
liefde dronken, en hij spreide zijn lied in vurige gezangen uit onder dien milden
hemel, zoodat duizend harten tot hem kwamen en de blijde boodschap duizendvuldig
voortkwam.’ Deze zanger komt het wonderkind aanschouwen, dat de nieuwe wereld
zou inleiden, en zong hem toe: de jongeling zijt gij, die sedert lang op onze graven
staat in diep gepeins; gij zijt het troostelijk teeken, bij u vangt blijde de hoogere
menschheid haar leven aan.
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Wien of wat N o v a l i s met dezen al meer oostwaarts trekkenden zanger voor oogen
heeft? Is het misschien het verlangen der oude wereld (H e l l a s ) naar het Oosten
vanwaar men meende dat het heil zou komen? de heilsverwachting van den ouden
tijd? En zoo deze zanger het wonderkind bezingt, beteekent dit H e l l a s ' erkenning,
dat in Palaestina het heil is opgegaan, een erkenning, blijkend in de aanneming der
christelijke levensbeschouwing? En stelt het nòg meer oostwaarts gaan het
aanhoudende verlangen voor van het westersch gemoed naar het mysterie, dat in het
oosten zich krachtigst openbaart? Is deze zanger het verlangen naar het eeuwige, de
onstoffelijke richting des geestes, die ook uit de westersche kultuur spreekt?
Deze vragen bedoelen eenigszins een antwoord in zichzelf te bevatten, ter
toelichting van deze overigens vreemde passage.
Is nu de geboorte der christelijke levensbeschouwing, d.i. van het nieuwe tijdperk
der wereldgeschiedenis, geschilderd, dan voegt N o v a l i s hieraan nog weinige
woorden toe, waardoor dit nieuwe tijdperk tot heden wordt uitgebreid. Het verlangen
naar de eeuwige wereld - de Nacht - is het wezen van het geestelijk leven ook nu:
‘lange tijden vervlogen sindsdien, en in steeds hooger glans bewoog zich uw nieuwe
Schepping en duizenden trokken uit smarten en ellenden vol van verlangen en geloof
u na, reizen met u en de hemelsche Jonkvrouw in het rijk der liefde, dienen ten tempel
van den hemelschen dood, en zijn de uwen in eeuwigheid’.

X.
Indien hier het einde ware, zou het einde niet tevens het hoogtepunt zijn dezer lyriek.
Wel blijft het geluid van N o v a l i s ' bazuin zuiver en vol van begin tot eind, maar
het ligt aan de stof dat over het geheel deze Vijfde Hymne niet de verheffing van de
eerste vier bereikt. Vandaar de noodzaak van een hoogstgestemd einde, en vanwege
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deze noodzaak is het dat de gevoelsstroom dezer hymnenlyriek nu zal opgevoerd
worden tot een ongekende hoogte: de opstandingshymne. Deze is het subliemste dat
N o v a l i s heeft gemaakt; en behoort tot het verhevenste dat de dichtkunst van welken
tijd ook heeft aan te wijzen. Wij moeten bij den Hebreeuwschen psalmenbundel te
recht om een gelijke hoogte met een gelijke innigheid vereenigd te vinden. Hierin
blijkt N o v a l i s wel allermeest de dichter boven plaats en tijdperk, de dichter bij
Gods gratie, een uitnemende onder de lyrische dichters der wereld.
Zur Hochzeit ruft der Tod,
Die Lampen brennen helle,
Die Jungfraun sind zur Stelle,
Um Oel ist keine Noth.
Erklänge doch die Ferne
Von deinem Zuge schon
Und ruften uns die Sterne
Mit Menschenzung' und Ton.
Getrost, das Leben schreitet
Zum ew'gen Leben hin;
Von innrer Glut geweitet
Verklärt sich unser Sinn.
Die Sternwelt wird zerfliessen
Zum goldnen Lebenswein,
Wir werden sie geniessen
Und lichte Sterne sein.

Daarna de eindstrophe. De toekomst is bereikt en het einde aller dingen is verkregen:
de liefde is zonder band, alle grensscheiding is opgeheven. Het leven, volgeworden,
golft als een oneindige zee. Alles is één weeldenacht, éen eeuwig gedicht! en de zon
die ons allen bestraalt (niet meer de zon des daglichts!) is...het aangezicht van God:
Die Lieb' ist frei gegeben
Und Keine Trennung mehr,
Es wogt das volle Leben
Wie ein unendlich Meer.
Nur Eine Nacht der Wonne,
Ein ewiges Gedicht!
Und unser aller Sonne
Ist Gottes Angesicht.
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Tennyson's
‘Tuinmansdochter’.
Dees morgen is de morgen van den dag,
Toen 'k met E u s t a c e te zamen uit de stad
De tuinmansdochter zien ging; hij en ik,
Kunstbroederen; een vriendschap zoo volmaakt
In helften tusschen ons gedeeld, dat wij
De sprake werden onzer woningstad.
E u s t a c e hadd' voor een beeld van Hercules
't Penseel gediend, zoo ruim en forsch gespierd,
Zoo breed van borst. Hij, door een zeekre wet,
Die 't groote tot het kleine in liefde trekt,
Begeerde sedert lang een wonderding
Van evenmaat, een lieflijkheids-kleinood
Van alle gracelijkheid bijeengevat,
J u l i e t t e , licht van voet, gewiekt van geest,
En die ook mij, het ledig van mijn hart,
Een trits van zorgelooze maanden lang
Tot zomerloods gestrekt had naar de kust
Van 't ijdel niets! Of weet ge niet, hoe Min
Die vleugen des gevoels als boden zendt
Om met het hart te spelen, eer zij daar
Haar rijk sticht voor heel 't leven? En E u s t a c e ,
Haar schild'rend daar ze bij ons wijlde, sprak:
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‘Wanneer zult gij eens schild'ren zooals dit?’
En ik, half ernstig sprekend, half in scherts:
‘Het werk is 't uwe niet, maar dat der Min;
Meer kunstnares van 't ideaal dan één,
Nam Min 't penseel u argloos uit de hand
En schiep die oogen donkerder van kleur
Dan 't donkerste der tuinviolen, 't haar
Nog zwarter dan het zwart van de' esscheknop
In 't eerst van Maart.’ - En lachend zei J u l i e t t e :
‘Gij, ga de tuinmansdochter zien, en dan
Zal 't kwalijk gaan, geloof me, zoo ge niet
Zijn meesterstuk ter zij streeft.’ - Wij, terstond
Verrijzende op dit zeggen, togen heên.
Niet in 't gewoel der wereld, noch geheel
Daarbuiten, bloeit de gaarde die ik min.
Van uit het stadgegons komt tijding daar
In huwlijks- of in uitvaartklokgelui;
En schuilend in het donkere geblaârt',
Hoort ge in den wind het munster-kerkgeklank,
Schoon tusschen-in een uur verr' gras daar ligt,
Langs 't wijd gekabbel van een tragen stroom,
Die soms, door lustloos riemgeplas beroerd,
Zijn loome lelies alle deinen doet,
En barken torsende land-afwaarts kruipt
Tot waar in schuts der munstertorens ginds
Met heur drie bogen hem een brug bespant.
De velden tusschen-in zijn versch van dauw,
Door rund'ren zwaar van uier afgegraasd,
En rondom breedt de linde 't loover neêr,
De linde, een zomerwoon van wiekgegons.
Op dat stil plekje groeide ze op, een schat
Besloten in zichzelf en schaars gezien.
Toch vloog steeds onder ons van mond tot mond
Haar roem. Wie had van Roosje niet gehoord,
Het tuinmanskind? Wie was van heugenis

Onze Eeuw. Jaargang 1

166
Zoo dof, zoo oud van hart, zoo in zijn leed
Verwijderd van zijn jeugd, dat ééns gezien
Hij haar vergat? De mond des volks, zoo ruw
In 't uiten van geneugt, leerde in haar lof
Welsprekens kunst. Zoo groot is Liefdes macht,
En zulk een heerscheres der aarde 't Schoon.
En zeide ik dat Verbeelding in het spoor
Der Min met vlottende gedaante en vorm
Te spelen plag, toch waarheid is het ook
Dat lange voor 'k haar zag, wanneer 'k haar naam
Vernam, mijn hart profeet was aan mijn hart,
Mij zeide dat ik minnen zoû. Een schaar
Verwachtingen, gelijk gevleugeld zaad
Zich trachtende te zaaien, en uit al
Geboren wat ik hooren mocht of zien,
Omfladderde mijn zinnen en mijn ziel;
Verlangens vaag, gelijk een balsemtocht
Den reizende in 't gemoet wuift af en aan,
Vervulden 's Levens lucht met zielsgenot,
En allerlei gedachten die daaraan
Maar even raakten, liefelijker dan
De droom door een gelukkige gedroomd,
Wen ongezien de donkerheid in 't Oost
Verheldert tot zijn bruilofts-morgenstond.
Voorzeker, deze kring der heugnis sluit
Den dag voor immer in zich, toen wij saâm
Haar gingen zien. Van bloeiend vak bij vak,
Bij 't stadig waaien van een breeden wind,
Meldde op al 't land een geur des zomers komst,
Daar ééne groote wolk ter neder hing
Van de' allerwegen tot de hooge zon
Gansch reinen hemel; en van kim tot kim
Was 't alom Mei, en Mei ook in mijzelv'
Van hoofd tot voet. En nu, of 't gister waar',
Ja 't fluks verstreken uur, zingt mij opnieuw
(De Mei van toen had drie van heden in)
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Met al zijn klank die morgen in het oor.
De stier vergat het grazen en hij stond,
Waar door de hage 't pad wordt afgesneên,
De horens hangende in 't aangrenzend veld,
Te loeien tot zijn makkers. Uit het hout
Kwam vredig duifgekoer. De leeuwrik kon
Zijn wijze nauw uitjubelen van vreugd,
Maar hutselde zijn tonen onderéén
In 't naadren van zijn welkom-thuis, den grond.
Naar rechts en links deed koekoek zijnen naam
Van alle heuvels galmen. In den olm
Klonk malsch de lange fluittoon van de meerl;
Daar kweelde een distelvink; luid zong, alsof
Hij vogel waar' des dags, de nachtegaal.
Glimlachend tot mij keerend zeide E u s t a c e :
‘Hoor dat eens in de struiken! Bij mijn trouw,
Die vogelen zijn vreugdig! Dunkt het u
Dat als de dichters zij om de ijdelheid
Van 't zingen hun gezang doen hooren? of
Beseffen wat zij zingen? Willen zij
De heemlen loven voor hun lot?’ - En ik:
‘Al ware daar niets anders dat tot lof
Des hemels wekken zou, dan liefde alleen,
Die liefde alleen waar' overvloed van stof.’
Zacht lachte hij, als ried hij wat ik dacht,
En voorwaarts ging 't; maar eer een uur verliep,
Was daar een weide afglooiende naar 't Noord,
Waardoor een uitgetreden voetweg ons
Naar zeker groen winket in eene haag
Liguster lokte, dat, een graspad langs,
Tot heimlijke seringbosschages, dicht,
En keurelijk gesnoeid, den toegang gaf.
Eén warmtegolf, van geur verzadigd, vloog
Bij 't intreên van de koelte ons voor. De gaard
Ligt Zuidwaart heen. In 't midden breidde een ceder
Zijn donkergroene lagen schaduw uit.
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Het tuinglas blonk en 't glimmend lauwerloof
Strooide immer weêr zijn zilverflonkers rond.
‘E u s t a c e ,’ zei 'k, ‘dat wonder houdt haar huis.’
Hij knikte, maar een oogenblik daarna:
‘Zie,’ riep hij, ‘zie!’ Nog sprak hij en ik keerde
En, eer een ster kan wenken, zag ik haar.
Hoog boven de' ingang bloeide een Oosterroos,
Gegrepen door den stormwind in den nacht
En dwars geworpen over 't pad. Den arm
Omhoog geheven stond ze, in zuiver wit
Gewaad dat om heur vormen sloot, den struik
Ophoudende om vannieuws dien waar hij hing
Te hechten; heel de stroom van 't zacht bruin haar
Vloeide aan één zijde neêr; de bloemenschâuw
Roofde al zijn gouden glans en sidderde
Liefkoozend lager golvend op haar keurs Benijdbre schâuw! - en golfde al verder af,
Maar eer een voet zij raakte die in 't groen
Der weî nog groener kringen hadd' gedanst,
Smolt zijwaarts glijdend met de schaduwen
Van den gemeenen grond zij saâm! Maar 't licht
Rustte op heur voorhoofd van den vollen dag
En zonnigde heur oogenblauw en gansch
Heur Hebe-waas, verdubb'lend aan die lip
Zijn eigen gloed, - en op de weeldelijn
Van eene borst, als nooit penseel ontwierp.
Half licht, half schaduw, stond ze, een aanblik om
Een oud man jong te maken.
Zoo verrukt
Genaakten wij het huis; maar zij, een Roos
In rozen, met haar geur'gen last vermengd,
Vernam ons naadren niet, noch wendde zich
Van hare zorg de buitenwereld toe;
Tot vlak nabij, en bijkans eer ik zelf
Wist wat ik deed, de stilt' die om haar hing
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Door dit gemurmeld woord verbroken werd:
‘Ha, ééne roos, één roos, een enk'le slechts,
Door vingeren zoo schoon geplukt, zij woog
Een honderd kussen op, van lippen min
Betooverend dan de uwe’. En opziend, maar
Van blossen overgoten, noch zichzelf
Beheerschend noch ontsteld, maar tusschen deze'
En genen staat in gracelijke rust
Verdeeld, zoo stond ze en liet de twijgen los,
En keerend wond ze in vlecht het losser haar,
De mond bewoog tot vriend'lijk wederwoord,
Doch sprak geen woord; ook weigerde de roos
Zij niet, maar schonk ze en vandaar gaande liet
Zij me als een standbeeld, daar 'k nog dankte, staan.
'k Zag haar dien ganschen dag niet meer, alschoon
Er toevende tot iedre madelief
Zich slapend sloot en Liefdes blanke ster
Door 't cederzwart in schemerduister blonk.
Naar huis - en heel den lieven langen weg
Vervolgde mij met spottende' ernst E u s t a c e ;
‘Nu’, zei hij, ‘steigert ge ten top der kunst
En werkt in kleuren, daar de Flora bij
Van Titiaan verbleekt. En evenaart
Gij nu mijn Juliette? Neen, niet gij De meesteresse Min, meer kunstnares
Van 't Ideaal dan één’.
Naar huis - maar ik
Vermocht van vreugde niet te slapen; 'k zag
In 't duister heur volmaakte trekken aan,
De roos die zij mij reikte telkenmaal
Weêr kussende en hernieuwende den blik
Die gratie voegde aan 't geven - zulk gerucht
Van leven wemelde in het gouden Thans
En zulk een stem riep uit de jaren mij
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Der toekomst; zulk een lange lichte lijn
Van horizonten randde 't donker af.
En heel dien nacht hoorde ik des wachters kreet
Het verder glijden kond doen van den tijd.
En heel dien nacht hoorde ik de sluimrige uren
Vergalmen in het zware klokgeluid;
De sluimrige uren, brengers alles goeds,
Met dichtgevouwen vleuglen slopen aan,
Voort over 't zwijgend ademen der stad,
En geuren op mij sprenk'lend onder 't gaan,
Hun schooner Ooster-zust'ren tegemoet.
Liefde op den eersten aanblik, eerstgeboren,
En erfgenaam van alles, deed dien nacht
Mij aldus zijn. En vlaag noch stormwind hield
Van 't Eden, haar verblijf, mij sinds terug.
De minste schijn van reden lokte me aan;
Een Hollandsche oogenlust in tulpen soms,
Dan zucht naar rozen, mos- of muskus-, weêr,
Tot siersel voor mijn kamers in de stad;
Of fruit en room in 's treur-ijps lommerkoelt';
En meer en meer bracht reeds een enkel woord
Kleur op mijn wang, deed een gedachte 't oog
Mij vochtig worden van geluk; de Min
Drievuldigde in mij 't leven en met elk
Vermeerde 't jaar.
De dochteren des jaars
Betraden één voor één dien stillen hof;
Elk met haar eigen bloem tot krans getooid
Danste in het licht en stierf in schaduw heen;
En in 't voorbijtreên gaf - of 't scheen zoo - elk
Aan haar bevalligheid een nieuwen toets,
Zoodat als eener, die men nimmermeer
Gansch kennen kan, haar schoonheid dag aan dag
Meer uitblonk; tot de herfsttijd voor E u s t a c e
De stonde bracht, waarin zijn diep: ‘Dat zal 'k!’
Me in de ooren klonk, gesproken als de bond
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Eens Gods, bestemd om van dat oogenblik
Door alle werelden te duren. Ik,
Van zijne zaligheid vervuld, rees op,
En volgende heur donkere oogen na,
Voelde onder mijnen voet als lucht den grond,
Tot ik 't winket bereikte, en vond haar daar.
Daar zett'en we op een kleine hoogte ons neêr,
Twee, in elkanderen besloten; Min,
De derde tusschen ons, bevatt'e ons beide
In de' omring zijner armen; boven reeks
Op reeks van welkerende linden, blonk
Door 't schemerige waas van 't West de gloed
Der vensters in de grijze torens heen;
De klokken klonken uit: wij luisterden;
Wij speelden met den tijd, wij spraken saâm
Van velerlei; wij waalden om hetgeen
Het naast aan 't harte lag, al nader steeds,
Als duiven om heur til, en wielden rond
Om onzer wenschen ééne middenpunt,
En streken neêr.
Toen, op dien tijd, die plaats,
Sprak ik tot haar en vroeg, alschoon ik wist
Dat lang 't mijn eigen was, toch, om 't genot
Dat ik in 't hooren schepte, vroeg ik haar
Het grootst geschenk, een vrouwenhart, het hart
Van haar die 'k minde; en op dien tijd, die plaats,
Gaf zij mij antwoord en zij maakte mij
In de' omvang van drie kleine woordekens,
Zoo vol muziek als ooit er kwam in één,
De zilv'ren stukken der gebroken stem,
Gezegend, door te stamelen: ‘'k Ben de uwe’.
En laat ik hiermede af? Zegt dit genoeg
Hoe mijn verlangst, als àlle vuurge hoop,
Door eigen kracht zichzelv' vervulling schonk,
In heur volmaking weggezonken? Of
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Vernaamt gij gaarn' voluit, hoe hartstocht rees,
De trappen der omstandigheden door,
En boven alle trappen heen? Voorwaar,
Ik hadde om alles u te zeggen niet
Zoo lang verwijld, maar daar ik peinsde kwam
Herinnering, met weemoed in het oog,
De toegeplooide denkblaân mijner jeugd
Ter hand; en daar ik peinsde ging de Min,
De brauwen saâmgefronst, voorbij en streek
Den vinger rakeling mijn lippen langs
En sprak: ‘Wees wijs; niet lichtelijk wordt hun
Vergeven, die de deuren naar 't geheim
Der bruidelijke kameren van 't hart
Wijd openen en 't daglicht laten in.’
Mijn woorden hebben dan een eind. Nochtans,
Verhalen kon 'k van weêrzien en vaarwel En, zoeter nog, van wat daartusschen kwam,
In fluist'ren als het fluist'ren van geblaârt,
Dat beeft rondom een nachtegaal - in zuchten,
Die, sprake dervend, de volmaakte Vreugd
Heur zuster Smart ontstal. Verhalen ook
Van tweestrijd en verzoening, onderpand,
En eeden, waar geen eed toch immermeer
Van noode was, en kussen waarbij 't hart
Met éénen wilden sprong verhemeld hing,
Ophield te slaan; daar, tusschen 't toovrig bleek
Van hunne vachten door, de hemelen
Hun mystisch diep bezaaiden met een vlucht
Van sterren, of de balsemige stond
Der scheemring in het licht der jonge maan
Het ijle waas langs de oevers van den stroom
En in de holten spreidde; of als wij eens
Saâm kwamen en 't niet achtten hoe de nacht
In 't ruischen van den regen nedergleed
Op éénen lang voortgaanden zucht des winds,
En aan heur boezem droeg den kleine, Slaap.
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Maar heel dit uur was reeds uw oog gevest
Op dat gesluierd beeld - gesluierd, want
Te heilig is 't voor den gemeenen dag.
Dit voorspel heeft u voorbereid; verhef
Uw ziel; maak mèt uw oogen 't hart gereed;
De tijd om het te ontsluieren is daar.
Aanschouw haar dan, als ik haar eens aanschouwde
Eer zij mijn hart verstond, die 'k 't eerst en 't laatst
Heb liefgehad; de aanbeedne mijner jeugd;
Mijn uitverkoorne als man; en nu, helaas!
De dierste erinnering mijns ouderdoms.
SOERA RANA.
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Onze Leestafel.
‘Finnländische Rundschau. Vierteljahrsschrift für das geistige, soziale und
politische Leben Finnlands. Unter Mitwirkung in-und ausländischer
Gelehrter und Schriftsteller herausgegeben von Ernst Brausewetter.
Leipzig, Duncker & Humblot. 1901. I.’
Het is een schouwspel zonder vóorbeeld, dat Finland tegenwoordig ons te zien geeft:
het schouwspel van een volk, dat, door eene overmacht gekneveld, vóorshands
uitsluitend zich verdedigt, maar dan ook onvermoeid, met wapenen des geestes. Eerst
hebben zijne leidslieden, zoover dat in een twistgeding als tusschen hun' groothertog
en zijne Finsche onderdanen mogelijk was, de rechtsvraag onderworpen aan een
onpartijdig en zaakkundig tribunaal. De stukken van het geding werden bijéengebracht
en toegezonden aan een tal van rechtsgeleerden in alle landen van ons werelddeel,
met het verzoek, daarop te goeder trouw te willen uitspraak doen. Behoudens slechts
eene enkele uitzondering - Professor R e h m te Erlangen - was het éenparige verdict:
veroordeeling van Rusland. Te nauwernood is dat proces gedaan, of weêr eene andere
onderneming wordt op het touw gezet. Een driemaandelijksch tijdschrift zal in het
Duitsch de Westerlingen op de hoogte houden van wat de beschaving waard is,
waartegen aan de Newa de synode der orthodoxe kerk met eenige generaals en hooge
bureau-beambten samenspant. De ondernemers hopen tegelijk het strijdmiddel voor
de bedreigde onafhankelijkheid van het groothertogdom dienstbaar te maken aan
versterking van het besef, dat de individualiteit van ieder levensvatbaar volk, hoe
klein, een heilig goed is te achten.
Als hier ook Nederland's belangstelling en steun voor die ‘Finnländische
Rundschau’ wordt gevraagd, geschiedt het vooral met een beroep op het laatstelijk
genoemde doel. Ook ons klinkt uit de bladen van dat tijdschrift een ‘tua res agitur’
(‘het geldt
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Uw belang’) tegemoet, waarvoor wij wel zullen doen, de ooren niet te sluiten.
Daarenboven: de inhoud dezer eerste aflevering mag gezien worden. Zij opent met
het aangrijpend mooie volkslied, dat R u n e b e r g voor Finland dichtte. Wat volgt,
is grootendeels door vreemden bijgedragen. Een ongenoemde (kennelijk een Fin) en
dan een Nederlander, die ook vroeger over Finland schreef, verspreiden licht over
den stand van het conflict. De beroemde hoogleeraar te Jena, R u d o l p h E u c k e n ,
pleit, fijn en diep, gelijk het zijn aard is, voor de beteekenis der kleine volkeren. Eene
thans weêr actueele episode uit de geschiedenis des groothertogdoms, de strijd der
stenden met Z a k r e v s k y , den tweeden Russischen gouverneur, wordt levendig
geteekend door een' jong Duitsch geschiedvorscher F r i t z A r n h e i m . Een
Parijzenaar met veel zin voor kunst, J u l i e n L e c l e r c q , waardeert de
schilderstukken en de voorwerpen van kunstnijverheid, die Finland inzond op de
wereldkermis aan de Seine. Een jonge dichter eindelijk, J u h a n i A h o , in wien de
woede en smart over het onrecht, dat zijn land geschiedt, voor het eerst een' ader der
satire aan het licht bracht van ongewone onstuimigheid en ‘verve’, wordt door den
Uitgever zijn' lezers voorgesteld.
Dus hoeft dan Finlands ‘Rundschau’ niet om gunst te bedelen ter wille van de
sympathie, die het Finsche volk verdient. Zij brengt (moge het ook hier aan velen
zijn) een' schat van kennis, en opwekkende gedachten bovenal.
V.
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Van Oosten en Zoon.
Door Johanna A. Wolters.
Een vroolijk tooneel aan het station eener provinciestad. In het heldere zonlicht van
een kouden winterdag, bewegelijke menschen, druk doend in de gewichtigheid van
het ongewoon op reis gaan; heeren en dames, die nog veel te beredderen hebben;
een groepje vroolijke meisjes zich verheugend in het uitstapje naar de Hofstad, dat
in den laatsten tijd zoo makkelijk met een retourtje te doen is; een paar
commis-voyageurs elkaar luidruchtig hunne heldenfeiten meedeelend; op een bank
voor de wachtkamer derde klasse twee mannen, reizende kooplui, de mand met
koopwaar naast zich, half slapend tegen den muur geleund; in afwachting van den
trein, overal drukte en beweging, gepraat en geloop.
Een witkiel wijst naar zijne pet, de portier van de wachtkamer eerste klasse, een
gewezen militair, maakt front en salueert. Een oudachtig heer in een mooien pels
komt het perron op. Grijs krullend haar om een open, blozend gezicht, scherpe, helder
blauwe oogen, die levendig in 't rond kijken, een mond vastberaden gesloten, maar
zich toch gauw en gul plooiend tot een glimlach voor den bekende, die hem groetend
tegemoet komt.
‘Ook op reis, Mijnheer v a n O o s t e n ? Naar 't Haagje?’
‘Pardon, ik kom J a n afhalen.’
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‘O, komt uw zoon thuis? Hij is een heelen tijd weg geweest, niet?’
‘Meer dan anderhalf jaar, Mijnheer, 'k ben blij dat hij terugkomt.’
Er vormt zich een groepje, pratend, informeerend; waar J a n geweest is? Hij reisde
immers voor zijn vak? Of was 't alleen om de wereld te zien? En de oude heer vertelt
met een gezicht stralend van geluk: J a n heeft gereisd ja, in Duitschland en Engeland,
maar niet voor zijn pleizier, waarlijk niet! Om kennis op te doen! Werkplaatsen heeft
hij gezien, in fabrieken heeft hij gewerkt, dat is zoo de eisch tegenwoordig, als men
zelf zulk eene zaak heeft, niet waar? Hij deed zoo iets niet, de heeren weten het, hij
is een self-mademan, in zijne jeugd kwam dat niet voor, maar bovendien, waar zou
hij als jongen 't geld vandaan hebben gehaald voor al dat gereis en getrek. Zijn zoon
echter kon het doen en hij heeft het gedaan, maar zijn vader is blij, dat hij nu thuis
komt. ‘Ik verlang naar zijne hulp, er is voor den chef zooveel te doen. Ik word oud
en ..’
Een vroolijk gelach doet hem ophouden. Oud, hij?
‘U ziet er onrustbarend vervallen uit, dat 's waar,’ plaagt er een. En een ander, met
een ondeugend knipoogje: ‘neen, maar u heeft groot gelijk, zoon in de zaak, en papa
in de politiek, zoo zal het wezen, nietwaar?’
Papa lacht met de anderen mee, hij wil zoo'n plagerijtje wel hooren en dat
lidmaatschap van de eerste kamer, nu ja, tegen dat de nieuwe verkiezingen komen....
Een der heeren is wat dichterbij getreden. ‘Dank voor uw brief van gisterenavond.
Nu is de kas onzer vereeniging voorloopig weer geholpen, we zullen uwe gift....’
‘Nu ja, dat 's goed, dat 's goed!’ Een ongeduldig wuiven met de hand heeft den
spreker al doen ophouden, eer de woorden nog werden uitgesproken. De nieuwe
penningmeester van Armenzorg is nog betrekkelijk een vreemdeling in de stad,
anders zou hij 't al geweten hebben, dat de heer v. O o s t e n nooit wil bedankt worden,
voor wat hij doet. Met eene half verlegen, half knorrige uitdrukking op zijn gezicht
kijkt hij rond, daar ziet hij gelukkig eene afleiding.
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‘Zeg Mien, weet je 't al? Jan komt thuis.’
Mien, een aardig blondje, die met een paar vriendinnen voorbijwandelt, krijgt een
kleur.
‘Is 't waar, Mijnheer, prettig voor u.’
Maar de vriendinnen lachen en plagen: eer Jan op reis ging.... De trein stoomt
gillend voor. Hijgend staat de locomotief te blazen, portiers worden opengeworpen,
de jonge meisjes zoeken lachend een damescoupé, wat verder op zijn een paar heeren
al ingestapt, de heer v. O o s t e n loopt nog langs den trein: eerste klasse rookcoupé,
eerste niet rooken, daar, neen dat is dames, zou Jan er niet wezen? Daar voelt hij
eene hand op zijn schouder en draait zich om, het blozende gezicht kleurt nog wat
hooger, de oogen worden vochtig en de stem trilt een beetje: ‘Dag J a n , dag jongen.’
De jongen is een lang opgeschoten jongmensch van 22 jaar, met een smal, bleek
gezicht en blonden knevel. Hij heeft de oogen van zijn vader, maar er is iets zoekends,
iets droomerigs in. Op dit oogenblik echter stralen ze van zeer bestemde, warme
ontroering en de eenvoudig kinderlijke genegenheid bij het weerzien van zijn vader
uit zich blij en ongedwongen.
De trappelende vossen voor het rijtuig, dat achter het station stond te wachten,
gunnen koetsier en palfrenier nauwelijks tijd den reiziger te begroeten. Snel schieten
ze vooruit, een paar straten langs, eene brug over, de aanzienlijkste gracht van het
stadje op.
‘Welkom thuis!’ zegt de oude heer en steekt zijn zoon nog eens beide handen toe,
als zij op den drempel der huiskamer staan. Het is een ruim, hoog vertrek, rijk, maar
zonder praal gemeubeld. De zoon ziet niet veel nieuws als hij rondkijkt, maar herkent
al de meubelen van twee jaar geleden. Moeder's portret op hetzelfde plaatsje boven
papa's schrijftafel, de lievelingsauteurs uit zijn jongenstijd nog in de oude volgorde
op het breede boekenrek, een geschenk toen hij 16 werd. Daar tegenover eene antieke
kast van zijn vader, een erfstuk van moeder's voorgeslacht en voor den grooten open
haard - papa heeft zeker nog
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altijd den ouden afkeer van die nieuwe, saaie vulkachels - dezelfde twee groote
stoelen, waarin zij te zamen na het eten al pratend eene sigaar plachten te rooken.
‘Heerlijk om weer thuis te zijn, papa!’ En eene uitdrukking van welbehagen, van
zich waarlijk thuis voelen, verdrijft althans deze eerste uren van het jonge gezicht
den trek van spanning, waardoor zich om mond en oogen kleine rimpels groefden,
die de jaren alleen nog in lang niet zouden hebben gebracht. De oude heer wrijft
genoegelijk in de handen, terwijl J a n zich op zijn gemak brengt en vertelt,
onverschillige kleine bijzonderheden van de reis en de plaatsen, waar hij het laatst
is geweest.
Dan komen de meiden binnen om den jongen heer te begroeten. J a n s en M i e t j e
vinden dat Mijnheer J a n mager is geworden.
‘Dat heb ik ook al gedacht’, valt zijn vader hen bij.
Maar J a n lacht: ‘Gekheid! 'k Heb wat veel sport gedaan in den laatsten tijd, denk
ik. U ziet er best uit, papa! Komt u niet zitten?’
De oude heer dribbelde al een paar minuten onrustig door de kamer. M i e t j e
heeft, toen zij toch binnen was, meteen maar de karaf met port en glazen op de tafel
gezet en er is eenige oogenblikken stilte als vader en zoon weer samen zijn; de laatste
voelt wat er komen zal.
‘Zeg, J a n , je schreef in je laatste wel over onthouding en weet ik al wat, maar je
drinkt toch dezen eersten dag zeker wel een glas port met me, niet waar?’
‘U zult het niet van me vragen, hoop ik, papa. Bovendien, ik heb in geen half jaar
iets van dat goed gebruikt, ik zou er totaal van in de war raken.’
De vader bromt iets onverstaanbaars. ‘Enfin!’ Hij heeft zichzelf terwijl
ingeschonken en drinkt eens: ‘'t Is ongezellig! Wil je wat anders?’
‘Dank u, 'k hoop straks danig eer aan 't middagmaal te doen.’ Later in den avond
komen eenige intieme vrienden van den huize aanloopen, om Jan even te zien en te
groeten. Er heerscht in de kamer, waar de heer v. O o s t e n den laatsten tijd meest
alleen was, eene gezellige
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drukte, een vroolijk gewirwar van stemmen, gelach en gepraat. Niemand doet daaraan
meer van harte mee, dan de oude heer zelf. Hij gevoelt nu eerst recht wat het geweest
is, al die lange maanden van eenzaam leven: alleen eten, alleen zitten, zoodra hij de
deur van zijne huiskamer achter zich sloot. Nu is die tijd voorbij. Nu is J a n weer
thuis, nu zal er weer als vroeger vroolijk gelach, jong, luchthartig gezang klinken
langs gang en portalen, nu weer eens wild met deuren slaan en woest afhollen van
trappen, nu weer jong leven in zijne omgeving en in zijn huis, nu vooral weer
aanspraak, gezelligheid, deelneming. Niemand onder de bezoekers, die het niet
begrijpt en er zich ook niet van harte in verheugt.
De heer v. O o s t e n is, zooals hij zelf graag bij voorkomende gelegenheid vertelt,
een self-mademan, hij is het in den echten, maar ook in den besten zin van dat woord.
De algemeene achting, die men hem toedraagt, is niet onverdiend. In de plaats, waar
hij zich van smidsjongen heeft weten op te werken tot chef en bezitter van de groote
ijzerfabriek, die den naam der kleine stad ook in het buitenland heeft bekend gemaakt,
kent iedereen hem en men weet het: hij heeft gewerkt, dag en nacht, hij is onkreukbaar
eerlijk geweest, onveranderlijk matig en trouw. Het geluk heeft hem bij dit alles
gediend, hij zelf is de eerste om het te erkennen, maar het is toch vergefelijk dat hij
er trotsch op is, thans wethouder te zijn in de plaats, waar zijn vader looper voor een
notariskantoor was. Het grieft den zoon nog, zoo dikwijls hij er aan denkt, dat de
oude man, die zoo hoog opzag tot zijn kind, dit gloriefeit niet heeft mogen beleven.
Toch heeft hij het gezien, hoe zijn jongen opklom op den maatschappelijken ladder
sport voor sport, hoe hij rijk werd en aanzienlijk. En zijne omgeving weet er van te
vertellen, hoe de voorspoed hem eenvoudig van hart en degelijk van zeden gelaten
heeft. Zijne goedhartigheid is grenzenloos; menige arme maakt misbruik van de
weekheid, die geen roerend verhaal kan hooren zonder in den zak te tasten, maar
ook geene instelling van weldadigheid of algemeen belang in het stadje, die niet in
hem haar grootsten steun
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vindt. Niemand, die hulp verdient, rekent op hem te vergeefs en ook de werklui op
zijn fabriek hebben niet te klagen. De meesten zijn opgegroeid met den groei der
zaak, in het kleine plaatsje zijn nieuwe begrippen of eischen nog maar weinig
doorgedrongen en niemand vindt iets aan te merken op den gang van zaken, die in
de laatste twintig jaar zoo rustig en geregeld voortgaat. De goede naam der firma
breidt zich immer meer uit, de omzet neemt jaarlijks toe en nergens wordt ook thans
nog harder gewerkt, dan in het kantoor van den chef.
Men vindt het te betreuren, dat de man, wien het geluk in zijne zaken zoo bij
voortduring toelachte, in zijn huwelijk zoo weinig voorspoed heeft gekend. Hij is
niet vroeg getrouwd en de vrouw, die hem, jong en gelukkig, volgde in zijn huis,
heeft daar maar weinig kunnen volbrengen van wat zij zelf zoo gaarne had gewenscht.
Zij heeft de sierlijke woning niet kunnen maken tot een vereenigingspunt van al het
beste, wat in het stadje kon worden bijeengebracht. Eens maar, in de eerste maanden
van hun huwelijk, heeft de groote suite gestraald in glans van licht en bloemen en is
daar ontvangen, zooals bij den rijkdom van den gastheer voegde. Een enkelen keer
slechts hebben zich in een kleiner boudoir enkele intiemen vereenigd.... J a n heeft
geene andere herinnering aan zijne moeder dan aan eene teere, bleeke vrouw, mooi
maar ziek, die hare beste dagen doorbracht op de canapé in de huiskamer, maar
dikwijls dagen en weken achtereen de ziekenkamer niet verliet.
Toch zijn in de herinnering van haar man die jaren van zijn huwelijksleven de
gelukkigsten, die hij zich denken kan. Er was echte liefde tusschen het teere blonde
aristocratenkind en den forschen werkmanszoon. Hare beschaving heeft bij hem
verfijnd en verzacht alles wat het ruwe leven van vroeger scherp en hoekig had
gelaten, haar smaak heeft hun rijkdom bewaard voor elke parvenuachtige blufferij.
Te midden van het snorren der machines, van al het geroes en gesteun en gejaag om
hem heen, te midden van de inspanning en het hoofdbreken over groote
ondernemingen en nieuwe proeven dacht de
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man, die de ziel van dit alles was, met een gevoel van bijna eerbiedig geluk aan de
stilte en de rust, daar in die tuinkamer, waar oogen vol liefde zijn binnenkomen
begroetten, waar al zijn vrije tijd werd gesleten en waar nooit eene andere dan zijne
hand de bloemen schikte, die zomer en winter in geurige pracht haar ziekvertrek
sierden. De invloed zijner vrouw is blijven heerschen ook na haar dood. Er is nooit
meer feest gevierd in de zalen, waar zij eens gastvrouw was, man en zoon leven
meest in de kamer, waar zij haar meesten tijd sleet. Haar smaak, de herinnering aan
geheel hare persoonlijkheid leeft voort in elke schikking van meubelen of sieraden
en het dienstpersoneel, dat door haar werd ingeleid in inrichting en huisbestier, heeft
haar man de ongewenschte noodzakelijkheid bespaard, om te zien naar huishoudster
of gezelschapsdame.
Hun eenig kind heeft onder deze omstandigheden intusschen geene vroolijke jeugd
gehad. Geen fleurig jong moedertje heeft met hem rondgesprongen, toen hij klein
was, hij is altijd aangemaand tot stil wezen, vooral geen leven in de buurt van mama's
kamer, mama was ziek en toen hij wat grooter werd, is die kamer ook voor hem hoe
langer hoe meer het heiligdom bij uitnemendheid geworden, maar al was de toon
daar altijd opgewekt, zorgeloos jongensleven heeft J a n eigenlijk niet gekend. Zijn
vader mocht later in zijne eenzaamheid terugverlangen naar het leven, het slaan met
deuren, het afhollen van trappen, dat J a n 's bijzijn meebracht, het waren zijne
vrienden, meer dan de zoon van den huize zelf, die zich zoo luid lieten hooren. J a n
was niet luidruchtig van aard en al het droomerige in zijne natuur werd versterkt
door die uren in de kamer, waar het licht dikwijls alleen getemperd naar binnen
drong, waar hij werkte of las of praatte, maar waar iedere uiting van
jongensopgewondenheid werd gesmoord en luidruchtige vreugde eene onbekende
bleef.
De zoon was nog geen 15 toen zijne moeder stierf, maar hij was, in zijne stille
droefheid, ouder dan zijne jaren en de band tusschen zijn vader en hem, door het
gemeenschappelijk zorgen voor vrouw en moeder versterkt, was nog
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hechter geworden in dien tijd van saamgedragen rouw. Bovendien, er was van toen
hij een klein kind was, af eene verhouding van groote innigheid tusschen den zoon,
die de erfenis van het aristocratische bloed zijner moeder verraadde in iedere beweging
en bij iedere onwillekeurige uiting en den vader, dien geen weelde in zijn huis, geen
rijkdom en geen aanzien het solied burgerlijke van opvoeding en jongensomgeving
had kunnen ontnemen. J a n had van zijne moeder de vereering overgenomen voor
den ernst, de kracht tot willen en werken, die zijn vader onderscheidden. Hij was
geen sterk kind; zijn vader prikkelde zijne jongensbewondering door niet te weten
wat moe zijn was; hij had onder zijne kameraden iets beschroomds, iets
teruggetrokkens, zijn vader bewoog zich in het gevoel zijner kracht overal met een
gemakkelijken eenvoud, dien zijn zoon vergeefs poogde na te volgen. In het oog van
zijn kind was de heer v. O o s t e n de man, die wist wat hij wilde en de macht had
het uit te voeren en al de liefde van den vader voor zijn eenige werd van de zijde van
zijn zoon opgewogen door bewonderende aanhankelijkheid.
Niemand heeft ooit voor J a n aan eene andere toekomst gedacht, dan die daar
voor hem gereed lag in de fabriek, door zijn vader opgericht en tot bloei gebracht,
en het is ook in hem zelf nooit opgekomen iets anders te begeeren, dan te werken
naast en met dien vader. Het was daarom eene daad van beteekenis van den ouden
heer, toen hij zijn zoon, na het eindexamen Hoogere Burgerschool, slechts een enkel
jaar bij zich hield en hem toen in den vreemde zond. J a n zelf had er geen lust in,
geen behoefte ook aan. Ja, hij wilde reizen, gaarne, voor zijn genot, het liefst met
zijn vader samen, zooals zij het al meermalen hadden gedaan, doch waar kon hij
beter leeren, alles wat de praktijk van den arbeid hem geven moest, dan in eigen
zaak? Doch de scherpe blik van den ouden heer zag beter en verder ook. Zijne eerzucht
was niet bevredigd door wat hij had tot stand gebracht; zijn zoon moest zijn werk
voortzetten. Hij wist J a n warm te maken voor zijne plannen, hem mee te sleepen
in zijne eerzuchtige droomen van uitbreiding en
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verbetering. Hunne fabriek moest zich kunnen meten met het beste wat Duitschland
of Engeland in dat opzicht te toonen hadden. J a n ging dus op reis; hij zag en werkte,
hij las en dacht....
En nu is hij teruggekomen. Zijn vader kijkt telkens op nieuw vol blijdschap naar
het welbekende gezicht daartegenover hem, hij heeft zijn kind zoo ontzettend gemist
en ook.... hij verlangt zoo met hem aan het werk te gaan. Ze hebben gelachen om
zijne betuiging van oud worden, daar straks aan het station, ze hadden eigenlijk
gelijk, hij voelt zich nog sterk en in zijne volle kracht. Jan heeft nu rondgezien,
nieuwe ervaringen opgedaan, waarvan zijn vader het gemis in den laatsten tijd nu
en dan heeft vermoed, wat zullen ze te zamen nu nog niet kunnen tot stand brengen!
‘Je gaat morgenochtend zeker dadelijk mee naar 't kantoor, hè?’
‘Morgen al papa? We hebben nu Donderdag, zouden we de nieuwe week niet
afwachten? Ik heb nog zooveel uit te pakken en te bergen. Kom, geef uw zoon nog
die paar dagen vacantie?’
‘Zooals je wilt.’
Het gezicht van den ouden heer betrok even. Het valt hem tegen dat J a n niet,
even hard als hij, er naar verlangt zijne plaats in fabriek en kantoor in te nemen. Maar
J a n , die voelt dat hij zijn vader pijn heeft gedaan, vertelt van alles wat hem de eerste
dagen zal bezighouden. Hij heeft zooveel photografiën meegebracht, die hij schikken
moet en rustig met zijn vader doorzien, zijne koffers zijn er nog niet, er is eene
vergissing met een adres en morgen zal hij eens naar Vlissingen telegrafeeren,
misschien zijn zij daar blijven staan.
Zijn vader laat zich gewillig afleiden. Zoo erg is 't immers ook niet, overlegt hij,
als zij, laat in den avond afscheid hebben genomen en de oude heer in zijn eigen
kamer is. Of J a n morgen of Maandag begint, wat doet het er toe!
Wacht, goed dat het hem nu juist te binnen schiet,
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hij moet er voor zorgen, dat de werklui een extraatje krijgen, als de jonge patroon
voor 't eerst verschijnt, zij moeten toch eens op zijne gezondheid kunnen drinken.
Daar zal J a n immers niets op tegen hebben? Een vaatje bier bijv. dat is toch
onschuldig.
De heer v. O o s t e n lacht even, het is ten koste van zichzelf. Wat hebben ze daar
droogjes gezeten van avond, J a n en hij! Nu ja, hij heeft zijn glas wijn genomen als
gewoonlijk en voor de vrienden geschonken, maar hoe dwaas heeft M i e t j e gekeken,
toen hij haar beduidde den champagne, dien hij dien morgen zelf heeft uitgezet, maar
weg te laten. J a n schijnt die laatste maanden in Engeland toch wel zoo enkele gekke
ideeën te hebben opgedaan; onder 't praten in den loop van den avond heeft zijn vader
het ook nog een paar maal gemerkt. Maar 't is niets, jongelui hebben wel eens meer
van die onbekookte voorstellingen en die gekheden schijnen in de lucht te zitten
tegenwoordig, vooral in Engeland. Zijn vader zal ze er wel uitkrijgen of liever, neen
zoo zal het niet behoeven. Ze zullen wel verwaaien onder zijn bedarenden invloed.
Jan heeft veel te veel gezond verstand om er op den duur de dwaasheid niet van in
te zien. Hij is in dat opzicht in eene verkeerde omgeving geweest den laatsten tijd,
dat blijkt, maar zijn vader is er ook nog. Geen bezwaar! J a n is nu weer thuis!
En J a n loopt tot laat in den nacht op zijne kamer heen en weer. Ja, hij is nu weer
thuis. En nu zal hij ook beginnen, den strijd, dien hij reeds maanden heeft zien komen
en waartegen hij opziet zoo hevig, dat het zijne thuiskomst heeft vertraagd, telkens
weer. Het heeft zijn vader teleurgesteld, dat hij niet morgen reeds naar het kantoor
wil gaan, de oude man heeft misschien een indruk van onverschilligheid ontvangen
door die vraag - eene jongensvraag eigenlijk - om nog twee dagen vacantie. Als hij
eens wist, wat er in zijn zoon omgaat!
Hij moet het nu spoedig weten. En dan? Wel en dan.... Het ernstige jonge gezicht
klaart op, de hoop is zulk eene sterke macht voor wie nog jong is. Dan zal

Onze Eeuw. Jaargang 1

187
de overtuiging van zijn zoon ook de zijne worden, immers? 't Zal een beetje moeite
kosten misschien, papa is een man van leeftijd, maar waaraan J a n ook twijfelt, niet
aan de liefde van zijn vader; zal daarin geene groote kracht wezen als hij betoogt en
voorstelt, als hij vraagt, als eene persoonlijke gunst desnoods? Weet hij niet hoe
groot in het gewone dagelijksche leven zijn invloed op vader's oordeel en vader's
wenschen is geweest, van dat hij een kind was af? Zal dat anders worden, als het
zaken betreft?
J a n stelt zich al voor hoe het gaan zal: hij, zijn vader inwijdend in dien nieuwen
gedachtenkring, waarvoor zijne oogen eerst zoo kort zijn geopend, samen lezend,
samen zoekend en het helder oordeel, de meerdere ervaring van zijn vader leidend
en verbeterend zijne opgewondenheid. Strijd? Nu ja, allicht in het begin althans,
maar heerlijk samenwerken in de toekomst. En als gevolg daarvan! Een nieuw tijdperk
van bloei voor de fabriek, zooals zijn vader hoopte, zeker, ook dat, maar anders, in
hoogeren zin dan zijn vader het zich thans nog voorstelt. En daarom ook alleen te
bereiken langs anderen weg, een weg, die niet middel, maar doel, allereerst en
allerbelangrijkst doel is: den nieuwen weg van gerechtigheid en solidariteit, waarvan
hij in den laatsten tijd daar in den vreemde zoo dringend den eisch heeft leeren
beseffen.

II
't Is Maandag morgen en de heer v. O o s t e n loopt met J a n naar zijne fabriek. Er
is iets belachelijks, maar toch ook iets roerends in: gezicht en houding van den ouden
man zijn als van een vorst, die zijn kroonprins den volke vertoont. J a n voelt het,
hij zou er door verteederd worden, zelfs indien er ook voor hem niet iets eigenaardig
bekoorlijks was in het weerzien van al die bekende plekken. 't Is toch ontzaglijk
eigen, die weg, dien hij zoo dikwijls als kind en jongen, juist als nu, met zijn vader
is langs gegaan, dat zwarte pad daar rechts, dat scherp afsteekt tegen het witte grint
en daar achter, flauw opdoemend in den neveligen wintermorgen, die groote
steenkolossen. De
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zware schoorsteenen met de zwarte rookkolommen, die in den mist daar omhoog
rond de toppen blijven hangen, daaromheen muren en gebouwen, zwart getint door
den rook, met een inkijk hier en daar in diepe ruimten, waar machines rondsnorren
en groote vuurhaarden hel oplichten tegen de schemering er om heen. Reeds ver af
hoorde J a n de machines stampen en een oorverdoovend geraas van zware
hamerslagen op luid natrillend metaal en hij ziet gloeiende ijzerstaven in duizend
vonken uitspatten, een schitterend vuurwerk, zoo vaak de hamer met daverenden
klank neerkomt. En in dat weifelend en oneindig wisselend lichteffect, te midden
van al dat leven, loopen robuste, half ontkleede gestalten heen en weer, den hamer
richtend of de vlammen aanwakkerend, rustig, in hun gewoon element, te midden
van die hel van vuur en geraas. Terzijde, waar het terrein hellend afloopt naar de
rivier, liggen groote massa's ijzer opgehoopt, wachtend om te worden bewerkt of als
zware kettingen en staven voor aflevering gereed, hooge bergen steenkool daarnaast,
voedsel voor die altijd verslindende vuurmonden en daar tusschen door rails, waarover
beladen wagens vlug heen en weer rollen, werklieden zware kruiwagens met moeite
torschend, leven en beweging en haastig voortgaan overal.
J a n ziet op dit oogenblik minder het sombere dan wel het grootsche van zulk
eene wereld, die daar rusteloos zwoegt en voortjaagt, in den vreemde zag hij dat
zelfde tooneel vaak veel grooter, op veel uitgebreider schaal, maar hier..... Hij heft
het hoofd op en zijn stap wordt veerkrachtiger, heerlijk dit alles aan te zien met een
gevoel van eigendom, van er recht op hebben, heerlijk hier in deze omgeving macht
te oefenen en goed te doen.
Sommigen van de werklui, die vader en zoon zagen aankomen, zijn naar den
ingang geloopen; er zijn er onder hen, die zich J a n herinneren, toen hij nauwelijks
staan kon. J a n begroet hen opgewekt, vriendschappelijk, informeert naar een kind
van den een, de vrouw van een ander, maar zijn vader heeft haast om voort te gaan.
De oude heer is druk, gejaagd. ‘Kom nu eerst mee naar 't kantoor.’
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Het welbekende zijpad wordt ingeslagen, het voorkantoor, waar ook nog weer oude
bekenden te begroeten zijn, haastig doorgeloopen, daar is de afzonderlijke kamer,
waar de oude heer altijd zit. Zijn vader doet de deur open: ‘ga binnen!’ En J a n blijft
verbaasd op den drempel staan. De niet groote, wat sombere kamer, zooals hij die
heeft gekend, is veranderd in een hoog ruim vertrek. Van de rivierzijde valt het licht,
door geene muren onderschept helder naar binnen. Twee groote, openslaande deuren,
nu stevig van binnen tegen het doorlaten van tocht verzekerd, zullen in den zomer
toegang geven tot den niet al te kleinen tuin, die naar de rivier afloopt en het gezicht
gunt op weiden en bouwland aan de overzijde. De kamer is uitgebouwd op een stuk
open grond; geheel het terrein van de fabriek ligt daarachter en het tuintje is met
artistieke handigheid zoo aangelegd, dat het met zijn aardig vergezicht eene illusie
geeft van echt landelijk buiten zijn.
Ook het ameublement is grootendeels vernieuwd. Door de micaglazen van de
vulkachel schijnt warm roode gloed. Twee nieuwe schrijftafels, mooi werk, geheel
gelijk van vorm en inrichting staan tegen den wand, platen er boven, waaruit duidelijk
blijkt, dat de heer v. O o s t e n minder met eigen smaak dan met dien van zijn zoon
wenschte te rekenen. J a n herinnert zich, hoe hij vroeger wel heeft gebromd over
bekrompen ruimte en somber uitzicht, hoe hij den spot dreef met zijns vaders
eenvoudig werktafeltje en het nog sjofeler meubeltje, waaraan zijne plaats was; hij
ziet het gezicht van zijn vader, stralend in blijde verwachting, wat hij hiervan nu wel
zeggen zal en een krampachtig gevoel in zijne keel, maakt zijne stem heesch bij de
eerste betuigingen van bewondering. De oude heer heeft zich niet te beklagen over
flauwe ingenomenheid van zijn zoon en terwijl J a n rondkijkt heeft hij nog allerlei
aan te wijzen en praat opgewonden door.
‘Ja, ja, zoo hebben we dat nu veranderd. Wat zeg je er van? Is 't nu niet uit te
houden hier? Ik aan dezen kant, je ziet, ik heb mij er al ingericht en jij daar bij 't
raam. Je moest toch een welkom thuisje vinden bij
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je vader! Eigenlijk had ik wat anders gewild, 'k had je vandaag compagnon willen
maken - Va n O o s t e n e n Z o o n , 't zal kranig klinken, hè? - maar het was toch
wel wat al te mal, dat ik al die onkosten van meerderjarigverklaring enz. zou maken
voor enkele maanden. Dat blijft dus voor je verjaardag, maar je begrijpt wel, 't is een
vorm, die officieele aankondiging, in onze verhouding samen maakt dat geen verschil.’
De hand van den ouden heer valt met krachtigen slag op J a n 's schouder: ‘Jij bent
mijn compagnon van dit oogenblik af. Jongen, ik hoop dat we samen veel en
voorspoedig zullen werken.’
J a n heeft tranen in zijne oogen, als hij de hand van zijn vader in beide de zijnen
grijpt: ‘Dat geve God, papa!’
De oude heer kijkt verbaasd op, wat is die J a n toch ernstig geworden. Maar er is
nog veel dat hij zijn zoon moet laten zien; daar aan dien wand tegenover de ramen
de nieuwe kluis, de ijzeren deur, maaksel van de fabriek zelf. ‘En hier liggen de
boeken, kijk, ik heb.... O Ve e r m a n , ben jij 't, kom maar binnen.’
De meesterknecht was daar straks afwezig, maar de begroeting tusschen J a n en
hem is niet zoo vriendschappelijk, als met de anderen. J a n heeft van kind af iets
tegen den strakken, afgemeten man. Het gevoel is wederkeerig, Ve e r m a n vindt
het blijkbaar gemakkelijk, als hij zich van J a n af naar den ouden heer kan wenden.
‘Ik kwam eens vragen, hoe 't nu met die nieuwe werklui moet. Of we ze voor goed
zullen houden of niet?’
‘Ik dacht, dat we al afgesproken hadden van ja. Ze zijn best voor hun werk, zeg
je zelf.’
‘Dat zijn ze, ze werken vlug en zijn sterk, vooral die ééne, v. D a m , maar...’
‘Maar wat?’
‘'k Vertrouw ze niet.’
‘En we kregen zulke goede informaties?’
‘Jawel, maar ze hebben van die rare ideeën. Daar in Amsterdam, waar ze 't laatst
gewerkt hebben, gaat het zoo wonderlijk toe, tegenwoordig. Ze zeggen het zelf, ze
zijn
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daar nog lid van een werkmansbond, ze hebben al eens aan eene staking meegedaan....’
‘En wou je ze daarom wegsturen, Ve e r m a n , dat zou toch erg onbillijk wezen?’
Ve e r m a n keert zich langzaam om, hij heeft met zijn rug naar J a n toegestaan;
‘Vindt u dat, Mijnheer J a n ? 'k Weet het niet, ik zou bang wezen dat ze dien
verkeerden geest ook hier onder het volk brachten.’
‘Als het een verkeerden geest is, ten minste. Hoe weet je dat?’
‘Omdat...., maar we moesten dat toch liever uw papa laten beoordeelen.’
J a n voelt den steek, 't was ook dwaas van hem, zich zoo dadelijk in 't gesprek te
mengen, maar zijn vader haast zich tusschenbeide te komen. ‘Ja, zie je Ve e r m a n ,
't is nu anders voortaan 't zelfde of mijn zoon het zegt of ik. Ik heb je verteld, van
den zomer worden wij compagnons, maar feitelijk zijn wij 't nu al.’
‘Dus ik moet die nieuwe werklui voor goed aannemen?’ Ve e r m a n keek J a n
aan.
‘Dat moet mijn vader beslissen, zooals je terecht zei. Daarover heb ik geen oordeel,
ik weet immers niets van hen’.
‘En ik zeg ja, 't zijn goede werklui.’
‘'k Hoop dat Mijnheer er geen berouw van hebben zal.’
‘Hè, die Ve e r m a n ,’ zegt J a n , als de deur achter hem dichtvalt, ‘dat 's nog
precies dezelfde vervelende zanik gebleven.’
‘En nog precies dezelfde antipathie van jou. Hij is toch zoo'n trouwe eerlijke vent,
J a n en hij zou voor mij door 't vuur gaan.’
‘Dat 's tenminste een best ding van hem. Wel papaatje, wat is het hier toch mooi
geworden.’
En J a n begint op nieuw rond te kijken en te bewonderen, dezen eersten dag althans
kan elke botsing nog worden vermeden.
Zes weken later klopte een werkman aan de deur van het kantoor van den heer v.
O o s t e n en vroeg om den
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patroon zelf te spreken. Het was een der nieuwe werklui, waarover Ve e r m a n had
gepraat, een sterk, krachtig gebouwd jongmensch, die met opgeheven hoofd en zeer
vrijmoedigen oogopslag het heiligdom, waarin een werkman maar hoogst zelden
werd binnengelaten, betrad. J a n had daar nu zijne vaste plaats en zooals hij op dat
oogenblik over zijn schrijftafel gebogen, verdiept was in het nazien van eenige
werkplannen, scheen uiterlijk alles wel, zooals zijn vader zich dat een paar maanden
geleden had voorgesteld. Toch wisten vader en zoon beiden, dat het niet zoo was,
nog niet, zeide ieder voor zich, zoo vaak hij het voelde. Zij hadden genoeg gepraat
in den tijd, dat ze weer te zamen waren om J a n te doen begrijpen, dat hij den ouden
heer niet zoo gemakkelijk, als hij zich dat had voorgesteld, tot zijne inzichten zou
overhalen en om den mond van zijn vader vertoonde zich nu en dan een trek van
onrust, van onvoldaanheid, die daar vroeger niet was geweest. Die trek verscherpte
zich, terwijl hij het hoofd ophief en den binnentredende aanzag.
‘Je hebt gevraagd, mij te spreken, v a n D a m , ik ben tot je dienst. Wat heb je?’
De vriendelijke woorden klonken hoog, koud, zij bewezen, dat de patroon wist,
voelde althans, hoe ook onder de werklui in den laatsten tijd iets gistte, wat hem
ontstemde en den ouden toon van gemoedelijke gemeenzaamheid onmogelijk maakte.
v. D a m werd er niet door van zijn stuk gebracht, misschien had hij zelf dien toon
ook nooit gehoord. Hij begon te vertellen, rustig, in eenvoudig klare woorden
uitsprekend, wat hij te zeggen had. Sommigen onder het werkvolk hadden grieven,
hij zelf, anderen met hem, zij hadden er over gepraat onder elkaar zoo nu en dan, als
de gelegenheid er zich toe voordeed, heden avond zouden ze samenkomen in de
‘Roode Ploeg’ om eens rustig te spreken en te overleggen..... Het potlood, waarmee
de heer v. O o s t e n speelde, draaide al sneller en sneller rond, maar hij zat
onbewegelijk met neergeslagen oogen te luisteren. Hij, v. D a m , had het voorgesteld
en daarom kwam ook hij het den patroon vertellen, maar tegelijk vragen: zou hij zelf
deze bijeenkomst niet
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willen bijwonen? dat zou zijn werkvolk zeer op prijs stellen.
‘Dan zal het me wel dienen te spijten, dat ik hen moet teleurstellen, v a n D a m ,
maar ik heb geen plan aan je uitnoodiging gevolg te geven. Ik ben er mij niet van
bewust, eenigerlei aanleiding tot grieven te hebben gegeven en voel niet den minsten
lust ze aan te hooren. Wat mijn volk onder elkaar wenscht te bepraten is mij volkomen
onverschillig. Goeden morgen.’
De wenk om heen te gaan, was zeer duidelijk, maar v. D a m , die al pratend naast
de schrijftafel had gestaan, neerziende op den man, tot wien hij sprak, keerde zich
ter zijde: ‘En uw zoon?’
‘Mijn zoon? Wel die zal natuurlijk....’ de oude heer viel zich zelf in de rede, ‘dien
moet ge 't zelf maar vragen.’
J a n zat nog altijd over zijn werk gebogen, onbewegelijk, om toch maar door niets
te verraden, dat hij luisterde; hij zou moeten spreken in deze zaak, dat had hij dadelijk
gevoeld, maar hij hoopte te kunnen wachten, tot hij met zijn vader alleen was.
‘Mijnheer J a n , mogen we dan op u rekenen?’ vroeg v. D a m en de oude heer
meende iets anders, iets vertrouwelijkers in den toon te hooren, dan toen er tot hem
gesproken werd. J a n zag op, een oogenblik aarzelde hij, keek naar zijn vader, die
hem niet aanzag. ‘Ja, v a n D a m , ik zal met genoegen komen,’ zei hij toen beslist.
De vuist van zijn vader viel met een doffen dreun op de schrijftafel, maar hij hield
zich goed; ‘zou je dat wel zoo vast beloven, J a n ! Denk je er wel aan, dat we tegen
den eten een paar gasten wachten?’
‘O, onze vergadering is eerst laat; we kunnen pas beginnen als het werk gedaan
is, na negenen,’ verzekerde v. D a m . ‘Mijnheer kan eerst rustig dineeren.’
J a n hoorde iets van spot in de laatste woorden, anders had hij misschien het
bezwaar der gasten ter wille van de ontstemming van zijn vader in dit eerste oogenblik
van oppositie, laten gelden. ‘Oom en Tante zullen 't niet kwalijk nemen, als ik nog
een uurtje uitga,’ zei hij met een kleur als een schooljongen.
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Toen de deur achter v. D a m dichtviel, zagen vader en zoon elkander aan, voor 't
eerst met oogen, die niet enkel van ongestoorde genegenheid spraken; beiden voelden
in dien blik iets als het zich meten van twee tegenstanders, beiden wisten, dat de
strijd niet meer te vermijden was.
Een oogenblik heerschte er stilte, toen lachte de oude heer schamper. ‘Ben je
waarachtig zoo nieuwsgierig om te hooren, wat die snuiters wel te bepraten hebben?
Ik dacht, dat je je nog al zoo op eene ontmoeting met oom en tante verheugde.’
‘Dat doe ik ook, Papa; ik ga ook niet voor mijn pleizier daarheen, maar mij dunkt,
het was toch onze plicht....’
‘Onze plicht! Jou plicht tegenover mij was geweest ook te weigeren. Ik wist niet
wat ik hoorde, toen je aannam.’
‘En ik meende juist u daarmee een dienst te bewijzen. Waarlijk, papa, die menschen
hadden recht verbitterd te worden, als wij beiden weigerden in te gaan op wat zoo
open aan ons werd gevraagd.’
‘Open? Ik noem het brutaal.’
‘Zoo werd het toch niet bedoeld. Hè, papa, ik zou zoo graag willen, dat ik tusschen
u en hen kon optreden als tusschenpersoon, als....’
‘Je plaats is naast mij, ik begrijp niet, dat je dat niet voelt.’
‘Maar voelt u dan niet, dat ik daarom juist u en uw werkvolk tot elkaar zou willen
brengen?’
‘'t Is nog nooit noodig geweest, zoo lang ik mijne zaak heb, dat iemand zich
daarmee bemoeide; 't zijn die nieuwe werklui.’
‘'t Is de nieuwe tijd, vader!’
‘Die in jou een warm aanhanger vindt, dat heb ik sinds je thuis bent, danig goed
gemerkt. J a n , J a n pas op, je bent op een gevaarlijk pad. Als ik had kunnen
vermoeden, hoe een opgewonden troepje kwajongens je daar in Engeland het hoofd
op hol heeft gebracht!’
J a n , die onder zijns vaders woorden het verwijt bij zich had voelen opkomen,
dat hij de zaak althans anders had moeten aanpakken, werd geprikkeld door de
geringschatting
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dier laatste uitdrukking, kwajongens, de mannen, wier woorden hem waren geweest
als eene openbaring! Hij zei niets, maar begon werktuigelijk zijne schrijftafel op te
ruimen; de pendule stond reeds over den tijd, waarop hij en zijn vader gewoonlijk
heengingen.
De oude heer duwde met een nijdigen ruk zijn cylinder toe. ‘Nu, 't is dus
afgesproken, jij gaat van avond eens hooren, wat ze al zoo op je vader te zeggen
hebben. Wacht maar niet op mij met naar huis gaan, ik moet nog op de pletterij
wezen.’
Het was voor de eerste maal, dat vader en zoon zoo opzettelijk niet te zamen
gingen, J a n nam zijne fiets en de oude heer reed alleen in het gemakkelijke coupeetje,
maar de gasten - Oom en Tante, zooals J a n de intiemste vrienden uit de jeugd zijner
ouders noemde - verbaasden zich over den stroeven toon en de weinige opgewektheid,
die er heerschte onder het middagmaal.
‘Wel, en hoe was 't gisterenavond? Zeker heel belangwekkend?’ vroeg de heer v.
O o s t e n den volgenden morgen aan 't ontbijt, half spottend, half nieuwsgierig.
J a n haalde zijne schouders op; ‘van iets belangwekkends geen sprake. Die
menschen hebben geen 't minste idee van vergaderen of overleggen, 't was eenvoudig
eene belachelijke spraakverwarring.’
‘Natuurlijk, wat hadt je dan toch ook anders verwacht?’
J a n gaf geen antwoord; hij voelde zich verdrietig gestemd; al zijne mooie droomen
over eendracht en samenwerking onder de werklui waren verstoord door dat verwarde
gehaspel, dat geschreeuw door elkaar, waarbij niemand geduld tot luisteren scheen
te hebben. v. D a m , die zoogenaamd presideerde, miste den slag de rumoerige
elementen te beteugelen, maar J a n betwijfelde, of ook de handigste president iets
zou hebben terecht gebracht van die kant noch wal rakende betoogen en redenaties.
Bovendien, te midden van al de verwarring had hij toch zeer sterk den indruk
gekregen, dat men zijne tegenwoordigheid daar maar half vertrouwde; hij had de
waardeering, waarover v. D a m sprak niet geëischt, maar ook volstrekt niet
opgemerkt; er
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waren schuine blikken gewisseld naar zijn kant en toen hij even iets had gezegd, was
er gezwegen en geluisterd, nu ja, zooals de werklui zwegen en luisterden als de
patroon op de fabriek hen iets te zeggen had.
‘Weet Mijnheer van die vergadering gisterenavond in de ‘Roode Ploeg?’ vroeg
Ve e r m a n dien morgen op het kantoor aan den heer v. O o s t e n .
‘Zeker, v a n D a m had ons gevraagd er bij te komen en mijn zoon is er ook
geweest.’
‘Dat hoor ik,’ zei Ve e r m a n langzaam en keek naar J a n , die bleef zitten
schrijven. ‘Ze hadden er mij ook bij willen hebben, maar ik heb bedankt. En Mijnheer
J a n is daar naar toe gegaan?’
‘Ja, dat kwam ons het best voor,’ zei zijn patroon, gewoon weg, alsof bij die zaak
het volmaakste gemeen overleg was betracht. J a n ontroerde, hij had zich niet aan
zijn vader gehouden den vorigen dag, zijn vader deed het wel aan hem.
‘Zoo, zoo,’ Ve e r m a n zuchtte op eene manier, die J a n kriebelig maakte, ‘nu,
't moet er een mooie boel zijn geweest. D i r k en P i e t L a m p e zijn stom dronken
thuis gekomen en G e r r i t v a n L o o heb ik daar straks eene rammeling moeten
geven; die vent stond nog te oreeren, of hij gek geworden was en vergat ondertusschen
op de machine te letten.’
Het verwonderde J a n niet; het einde was door hem niet afgewacht, maar hij had
gezien, hoe de waard telkens weder de glazen moest vullen, die man wist wel wat
hij deed, toen hij voor eene volgende gelegenheid zijn lokaal op nieuw gratis aanbood.
De heer v. O o s t e n vond het niet onaangenaam, dat de zaak zoo was geloopen.
J a n zou op deze manier het gauwst inzien, dat hij dwaasheden in zijn hoofd had.
Hij zelf kwam echter tegen zijn zoon niet meer op het onderwerp terug. Het had hem
wonderlijk aangedaan den vorigen dag, zijn kind zich te zien plaatsen tegenover
hem; hij was boos geworden, maar had tegelijk plotseling iets beseft van eene
mogelijkheid van leed en teleurstelling, zoo groot dat
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hij huiverde. Hij was dezen morgen blij geweest, met ieder woord dat J a n op den
gewonen toon van gemeenzame hartelijkheid tot hem sprak; hij had zich gehaast
hem daarbij tegemoet te komen. Er bleek in den loop van den dag op het kantoor
allerlei te overleggen, waarbij hij opzettelijk het oordeel van zijn zoon inriep en
volgde. J a n merkte het op; hem, van zijn kant, drukte het gevoel dat hij zijn vader
had gegriefd, noodeloos, was hij geneigd er bij te voegen na de ontmoedigende
ervaring van den vorigen avond. Beiden herademden onder elkaars hernieuwde
hartelijkheid. ‘Help mij eens met mijn jas, die voering is zoo stroef’, vroeg de heer
v. O o s t e n , toen het tijd was om naar huis te gaan. J a n schoot toe, zoo gauw hij
kon en toen de hulp was verleend, zagen vader en zoon elkander aan: ‘Ziezoo, dat
's weer in orde,’ zei de oude heer, behagelijk zijn kraag wat optrekkend en J a n
glimlachte: dacht zijn vader waarlijk alleen aan zijn jas? Samen gingen zij naar huis,
beiden even zeer overtuigd, dat de harmonie volkomen was hersteld.

III.
‘Papa’ zei J a n eenige dagen later, ‘ik heb een plannetje.’
‘En dat is?’
‘We moesten samen weer eens iets gaan lezen, zooals we vroeger wel deden. Mag
ik u, als we beiden thuis zijn, 's avonds wat voorlezen?’
‘Heel graag!’ Er vloog een glans van genoegen over het gezicht van den ouden
heer: hij had wel eens met verlangen aan die avonden van vroeger teruggedacht, J a n
was tegenwoordig altijd in zijn eigen lektuur verdiept. Toch zou hij van zijn kant
nooit over dat hervatten dier oude gewoonte zijn begonnen; J a n was altijd vriendelijk,
meestal ook gewillig tegenover hem en toch had zijn vader sinds zijne thuiskomst,
iets beschroomds gekregen, iets aarzelends; hij zou geen woord van J a n hebben
kunnen aanhalen, dat er hem aanleiding toe gaf, maar 't was of het zat in de
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atmosfeer om hem heen, hij gevoelde zich met zijn jongen niet meer volkomen op
veilig terrein.
Des te meer verheugde hem dit voorstel en hij ging er onmiddellijk van harte op
in; zeker, dat was een goed plan, 's avonds ging hij in dezen tijd van 't jaar toch niet
meer naar de fabriek; hij herinnerde zich menig genoegelijk uurtje, vroeger zoo te
zamen gesleten. ‘En je hebt zeker al een boek op 't oog?’ J a n had eigenlijk altijd
gekozen, zijn vader had Aimard en Cooper geslikt en later mee genoten van Dickens
en de Camera Obscura, hij was nieuwsgierig te weten, wat J a n nu mooi zou vinden.
‘Ik zou u graag een werk voorlezen, dat mij in den laatsten tijd bijzonder heeft
gepakt.’ J a n noemde nog geen titel, maar de oude heer begreep toch aan zijn toon
... ‘Och Jan!’ zei hij teleurgesteld, angstig, alsof hij iets dreigends naderen zag, maar
J a n was op de zijleuning van vaders grooten stoel gaan zitten en in die jongensachtige
houding vleide hij hem, zooals hij het als kind over allerlei nietigheden had gedaan,
om niet te weigeren, om hem zijn zin te geven, om te luisteren. ‘Hoor ten minste wat
zij te zeggen hebben, die mannen van den nieuwen tijd. U kent ze niet, papa.’
‘Jij des te beter,’ bromde de oude heer half lachend, half geërgerd, maar zijn zoon
gaf het niet op. ‘Vroeger wilde u altijd hooren, wat uw jongen mooi en belangrijk
vond, het is in den laatsten tijd soms, of u me met andere oogen aanziet dan toen,
maar ik weet toch wel beter. Of ik sommige dingen ook al anders ben gaan inzien,
dat doet immers niets af aan onze verhouding. Toe papa, luister naar me.’
En papa liet zich overhalen; hij wilde zelf zoo graag al het oude doen herleven.
J a n ging voorlezen; handig genoeg had hij zijne keuze gedaan; de oude heer
mocht denken, dat hij liever wat lichter lektuur aan den avond van een welbesteden
dag zou hebben gewenscht, er was althans bij de eerste hoofdstukken niets
onrustbarends in de kalme, heldere betoogtrant, waarmee feiten werden opgesomd
en de toestand,
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zooals die bestond in fabriek en werkplaats werd uiteengezet. De kamer bood bij die
leesuurtjes een gezelligen aanblik. Het voorjaar was guur en nat; menigen avond
schikten vader en zoon voor het vroolijk opvlammende haardvuur en verheugden
zich in de intieme huiselijkheid van hun samenzijn, terwijl buiten de wind huilde of
de regen kletterde tegen de ruiten. J a n las goed, vooral wanneer het onderwerp hem
meesleepte en langzamerhand terwijl hij luisterde, voelde zijn vader dat dit voorlezen
hem een blik gaf in het denken en voelen van zijn zoon, duidelijker dan urenlange
gesprekken het hadden kunnen doen. Maar tegelijk was het hem of er eene breede
kloof begon te gapen tusschen dien zoon en hem, eene kloof, die wijder werd,
moeilijker te overbruggen met ieder hoofdstuk, dat hij aanhoorde. De oude heer deed
waarlijk zijn best te komen in die nieuwe gedachtenwereld, iets te voelen althans
voor eischen en belangen, die als zoo van zelf sprekend werden behandeld, maar hij
kon niet. Hij was vastgeroest in de begrippen en voorstellingen, die hem niet waren
ingeprent, maar die hij zichzelf had veroverd, toen hij jong en vol vuur was en juist
omdat die begrippen zoo zeer waren zijn eigen, zelf verkregen goed, kon hij ze niet
meer loslaten. J a n begreep dat niet; hij was er te jong voor; hij zag alleen dat het
ook op deze manier niet ging, zooals hij had gehoopt en hij schreef aan onwil toe,
wat waarlijk onmacht was.
De vader ijsde voor de gevolgen van zulke theorien, waarvan hij maar al te goed
voelde, dat J a n ze in praktijk zou willen brengen; zijne mooie zaak, die hij met zoo
veel moeite had opgebouwd, zou ineenstorten, meende hij, bij die proef; moest hij
er zich niet tegen verzetten met al zijne kracht? En de zoon zag met leedwezen in de
toekomst verschrompelen en uitdrogen, wat geene nieuwe kracht putte uit de
aanpassing aan nieuwe levenseischen. Kon hij dat lijdelijk aanzien? En dan, meer
dan de zaak nog, deerde J a n de bevolking, die haar diende. Het werkvolk ging hem
boven werk....
‘Mij ook,’ zei zijn vader driftig bij een van de twist-
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gesprekken, die uit de lektuur hoe langer hoe meer begonnen voort te vloeien,
‘niemand heeft me nog ooit verweten, dat ik niet goed voor mijn volk was. Daar
moest mijn zoon voor thuis komen om me dat te zeggen, mijn zoon, die met v a n
D a m , dien oproerstoker, door de fabriek wandelt en hem handjes geeft, waarachtig,
in plaats van hem op zijn nommer te zetten, zooals de vent verdient. Enfin, lees maar
door!’
‘We moesten 't er maar bij laten voor van avond,’ zei J a n met een zucht en nam
de krant op. Vader en zoon begrepen elkaar niet meer; het was voor beiden een bitter
oogenblik, toen zij het ieder voor zichzelf erkenden.
Den volgenden morgen ging J a n al vroeg uit, zachtjes nam hij zijne fiets uit de
vestibule en voorzichtig haalde hij de voordeur achter zich toe, maar zijn vader hoorde
hem toch. De oude heer sliep slecht de laatste weken, hij had zorg; wie had hem ooit
kunnen voorspellen, dat die zorg zijn zoon gelden zou. Wat was J a n toch veranderd!
Dat hij zijn glas wijn niet meer dronk, zijn vader was over die kleine ergernis lang
heen, er waren wel andere dingen in den laatsten tijd. Uitgelaten vroolijk was J a n
nooit geweest, maar na zijne terugkomst was hij zoo onnatuurlijk ernstig en stil voor
een jong mensch. Wat ging er toch in hem om? De vrienden uit zijn schooltijd hadden
meest allen de stad verlaten, sommigen waren student, J a n had hen eene enkele
maal bezocht en was teruggekomen, even kalm als hij was heengegaan; anderen
waren voor hunne zaken in het buitenland en het was misschien natuurlijk dat de
correspondentie er bij bleef, maar J a n scheen in 't minst geen behoefte te hebben
om voor de oude bekenden, nieuwe in de plaats te stellen. Den Haag was dicht bij,
om aan de genietingen daar in t behoorlijke deel te nemen, de oude heer zou er zijn
zoon gaarne toe in de gelegenheid hebben gesteld, J a n begeerde ze niet. Eer hij op
reis ging, had J a n een aardig zusje van een zijner schoolvrienden onderscheiden
door allerlei attenties en de heer v. O o s t e n had het blosje wel gezien, waarmee zij
aan 't station het bericht had aangehoord, dat J a n thuis

Onze Eeuw. Jaargang 1

201
kwam, hij had het zich al eens voorgesteld hoe het wezen zou: eene schoondochter,
die op nieuw in zijn huis de honneurs waarnam en vroolijke kleinkinderen, dansend
om den grootvader, die hen een beetje bedierf.
Enkele weken na J a n 's thuiskomst had de oude heer een dinertje gegeven, hij had
er eene reden voor gezocht, maar de eigenlijke was geweest de jongelui weer eens
samen te brengen en daardoor J a n misschien meteen te doen vergeten al die
dwaasheden, waarmee hij zijn hoofd daar in den vreemde had gevuld. Zijn zoon had
er bij de schikking ook niets tegen gehad, naast het vriendinnetje zijner jongensjaren
te worden geplaatst, maar de oude heer had toch reeds binnen het eerste uur gezien,
dat J a n niet meer verliefd was en dat zijn buurmeisje heimelijk gaapte onder de
gesprekken over philanthropie of rechtvaardigheid, waarin hij met haar anderen
tafelbuur spoedig was verdiept geraakt. Intusschen, dit alles was het ergste niet. Dat
J a n , zooals zijn vader nu en dan kon opmerken, onder de goede bekenden wat
zonderling gevonden werd, dat hij niets voelde voor de natuurlijke genietingen van
zijn leeftijd, de heer v. O o s t e n zou er waarschijnlijk bitter over hebben getobd, als
zijn zoon in de zaken met hem had meegewerkt. Zooals de toestand nu was, scheen
het den ouden heer alsof dit alles hem onverschillig zou zijn geweest. Maar J a n
veroordeelde zijn werk en zijn streven; als bescheidenheid tegenover zijn vader hem
niet had weerhouden, hij zou diens beschikkingen hebben tegengewerkt, omgegooid
wat de oude heer met zooveel moeite had opgebouwd, dat was het bittere, dat hem
den slaap roofde en hem voor het eerst niet slechts deed zeggen, maar deed gevoelen,
dat hij oud werd, dat was een grievend leed. Terwijl de heer v. O o s t e n opstond en
zich aankleedde, dacht hij er over, het was de vraag, die eigenlijk altijd zijne gedachten
in den laatsten tijd bezig hield, was daar dan toch niets tegen te doen? Zijne
redeneeringen hadden op J a n geen invloed meer, disputeeren kon hij ook eigenlijk
niet, de zaak ging hem te na aan 't hart; hij werd driftig en voelde toch zelf, dat met
een paar vloeken of een machtspreuk geen
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enkel argument ontzenuwd werd. Langs dien weg won hij niets, was er geen andere?
J a n kwam niet aan 't ontbijt dien morgen. Het gebeurde herhaaldelijk in den
laatsten tijd en zonder eenig boos opzet dat hij, vroeg in den morgen reeds uitgegaan,
zijn vader eerst op het kantoor ontmoette. De oude heer werd dus door niets in zijn
gepeins gestoord; hij had zich altijd zoo sterk gevoeld, zijn wil was wet geweest voor
hem zelf en zijne omgeving, kon hij J a n niet meer brengen onder zijn invloed? Hij
had zijn kind zielslief, maar juist daarom voelde hij zich te meer gedrongen J a n
tegen wil en dank terug te houden, van wat hem zoo verderfelijk scheen. Goedschiks
als het wezen kon, kwaadschiks als het niet anders ging, maar J a n zou moeten
buigen. Zijn vader mocht het eischen: het was immers voor zijn eigen geluk.
Ve e r m a n wachtte zijn patroon af, toen het rijtuig de open ruimte binnen de
fabriek opreed en liep mee naar het kantoor; pratend, eerst over den mooien
zomermorgen, toen over werkzaamheden, waarvan de voortgang aan het oordeel van
den chef moest worden onderworpen....
‘Maar eer mijnheer J a n komt, moet ik eerst nog eens iets anders vragen,’ viel hij
zichzelf midden in een dezer overleggingen in de rede: ‘'k heb het immers wel, dat
uw zoon de volgende maand meerderjarig wordt?’
‘Ja, zeker, den 23sten.’
‘Juist, dat meende ik al.’ Ve e r m a n aarzelde even. ‘En is 't Mijnheers bedoeling,
daar een feestdag van te maken? Hier op de fabriek ook, meen ik?’
‘Natuurlijk, al het volk moet een vroolijken dag hebben en ik hoop...’.
Ja, wat de patroon hoopte, begreep Ve e r m a n wel en hij had zichzelf dat ook
altijd zoo voorgesteld: vlaggen en groen, feestliederen en toespraken.... maar hij
schudde bedenkelijk het hoofd: ‘Mijnheer, ik weet niet, of de toestand er wel naar
is.’
‘De toestand, hoe meen je dat?’
‘Mijnheer heeft toch zelf ook wel gemerkt, denk ik, dat er in den laatsten tijd
allerlei omgaat onder het volk,
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waaraan vroeger niet werd gedacht, u hoort van hier de machines stampen en de
hamers neervallen, u hoort niet zingen onder het werk, dat doet het volk in den laatsten
tijd niet meer. Ik zie zwarte gezichten als ik rondloop en hoor menig brutaal woord.
Ze maken aanmerkingen en zijn ontevreden over dingen, die ze vroeger niet zouden
hebben opgemerkt. Va n D a m en zijne confraters hebben den boel hier in de war
gestuurd.’
‘Zooals jij wel voorspeld hebt!’
Ve e r m a n was te bescheiden geweest het zelf te zeggen, doch zijn gezicht toonde
niet onduidelijk, dat het zoo was. Maar hij had nog meer te klagen. ‘Mijnheer J a n
is ook veel te vriendelijk voor die menschen. Hij meent het zoo niet, denk ik, maar
voor hen geeft het toch den indruk, dat de jonge heer het met hen eens is en dat maakt
hen brutaler, dan zij anders zouden durven wezen. Dat maakt hun invloed op de
anderen ook grooter. Mijnheer is op die vergadering geweest, u vondt het goed, dus
het past mij allerminst er iets van te zeggen, maar v a n D a m steekt het niet onder
stoelen of banken, dat uw eigen zoon hem in vele opzichten gelijk geeft. En dan....’
Ve e r m a n vertelde niets nieuws, het was den heer v. O o s t e n alles bekend.
maar het zoo onomwonden te hooren uitspreken, deed hem toch pijn en prikkelde
hem juist daardoor tot weerstand. De ander was jarenlang gewoon alles met zijn chef
te bespreken en op zijne langzame, eentonige manier praatte hij, praatte maar altijd
voort....
‘Het gaat niet goed, het gaat niet goed,’ eindigde hij hoofdschuddend, ‘en ik denk
wel eens, Mijnheer moet het me niet kwalijk nemen, maar ik denk wel eens, och,
hadt u uw zoon maar niet naar die vreemde landen gestuurd of anders, was hij nog
maar daar gebleven.’
Het was dezelfde gedachte, die J a n 's vader soms in bittere ergernis voor zichzelf
uitsprak en misschien kwam het juist daardoor, dat die laatste woorden hem eensklaps
woedend maakten. Ve e r m a n had zijn patroon in den loop der jaren meermalen
driftig gezien, maar slechts zelden had die boosheid hem gegolden; hij mocht er zich
van be-
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wust zijn, dat hij er ook maar zelden aanleiding toe gegeven had. Thans verbleekte
hij onder den stroom van heftige woorden en verwijten, die hij meende niet te
verdienen en die hem striemden met beschuldigingen van brutaalheid en
kwaadstokerij.
‘Wie iets op mijn zoon heeft te zeggen, beleedigt mij persoonlijk. Hij en ik zijn
één, begrijp je, onthoud dat voortaan alsjeblieft.’
‘Er is geen gevaar, dat ik het zal vergeten,’ zei Ve e r man heesch. ‘Mijnheer heeft
nog nooit zoo hard tegen me gesproken.’
‘Je bent ook nog nooit zoo onhebbelijk geweest.’
De oude heer keerde zich boos om, maar toen hij de gebogen terneergeslagen
houding zag, waarin Ve e r m a n , zijn trouwe Ve e r m a n , even oud als hijzelf en
bijna even lang in de zaak, langs de ramen liep, liet hij zich zuchtend in zijn stoel
vallen; wat was hij onbillijk geweest! Wat maakte J a n hem het leven moeielijk.
Jan had iets dergelijks gedacht, terwijl hij in den vroegen morgen op zijne fiets
langs de buitensingels reed. Den vorigen avond had hij plotseling opgemerkt, dat
zijn vader oud geworden was, sinds hij terug kwam. Hij had begrepen, dat de oude
man leed en dat het was door hem. Ook hij had er slecht van geslapen en was
opgestaan, onverkwikt, somber..... Maar terwijl hij buiten was, verdreef de heldere
zomerlucht de zwaarmoedige gedachten van den nacht. Het was zoo heerlijk mooi
om hem heen! Wat een zon, wat een kleur, wat een weelde, overal in 't rond! De
lucht geurig van jong groen en frissche bloesems, de hemel boven hem zoo blauw,
de natuur zoo schitterend in hare jonge pracht. Vogels zingend hoog boven de akkers,
het vee in de wei en jonge veulens springend naast de moeder; vroolijkheid en kracht,
groei en bloei overal waar hij heen zag. De snelle beweging door de heldere lucht,
het frissche leven en de pracht om hem heen wekten J a n op tot al de teleurstelling
der laatste maanden hem minder zwaar scheen. Het was toch een genot te leven en
te werken, Gods heerlijkheid te zien en er een geopend
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oog voor te hebben. Ja, zijne oogen waren geopend daar in den vreemde, hij dankte
het zijn vader, die hem bijna tegen zijn wil daarheen gedreven had, zijne oogen waren
geopend voor de ellende, de zonde van het leven, maar toch ook voor de heerlijkheid
er van. Hij was jong en gezond en sterk, hij zou wat doen en wat vermogen in de
wereld. Hij had geld en kracht en goeden wil, drie machtige factoren immers om iets
te zijn en iets te kunnen. En hij zou kunnen. Sneller en sneller bewoog zijn voet de
treden van zijn voertuig, de fiets vloog over den harden grond. Jan's adem ging
vlugger, zijn blos werd hooger, hij voelde zich machtig tot handelen, machtig tot
overtuigen ook. Zijn vader zou moeten inzien, hoe goed zijn zoon het meende, tot
nu toe hadden zijne woorden gefaald, hij kon het zich niet ontveinzen, maar wat
nood! Hij had immers tijd! En moed ook! Neen, hij zou zich niet laten afschrikken,
niet door Ve e r m a n 's stroeve houding, al merkte hij die dagelijks op; en ook niet
door zijn vaders tegenstand, al was het hard den ouden man te moeten bestrijden.
Doorzetten zou hij, het moest. Hij zou v. D a m helpen, die het volk wilde
ontwikkelen, hij zou de werklui leeren ontevreden te zijn met het heden en tegelijk
werken om hen de toekomst mooier, beter te maken. En er zou een dag komen, dat
zijn vader zelf het zou erkennen, hoeveel beter zijn zoon het had ingezien dan hij en
hem zou danken, voor wat door zijn invloed was geschied.
Toen Jan kort na het gesprek met Veerman het kantoor binnentrad, merkte hij de
neerslachtige houding van zijn vader nauwelijks op, hij zelf voelde zich zoo opgewekt,
zoo moedig. Zijn stem klonk helder bij den morgengroet en terwijl hij, spraakzamer
dan anders, vertelde waar hij was geweest en wat hij had gezien, liep hij naar de
tuindeuren: ‘Zit u hier met alles dicht! Laat toch de heerlijke zomerlucht binnenkomen,
't is goddelijk weer!’ Een der deuren klemde; ze waren pas geverfd, maar in een
oogenblik had zijne jonge kracht de moeilijkheid overwonnen. ‘Zie zoo, ruikt u eens
wat een geur in de lucht!’ En hij liep den tuin in, om er nog even van te genieten.
Toen hij weer binnenkwam
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zag zijn vader hem aan: de blos, een gevolg van den snellen rit lag nog op J a n 's
gezicht, mond en oogen glimlachten en ergenis noch leedgevoel waren bij den vader
bestand tegen de bekoring van die beminde persoonlijkheid. Wat zag zijn jongen er
toch flink en knap uit, zooals hij daar in de geopende deur stond. Hij leek op zijne
moeder, het was haar glimlach, het was haar krullig blond haar; hard toch, dat zij
haar zoon niet volwassen had gezien. Eene weemoedig teedere herinnering aan haar
en hun geluk ontspande den stroeven ernst op het gezicht van den ouden heer; zijne
oogen werden vochtig en daarmee verdween althans voor het oogenblik ook het
laatste spoor van zijne ontstemming. J a n en zijn vader waren geheel dien dag meer
dan gewoon hartelijk en inschikkelijk tegenover elkander; verschil van inzicht deed
zich niet voor. J a n werkte vlug en met opgewektheid en eene grappige verwarring
in een brief, deed vader en zoon samen hartelijk lachen.
‘Gaat u nog een eindje mee om?’ vroeg J a n na den eten, ‘'t is zonde om in huis
te blijven. Of woudt u een slaapje doen?’ Maar zijn vader was al opgesprongen uit
zijn gemakkelijken stoel.
‘Slapen? Wat denk je van me? Maar fiets jij niet liever nog een beetje?’
‘Neen, ik wou een eindje loopen. Ik ontwen het wandelen geheel. Willen we buiten
omgaan?’
‘Jij bent nog eens een gelukkig mensch,’ zei een buurman van den heer v. O o s t e n ,
die uitging, juist toen vader en zoon thuis kwamen. ‘Jij hebt wat aan je zoon! Ik heb
vier jongens, nota bene, twee in Indië, één student in Utrecht, de vierde op een
handelskantoor in Bremen. 'k Wou dat ik ook met een van allen zoo eens een singeltje
kon omloopen, als ik er lust in had.’
De heer v. O o s t e n lachte in zich zelf, terwijl hij zijne huiskamer binnenging;
hij hoorde J a n , die nog even naar boven was geloopen, waarlijk zingen, terwijl hij
de trap weer afkwam en hij wreef zich genoegelijk in zijne handen ja, ja, zoo kwaad
was het nog niet; hij zag de dingen wel eens wat donker in, maar J a n en hij, zij
zouden het best samen vinden.
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Onder de thee heerschte er een gezellig gesprek. De oude heer vertelde van de buren;
J a n had die zoons, waarvan geen enkele hem interesseerde uit het oog verloren,
maar onwillekeurig vroeg hij naar hen, na de ontmoeting met hun vader. De kranten
brachten belangrijk politiek nieuws en de kansen van oorlog en vrede werden
breedvoerig besproken.
‘En wat wil je nu voor je verjaardag van mij hebben?’ vroeg de oude heer, toen
al die onderwerpen waren afgehandeld.
‘Och, dat weet ik niet, 't is nog zoo lang,’ zei J a n onverschillig, maar zijn vader,
die door het gesprek met Ve e r m a n er nadrukkelijk aan was herinnerd, dat van
dien datum niet veel meer dan ééne maand hen scheidde, liet het onderwerp niet los.
In den loop van den dag had hij zich allerlei mogelijke wenschen van J a n
voorgesteld: een eigen paard en rijtuigje misschien? Of een nieuw ameublement voor
zijne kamer, die nog was ingericht zooals J a n haar als schooljongen had gebruikt.
Zulke dingen waren toch maar niet in een paar dagen te krijgen.
‘Neen, neen, J a n ,’ zei hij nadrukkelijk, ‘je moet er eens ernstig over denken. Je
weet, dat ik met den notaris bezig ben over onze compagnieschap, maar dat is eigenlijk
geen cadeau en natuurlijk wil ik je als je meerderjarig wordt, dat toch ook geven.
Het moet iets moois wezen, iets daar je prijs op stelt en wat aan hebt. Kom, jongen,
heb je nu niets meer te verlangen?’
Jan begreep dat het ernst was. ‘Wilt u me waarlijk iets geven dat ik verlang, papa?’
‘Ja, natuurlijk.’ Maar de stem van den ouden heer klonk niet zoo ongedwongen
als daareven; er was in den toon van J a n 's stem iets geweest, dat hem beangstigde.
‘Dan,’ zei J a n langzaam, bijna plechtig, ‘dan weet ik iets, dat ik verlang met heel
mijn hart, de liefste gift, die u mij op mijn verjaardag kunt geven en waarmee u me
onuitsprekelijk gelukkig zoudt kunnen maken.’
Het werd schemerig in het vertrek; al pratende was J a n daar straks reeds bij het
raam gaan zitten. Zijn vader
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rookte behagelijk zijne sigaar, makkelijk in zijn grooten stoel geleund; en zoo hoorde
hij wat J a n graag wilde hebben. Niet omdat hij er in geslaagd was zijn vader van
nut of noodzakelijkheid te overtuigen, maar als eene persoonlijke gunst aan hem, als
een verjaargeschenk, vroeg hij te mogen beschikken over een stuk grond ter zijde
van de fabriek; het werd tegenwoordig zoo wat gebruikt om afval neer te gooien,
maar het kon gemakkelijk worden ontruimd. Daarbij zou zijn vader hem dan, hoopte
hij, schenken, het geld en de toestemming om op dien grond te zetten een gebouw
voor het werkvolk.
‘Een gebouw? En wat moet dat dan?’ vroeg zijn vader achterdochtig.
J a n legde uit; daarin moest komen eene zaal, waar het volk zich met elkander
kon ontspannen.
‘En vergaderingen houden zeker, zooals laatst in de ‘Roode Ploeg.’
Dat ook, dan zouden er niet zulke schandalen voorvallen. Maar ze moesten eerst
nog leeren, wat vergaderen was; er zouden cursussen moeten gegeven en lezingen
gehouden. Jan had er zooveel over gedacht, wat en hoe hij zou doen, als hij de zaak
in handen mocht nemen, dat, nu hij eens aan 't praten kwam, de woorden hem
toestroomden en hij geheel een plan uiteenzette, zooals hij zich dat had voorgesteld.
Zijn vader viel hem geene enkele maal meer in de rede. De bittere trek om zijn mond
verscherpte zich, elke zachtere aandoening verdween, terwijl hij daar zat en luisterde.
Jan kon het gezicht van zijn vader niet zien, dat de oude heer geene tegenwerpingen
maakte gaf hem moed en hij pleitte voor de zaak, die hij liefhad, welsprekend, vol
warmte. Zijn vader hoorde wat het was, waardoor zijn zoon ernstig boven zijne jaren
was geworden: J a n had de ellende gezien, waarin vele zijner medemenschen leefden
of omkwamen, hij had geleden, hij leed nog dagelijks onder het onrecht, dat daar
heerschte ook zoo dicht in zijn eigen omgeving. Maar als zijn vader wilde meewerken:
‘Dan gaan we eene heerlijke toekomst tegen, papa. De tijden dreigen met grooten
jammer, verdrukking aan den eenen, bandeloos-
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heid aan den anderen kant, wie weet hoeveel ellende we nog zullen beleven. Maar
voor ons werkvolk en voor onze zaak althans zullen wij haar afwenden, als we zelf
beginnen met te doen wat moet, als wij geven, vrijwillig, in plaats van ons te laten
afdwingen, wat recht is.’
‘'t Klinkt prachtig,’ bromde de oude heer, J a n verstond het maar half. ‘Papa, ik
ben zoo blij, dat u me nu eens rustig wilt aanhooren, dat u me uitspreken laat. Zal ik
u nu ook vertellen mijn ideaal voor de toekomst? U en ik te zamen aan het hoofd,
niet van eene zaak, waarvan wij beiden alleen de voordeelen plukken, wij rijk en ons
volk arm, maar van eene vereeniging, waar ieder ook de minste deelt in wat er wordt
gewonnen, waar ieder werkt voor zijn eigen voordeel en wij, u vooral, met meerder
kennis en beter inzicht behartigen aller belangen te zamen...’ J a n raakte hoe langer
hoe meer in vuur; dit gesprek scheen hem als een gevolg op zijne gedachten van dien
morgen, wie wist wanneer de kans zich weer zou voordoen om zich zoo eens geheel
tegen zijn vader te uiten. Hij praatte en praatte....totdat hij langzamerhand iets
vijandigs begon te voelen in de houding van zijn vader, iets dreigends in de
onbeweeglijkheid, waarmee de oude man daar voor zich zat te staren, met zijne
sigaar, die niet meer brandde in de hand. J a n 's spreken werd minder vlot onder dien
indruk, zijne woorden begonnen te haperen en eindelijk midden in een zin hield hij
eensklaps op.....
‘Zie zoo,’ zei zijn vader langzaam, ‘heb je gedaan? Nu zal 't dan mijne beurt van
spreken wezen, denk ik. Ik heb zooveel woorden niet noodig als jij. Ik heb maar één
ding te zeggen, kort en goed, dat gebeurt nooit!’
‘Papa,’ riep J a n smeekend. Zijn hart bonsde, hij voelde dat hij bleek werd, hadden
zijne woorden deze uitwerking?
Zijn vader was opgestaan en liep driftig door de kamer heen en weer. ‘Dat gebeurt
nooit,’ herhaalde hij en sloeg met zijn vuist op de tafel, dat de kopjes rinkelden.
‘Denk je, dat ik jou met je onbekookte ideeën zal toestaan op die manier mijne mooie
zaak naar de weerga te helpen? In der eeuwigheid niet! 'k Heb je opzettelijk eens
laten
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uitpraten, nu weet ik wat jij eigenlijk wil. Misschien was ik anders gek genoeg
geweest, je dat stuk grond wel te geven, maar nu.....
De oude heer wond zich op, hoe langer hoe meer. In zijne boosheid werden zijne
verwijten al scherper en scherper en verdreven ook bij J a n de zachte stemming,
waarin hij geheel den dag verkeerd had. Hij begon te antwoorden, aarzelend eerst,
brutaler daarop, het eene woord lokte het andere uit...
‘Ik ben niet onbillijk,’ verzekerde zijn vader, ‘heb ik dat schaftlokaal niet laten
inrichten, zoodra ik er van hoorde, dat was een billijke wensch, al had men het anders
behooren te vragen. En ik ben bereid een hek te maken, langs die machine, waar
jullie over praat, al zie ik zelf er geen gevaar in, maar...’
‘Dat had behooren te gebeuren, onmiddellijk nadat v a n D a m op het gevaar had
gewezen,’ viel J a n heftig in.
‘En ik zeg je, het gebeurt niet voor v a n D a m zich zal verwaardigd hebben mij
excuus te vragen voor zijne brutale woorden van de week.’
‘Als er in dien tijd een ongeluk voorvalt, is 't voor uwe rekening.’
‘Zoo, zoo. Jij neemt nog al een toon aan. Hadt jij misschien v a n D a m aangeraden
mij eens flink de waarheid te zeggen?’
J a n sprong op, bitter gekrenkt door die onbillijke verdenking, hoe kon zijn
vader...? ‘Ik wist van die zaak niets, dat heb ik u terstond gezegd, maar als u die
verzekering niet gelooft en meent, dat ik het werkvolk tegen u opzet’...
‘Rechtstreeks niet neen, maar zijdelings, dat kan immers niet anders! Denk je, dat
ik niet begrijp, hoe die schreeuwers er naar verlangen, dat jij de baas zult worden,
hoe ze hopen dan in alles hun zin te krijgen, maar ik waarschuw je, je bent mijn
compagnon nog niet. Ik kan die zaak op de lange baan schuiven, als ik wil’...
‘Als u me niet vertrouwt, is 't zeker het beste dat u dat doet.’
‘J a n !...’ Vader en zoon werden gestoord. M i e t j e kwam binnen om den theeboel
weg te halen. ‘Lieve hemel,’
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zei zij met al de gemeenzaamheid van eene oude gediende ‘zit u hier nog in den
donker? Ik kan geen hand voor oogen zien.’
J a n trok de kroon naar zich toe, het gas vlamde hoog op; hij schoof een stoel bij
de tafel en leunde met zijn hoofd in de hand. Ook toen M i e t j e opgeruimd had en
de kamer verliet, bleef er zwijgen heerschen. De oude heer liep nog altijd driftig heen
en weer; eensklaps bleef hij staan voor het portret zijner vrouw; rustig, onbewogen
zagen hare oogen neer op zijn ontroerd gezicht. Hij had het dien morgen betreurd,
dat zij niet meer leefde! ‘Annie,’ zei hij met gesmoorde stem, ‘Annie, och God, het
is maar goed, dat jij dit niet beleeft.’
J a n 's zenuwen waren tot het uiterste gespannen en hij barstte in tranen uit. ‘Mijne
moeder, zij zou mij begrepen hebben, zij zou mij niet hebben verdacht, niet
onrechtvaardig zijn geweest als u....’
De oude heer beet zich op zijne lippen. Hij hoorde J a n snikken.
‘Ik ga naar mijne kamer,’ zei hij met moeite, ‘wel te rusten.’
En terwijl J a n beneden bleef zitten te moedeloos om iets te doen, hoorde hij
boven zijn hoofd den eentonigen stap van zijn vader, die heen en weer ging tot laat
in den nacht.....

IV.
Twee dagen ontweken de heer v. O o s t e n en J a n elkaar zooveel zij konden; toen
waagde Jan, ellendig als hij zich door dien toestand voelde, aarzelend eene opmerking,
die door zijn vader gretig werd beantwoord; de oude heer had spoedig daarna eene
prijslijst door te zien, waarover hij J a n 's opinie inriep en eer zij een dag verder
waren, heerschte althans uiterlijk tusschen vader en zoon weer goede verstandhouding.
Toch was er iets achtergebleven van de scherpe woorden en harde verwijten, beiden
gevoelden het. Er werd niet meer voorgelezen 's avonds, de dagen waren lang, dikwijls
liepen vader en zoon er na de thee nog eens op uit en als zij thuis bleven, verdiepte
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ieder zich in zijn eigen lektuur. Het was op zulk een avond, dat er nog laat bezoek
kwam, de dokter, die in de buurt woonde en wel meer, nadat hij patienten had bezocht,
nog even een praatje kwam maken. Hij was een man van middelbaren leeftijd,
weduwnaar zonder kinderen, dien een samenloop van droevige omstandigheden
eenige jaren geleden midden uit het drukke leven van een der groote steden, naar dit
provinciestadje verplaatst had. In den dagelijkschen kring van bekenden was hij een
van de weinige menschen, tot wien J a n zich aangetrokken gevoelde en misschien
hadden zijne oogen, door eigen leed gescherpt, althans iets gezien van wat daar
woelde en giste in die rustige huiskamer, waar een vreemde enkel weelderige
gezelligheid en kalmte zou hebben bespeurd. Ook de oude heer zag hem graag komen
en hij was vader en zoon ditmaal dubbel welkom. De heer v. O o s t e n zelf schoof
een makkelijken stoel aan, J a n ruimde gauw boeken en kranten, die om hem heen
verspreid lagen, bij elkaar, een gezellig praatje met een derde er bij, waardoor alle
punten van verschil als vanzelf vermeden werden, dat was juist wat zij noodig hadden.
De dokter had bovendien iets bijzonders, hij kwam eigenlijk aanloopen om zich
te beklagen over eene teleurstelling, die hem getroffen had: ‘verbeeld je, mijn plan
was, ik weet niet, of ik het al verteld had, maar mijn plan was van de week op reis
te gaan.’
‘Ja zeker, naar de Schotsche Hooglanden.’
‘Juist, wij zouden overmorgen, neen 't is van daag Vrijdag, we zouden Maandag
gaan en daar komt van middag een brief van mijn reisgezel, plotseling een
typhuspatient, hij is daar op zijn dorp de eenige dokter, hij kan niet mee.’
‘En kan je 't niet uitstellen?’
‘Onmogelijk; het jonge mensch, dat morgen al hier komt, om eerst door mij een
beetje op de hoogte te worden gebracht, kan ik later in 't jaar niet meer krijgen om
mijne practijk waar te nemen. Er zijn nu weinig zieken en ik heb er alles op gezet.
Neen, ik moet nu gaan of niet. Maar alleen.... Zeg, J a n , daar valt me wat in, kan jij
niet met me meegaan?’
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J a n keek verbaasd, maar tegelijk verhelderde zijn gezicht.
‘Ik meegaan? Zoo in eens?’
‘Wel ja, waarom niet? Kom, papa, wat zeg jij er van? Geef jij je zoon permissie?’
Vader en zoon zagen elkaar aan; voor beiden was dit voorstel iets als eene oplossing
van den gespannen toestand; eene verandering in het gewone, eene scheiding van
een paar weken zou alles wegnemen, wat daar tusschen hen was. Er werd nog een
beetje gepraat, over en weer, J a n haalde eene kaart van Schotland van zijne kamer,
terwijl de dokter gauw even naar zijne woning liep om een reisboek te raadplegen....
Toen laat in den avond vader en zoon beiden den gast uitlieten, was de afspraak
gemaakt. Maandag middag zou men elkaar aan 't station vinden, om nog dien nacht
de zee over te steken.
J a n had het druk in de dagen, die volgden; op het kantoor moest hij nog een en
ander afwerken, in huis waren nog kleine toebreidselen voor de reis te maken en de
gesprekken tusschen zijn vader en hem liepen ook over niets anders dan de Schotsche
Hooglanden en alles wat daarmee samenhing. J a n moest wel opmerken, hoe
onbekrompen zijn vader hem in staat stelde met zijn ouderen reisgezel te kunnen
meedoen, hij werd getroffen door de ingenomenheid, waarmee de oude heer deelde
in zijne plannen en hij verwonderde er zichzelf over, dat hij na al zijne reizen der
laatste jaren thans reeds weer zoo gaarne van huis ging: het gaf hem eene kleine
prikkeling van zelfverwijt.
‘'k Wou dat u ook meeging,’ zei hij den laatsten avond, terwijl hij nog verdiept
was in spoorweglijstjes en opgaven van mooie toeren.
Er vloog een glans over het gezicht van zijn vader; dat woord deed goed.
‘Dat 's onmogelijk, maar ik zou ook wel weer eens samen op reis willen. Het zou
heel wat in hebben op de fabriek, maar 't zou toch kunnen, als we er bijtijds alles op
inrichten. Weet je wat, dat doen we een volgend jaar’.
‘En je komt toch thuis voor den 23sten,’ vroeg hij,
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toen J a n , reisvaardig, gereed stond om afscheid van hem te nemen.
‘Zeker, papa, natuurlijk.’ J a n had de beide handen van den ouden heer gegrepen
in de zijne en schudde ze hartelijk; met een langen blik vol warme genegenheid zagen
vader en zoon elkander aan en toen schoten beider oogen eensklaps vol tranen; het
was de smartelijke herinnering aan eene wederzijdsche verbittering, die geweken,
maar niet vergeten was.
J a n genoot op reis. Er kwamen brieven vol verhalen van de prachtige natuur en
het prettige reisgezelschap. Eene enkele maal zuchtte zijn vader, terwijl hij ze las,
hoe zou het wezen als J a n weer thuis kwam, maar meestal genoot hij mee van het
genot van zijn zoon en dacht aan de toekomst met goeden moed. J a n en hij zeiden
beiden in drift wel eens meer dan zij meenden en de geteekende akte van de
compagnieschap lag tegen den 23sten klaar. 't Zou toch, ook op de fabriek, een feestdag
wezen, die dag, waarop J a n meerderjarig werd. Ve e r m a n had zelf erkend, dat
hij wat zwaartillend was geweest, er werden plannen gemaakt voor versiering, het
trof nu eigenlijk niet kwaad, dat J a n afwezig was.
‘O mijn hemel, wat een koopje,’ zei J a n , toen hij eenige dagen voor zij naar huis
zouden gaan, nog een brief van zijn vader kreeg. ‘Daar schrijft papa mij om nu liever
maar niet voor den 22sten te komen. Begrijp je het, dokter? Den 23sten zal er op de
fabriek gejubeld moeten, Ve e r m a n en de rest, wat eene sessie.’
De dokter lachte eens goedmoedig, hij had onderweg genoeg met zijn reisgezel
gepraat om op de hoogte te zijn, maar hij zette hem toch ook een beetje neer. Kom,
kom, zoo vreeselijk was dat niet. Het was, als J a n het dan zoo op wilde nemen, toch
de keerzij van heel veel moois en begeerlijks! J a n moest toestemmen, dat het zoo
was. Zijne gesprekken met den man van rijper leeftijd, die het zooals hij wist,
principiëel met hem eens was, waren niet zonder invloed gebleven; zijne jeugdige
opgewondenheid was er door getemperd en hij had geleerd te vergoelijken en te
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waardeeren, veel wat hem tot hiertoe volkomen afkeurenswaard had geschenen. Hij
ging naar huis met het vaste voornemen, zich op zijn verjaardag geheel te laten gaan,
zooals zijn vader dat het aangenaamst was; hij zou zich laten bejubelen, de oude heer
zou genieten en hij kon aan die meegaandheid dubbele kracht ontleenen om later
rustig, doch beslist, ook zijn wil te doen gelden, waar het hem noodig bleek.
‘Maar u bent toch immers altijd wel geweest,’ vroeg hij, toen vader en zoon in
den middag van den 22sten weer tegenover elkaar aan tafel zaten.
‘Zeker, zeker,’ zei de oude heer haastig, ‘niets gemankeerd, niets! Zeg, je schreeft
over Edinburgh, heb je daar photo's van?’..... En J a n liet zich afleiden en vertelde
van zijne reis. Den geheelen avond bleven zij daarover bezig. J a n meende met het
oog op de verrassing, die hem voor den volgenden dag zeker bereid werd, zijn vader
een dienst te doen, door niet te veel naar de fabriekszaken te informeeren en zijn
vader scheen geen de minste behoefte te hebben er over te spreken. Er was trouwens
van J a n 's kant zooveel te vertellen en te laten zien. Hij had allerlei aardige attenties
voor zijn vader meegebracht, bewijzen dat hij aan den ouden man had gedacht, overal
waar hij zelf bijzonder genoot, hij had J a n s en M i e t j e niet vergeten, ‘en kijk eens,
voor Ve e r m a n ! Wat zegt u nu wel van me?’ Maar zijn vader lachte slechts
gedwongen.
Den volgenden morgen vond Jan hem al beneden, toen hij in de huiskamer kwam;
jaren daarna hoorde hij nog de stem, trillend van innige genegenheid, waarmee hij
werd begroet en gelukgewenscht. Naast zijn bord stond een klein doosje, een kostbaren
zegelring en J a n , die niets voelde voor het bezit, toonde er zich toch blij mee en
bewonderde, ter wille van zijn vader.
‘Maar u is toch bepaald niet heelemaal wel,’ zei hij, toen hij weer als den vorigen
dag, meende op te merken, dat zijn vader iets looms, iets ouds in zijne bewegingen
gekregen had, terwijl zijn zoon uit was.
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‘Och jawel, ik zou niet kunnen zeggen dat me iets scheelt. Ik ben wat moe, wat dof....
de warmte denk ik, die valt ook zoo onverwacht in. Maar dat gaat wel over. ten
minste op een dag als van daag. Ben je klaar om mee te gaan?’
Het was heel warm in de lucht; zelfs in de open victoria voelden vader en zoon
de drukkende atmosfeer, die door geen koeltje werd verfrischt.
‘We krijgen onweer,’ zei de koetsier en wees naar het westen, waar een wolkenbank
oprees. De man zag er fleurig uit, met een bloempje in zijn knoopsgat. J a n moest
er om lachen. Ter eere van den dag, zei hij bij zichzelf en toen deed de natuurlijke
ijdelheid zijner jeugd zich gelden; 't was toch niet onaardig, dat er aan zijn verjaardag
zooveel gewicht werd gehecht.
Daar waren ze aan de fabriek en J a n sprong vroolijk uit het rijtuig. Jawel, het
was zooals hij gedacht had; reeds van buiten zag hij op het terrein de vlaggen
uitgestoken en een der werklui, die blijkbaar op den uitkijk had gestaan, liep snel
naar binnen.
‘Wel papa,’ zei hij lachend, terwijl hij zijn vader eene hand toestak; de oude heer
stapte langzaam, moeielijk uit.
De feestelijke ontvangst liet niets te wenschen. De werklui zongen een
welkomstgroet, door een van hen op rijm gebracht, er werd gewuifd met hoeden en
hoera geroepen en daar trad Ve e r m a n naar voren, zenuwachtig, een saamgevouwen
papier in de hand. Daar zal je 't waarlijk hebben, zei J a n bij zichzelf, maar met een
blik naar zijn vader, die bleek zag van ontroering, nam hij eene gepaste houding aan
en keek verrast en belangstellend naar den spreker. Terwijl hij luisterde echter, week
de glimlach van zijne lippen, hij moest zich geweld aandoen om den man niet in de
rede te vallen. Geen enkel woord van hetgeen hij zeide, werd door Ve e r m a n niet
van harte gemeend en de patroon, wien hij zoovele jaren trouw en ijverig had gediend,
kon niet nalaten hem nu en dan eens hartelijk toe te knikken, maar voor J a n klonken
al die mooie woorden te nederig, ze schenen hem kruiperige vleierij, al die over-
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dreven betuigingen van verplichting en onderdanigheid, die op preekerigen toon door
Ve e r m a n werden uitgegalmd.
Gelukkig, de man was klaar! Toen J a n hem eene hand gaf, voelde hij dat die van
Ve e r m a n ijskoud was en de gedachte, dat die vent zelf toch diep onder den indruk
scheen te zijn van wat hij zei, maakte zijne houding vriendelijker, dan hem anders
misschien mogelijk zou zijn geweest. De anderen drongen naar voren, J a n liet zich
van allen beurtelings de hand schudden en toen keek hij eens rond, hij wou er niet
naar vragen, hij wou niets doen om de stemming te bederven, maar waar was v.
D a m en het kleine troepje onder de werklui, dat zich gewoonlijk bij hem aansloot?
Zijn vader stootte hem aan: ‘Zou je ook niet een woordje zeggen?’ 't Was waar, dat
hoorde er bij! J a n stapte op een brok ijzer, dat dicht bij hem lag, om allen te kunnen
zien. Nu hij zelf te spreken had, werd toch ook zijn eigen hart warm en warm klonken
dan ook de woorden, waarmee hij roemde al de hartelijkheid hem dezen morgen
betoond. Hij sprak van zijn werk met en voor de anderen, hij beloofde zijn best te
doen voor hun aller welzijn en hij eindigde met een hartelijk woord over zijn vader,
die hem en hun allen nog lang een voorbeeld van ijver en werkkracht zou mogen
blijven.
Er klonken weer hoera's, een jongen poogde in te zetten: lang zal hij leven, maar
zijne stem vond geen bijval. Over 't algemeen was aller houding veel ernstiger, dan
J a n zich had voorgesteld. Het vooruitzicht op een vroolijken dag alleen, zou die
menschen, had hij gemeend, al rumoerig en jolig hebben gemaakt, maar misschien
waren Ve e r m a n 's woorden toch ook hen wel wat al te kras geweest. Eigenlijk had
J a n gedacht, dat ook zijn vader nog spreken zou. Hij kon dat, zijn zoon had het een
paar maal gehoord, op eene gemakkelijke, gemeenzame manier, die het volk pakte
en hij had nu toch allicht iets te zeggen, al was 't alleen maar over een vrijen dag
verder of een feestelijken maaltijd met elkaar, maar neen, de heer v. O o s t e n liet
de werklui zich verspreiden en hij liep J a n vooruit, gewoon, den weg naar het
kantoor op. Alleen Ve e r m a n ging mee en ter-
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wijl J a n daar tusschen die twee zwijgende mannen inliep, voelde hij eensklaps, dat
er iets was, iets dat men hem verborg, iets dat de feestvreugde belemmerde....
Daar kwam, juist toen zij het kantoor zouden ingaan op een zijpad v. D a m aan,
niet opgeknapt als de anderen, maar gewoon, in zijn werkpak. Hij sloeg aan zijn pet
- J a n scheen hij niet te zien - en sprak den heer v. O o s t e n aan. ‘Ik wou u toch
even zeggen, dat...’
Ve e r m a n viel hem in de rede, haastig, verward. ‘Ja, ja, dat weten we al, v a n
D a m , maar Mijnheer heeft nu geen tijd voor je.’
‘Geen tijd,’ zei v. D a m met verheffing van stem, ‘dat's kras. Z u i d v e l d was
toch ook een van zijne knechts en ik wou alleen vertellen, dat hij het van nacht heeft
afgelegen.’
‘Is hij dood?’ J a n hoorde het zijn vader meer steunen dan vragen; hij zag
Ve e r m a n boos, met hoog roode kleur v. D a m ter zijde trekken. ‘Neen,’ zei hij,
zijne stem had een harden, scherpen klank, ‘neen, doe dat niet Ve e r m a n , laat v a n
D a m uitpraten, ik wil graag hooren wat er gebeurd is.’
v. D a m had het zoo bedoeld. Het was eene kleingeestige wraakoefening op den
patroon en Ve e r m a n en hij wist niet wat hij deed, toen hij J a n , opgewonden en
verward door al de indrukken van den morgen, vertelde wat er was voorgevallen,
het alles voorstellend naar zijne wijze van zien, partijdig tegen den bestaanden
toestand, zooals hij wist, dat de patroon en Ve e r m a n het waren tegen hem.
Er was een ongeluk gebeurd een paar dagen geleden, die machine, Mijnheer zou
het zich wel herinneren, ze hadden er al over gepraat, voor hij op reis ging,
Z u i d v e l d was er langs geloopen...
‘Roekeloos en onnoodig, hij had aan dien kant niets te maken,’ viel Ve e r m a n
in, die er bij was blijven staan, maar de blik, waarmee J a n hem aanzag, deed hem
afdruipen en den patroon volgen, die het kantoor binnengegaan was.
‘Of hij er niet te maken had, dat weet ik niet,’ zei v. D a m , ‘wel, dat als er een
hek geweest was, zoo iets niet had kunnen gebeuren. De machine greep hem en van
nacht is hij gestorven.’
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J a n zag den doode in zijne herinnering voor zich, jolig, druk, wat roekeloos misschien
ja, maar zoo sterk, zoo jong, zoo vol leven...
Mijnheer zou het wel niet kwalijk nemen, dat hij en nog een paar anderen niet
hadden meegedaan, daar straks bij de begroeting, toen hij op de fabriek kwam. Zij
hadden er niet toe kunnen besluiten mee te juichen en hoezee te roepen, terwijl hun
kameraad... Mijnheer was er toch niet boos om?
‘Neen,’ zei J a n kort, heesch en v. D a m , die tevergeefs op iets meer wachtte,
ging naar zijn werk terug, knorrig, teleurgesteld; die was al net als de rest; hij vond
het zeker wel jammer, dat zoo iets nu juist op zijn feestdag trof.
Toen J a n het kantoor binnentrad, stond Veerman naast de schrijftafel, waarvoor
zijn vader in bedrukte houding neerzat.
‘Dus jij wist dat Z u i d v e l d van nacht gestorven was?’ vroeg hij. Zijne lippen
waren wit, zijne stem klonk hem zelf als van een vreemde.
‘Ja, maar.... lieve hemel, Mijnheer J a n , ik vertel het daar net aan uw papa, gisteren
verwachtte niemand zoo iets, geen kwartier eer uw rijtuig voorreed, kwam een jongen
van het ziekenhuis om het te zeggen. Wat moest ik doen? Ze stonden allen al klaar
en alles was in orde...’
‘En 't was maar een van die nieuwe werklui, die het wagen jou den voet dwars te
zetten’, zei J a n bitter. Ve e r m a n kreeg een kleur, het verwijt was onverdiend, hij
had waarlijk om bestwil gehandeld, al zag hij nu in dat hij onhandig was geweest.
Maar hij gaf geen antwoord. Mijnheer J a n zette een gezicht.... hij zou vader en zoon
maar liever alleen laten.
Zij waren alleen. Het was gloeiend warm in het vertrek; de tuindeuren stonden
open, maar zelfs de rivier gaf geene verkwikking. Over het zonnige landschap hing
een warme nevel en belemmerde het vergezicht. In het hooiland waren onder de
brandende zon vermoeide gestalten bezig, nu en dan even het werk stakend, om zich
met den mouw van hun kiel over het gelaat te vegen en daarbij
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een schuinen blik werpend ter zijde naar de fabriek, waar de vlaggen slap neerhingen,
maar waar zij wisten dat feest was.
J a n zag het; zijne oogen volgden werktuiglijk de bewegingen van een maaier;
de zeis ging al heen en weer één, twee, één twee....
‘Jan,’ zei zijn vader.
Hij keerde zich met een ruk om. ‘Wat blieft u’. 't Klonk hoog, afwijzend.
‘Jongen, 't spijt me zoo dat dit nu juist van daag treft’.
Jan wuifde met zijne hand, alsof dat de moeite van het bepraten niet waard was.
‘'t Spijt mij, dat wij te zamen, u en ik, een menschenleven op ons geweten hebben,
vader.’
‘Dat hebben we niet, J a n . Je overdrijft!’
‘Vindt u? Als dat hek er geweest was.... Ik heb u nog gewaarschuwd.’
‘Dan is 't de schuld van v a n D a m . Hij had de minste moeten wezen, daar blijf
ik bij.’
‘O ja, een punt van gekwetste ijdelheid! Maar 't geeft toch niet, of we er over
praten. U heeft me opzettelijk verzwegen, wat hier gebeurd is, het was voor u eene
glorie van daag feest te vieren. Wat kwam het er ook op aan, niet waar, één werkman
meer of minder.....’
‘J a n ,’ riep zijn vader smeekend, ‘neen J a n , je neemt het verkeerd op en het is
ook zoo ongelukkig geloopen. Ik wist niet, dat de man dood was, waarachtig niet,
niet eens dat er levensgevaar bestond. En dat er een ongeluk was gebeurd, ik had het
je willen vertellen, zoodra we hier te zamen waren, maar v a n D a m was me voor.
Hij gaf je zijne voorstelling van de zaak en jij luisterde naar hem, natuurlijk....’
‘Ja, natuurlijk; had ik hem misschien moeten wegduwen, zooals Ve e r m a n deed?’
J a n trilde van ontroering; juist de betrekkelijke dwang, dien hij zich in den morgen
had opgelegd om dien dag te maken tot een feestdag, vooral voor zijn vader, wreekte
zich nu in een terugslag, die hem oog noch oor gaf voor iets anders, dan voor het
onrecht en de ramp, die
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daarvan een gevolg was. De woorden van v. D a m hadden zijne ziel verbitterd en
de ongelukkige samenloop van omstandigheden schenen zijn achterdocht te wettigen:
Ve e r m a n en zijn vader spanden samen tegen hem; ze dachten het nu eens te
probeeren met mooie woorden en vleierij. Hij raakte buiten zichzelf en wat hij bij
rustig overleg nooit zou hebben geuit, alles wat in hem was omgegaan, maar ook
veel, waaraan hij nauwelijks had gedacht, of wat althans voor hemzelf nog niet tot
klaarheid gekomen was, het kwam hem nu over de lippen. De vader hoorde, dat zijn
zoon zich had opgeofferd uit plichtgevoel dien morgen, terwijl hij had gemeend hem
een feest te bereiden, dat hij niet vergeten was den strijd en den tegenstand en dat
hij zich na deze ervaring ook niet langer inhouden wilde of kon. ‘U en ik, we verstaan
elkaar niet, papa, en daarom is samenwerken tusschen ons onmogelijk.’
De oude heer was opgestaan, onrustig, gejaagd; zijne eene hand leunde zwaar op
den rand van de schrijftafel. Hij had wel gevreesd dat J a n boos zou worden, heel
boos, als hij ook had kunnen voorzien dat die man zou sterven... Maar hij begreep
toch nog niet wat J a n wilde.
‘Samenwerken is onmogelijk tusschen ons,’ herhaalde zijn zoon. ‘Ik heb het
geprobeerd, mijzelf geweld aangedaan dat verzeker ik u, maar het gaat niet. Het is
beter dat wij scheiden! U bent sterk en flink genoeg, drijft u hier de zaak verder,
zooals u dat best vindt, u kunt mij de macht onthouden er iets aan te veranderen,
maar ik verlang er niet aan mee te doen. Ik zal mijn eigen weg wel vinden, er is
genoeg te doen voor iemand, die werken wil.’
‘Wat, wou je weggaan uit de zaak? Weggaan voor goed!’
Er was een vreemde slepende toon in de stem van den ouden heer, maar J a n was
te driftig om het op te merken.
‘Er is immers geen andere weg? U of ik, maar samen kunnen wij één zaak niet
drijven. Die compagnieschap, waarvan u spreekt....
De oude heer wees met trillende hand naar J a n 's schrijftafel, ‘heb je maar te
teekenen. Daar ligt de akte.’
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Jan keerde zich om, ja, daar lag zij, maar met hoeveel blijden moed zijn vader haar
daar waarschijnlijk den vorigen dag had neergelegd, hij zou er eerst later aan denken.
Op dit oogenblik zag hij in die klaargemaakte akte alleen een band, die zich om hem
heen sloot tegen wil en dank, maar dien hij zou verbreken, het kostte wat het wilde....
Ruw greep hij het papier en wierp het van zich: ‘ik begeer haar niet, die
compagnieschap met u....’
‘Jan,’ kermde zijn vader, maar hij hoorde niet. ‘Ik begeer geen aandeel in uwe
zaak, ik ga hier van daan!’
‘Je bent gek,’ riep de oude heer, bij wien woede thans ook elke andere aandoening
verdrong.
‘Ja, dat zal wel, dat moet u althans wel zoo lijken, te versmaden alles wat u het
dierbaarst is, uwe zaak, uw geld, maar ik wil ze niet....’
‘En je zult ze niet hebben, mijne zaak noch mijn geld. Als je weggaat,’ de stem
haperde even, maar toen klonk ze helder, al luider en luider, ‘als je mij alleen laat
hier, best, zooals je zegt, ik heb het jaren zonder jou gedaan, ik zal het ook voortaan
doen, maar dan zal je ook niets van mij hebben, geen cent. Ga jij de wijde wereld
dan maar in en probeer eens hoe je dat smaakt, maar op mij heb je niet te rekenen.
Je stelt je dat wel anders voor misschien. Nu je meerderjarig bent, hè, je moeders
erfdeel, maar dat is er niet. 't Is mijne zaak, mijn geld, ik heb het verdiend, ik heb er
voor gezwoegd van den morgen tot den avond. En als je meent, dat de wet anders
zal spreken, wel, kom jij dan maar met de wet, roep dan het gerecht maar te hulp
tegen je vader...’. De luide stem haperde, het gelaat werd van rood purper, de handen
maakten een paar woeste gebaren en grepen toen hulpeloos om zich heen; ‘het gerecht’
klonk het nog eens, onduidelijk en J a n , die haastig was toegeschoten, had al zijne
kracht noodig, om het zware lichaam tenminste langzaam en zonder hevigen schok
op den grond te doen glijden.
Er volgde eene radelooze verwarring, geroep om hulp, heen en weer geloop; J a n
kon zich later slechts flauw herinneren, wat er was gebeurd. Toen hij dien avond
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naast de bewustelooze gedaante van zijn vader in de donkere ziekenkamer zat, hoorde
hij den regen eentonig droppelend neervallen, het onweer was losgebroken; frissche,
geurige koelte woei door het geopende raam naar binnen. En in het plaatselijke krantje
las hij, het werd met groote deelneming vermeld, hoe een algemeen bekend en geacht
stadgenoot dien morgen, midden in de feestvreugde ter eere van de meerderjarigheid
van zijn zoon, door eene beroerte was getroffen.

V
Drie maanden later kwam de heer v. O o s t e n voor het eerst weer op het kantoor.
Stapvoets rijdende had hij al eenige malen voorzichtig een ritje naar buiten gedaan
en de dokter had er geen bezwaar in gezien, hem toe te staan thans de fabriek een
uurtje te bezoeken. Waar het rijtuig binnen het terrein niet verder kon, stond een
gemakkelijke rolwagen klaar, drempels waren vooruit voor het overgaan geeffend
en J a n duwde behendig en vlug het lichte voertuigje voort. Hij zag onderweg de
werklui omzichtig met verholen nieuwsgierigheid kijken, allen groetten en sommigen
kwamen den patroon vragen hoe het ging, hartelijk, welmeenend, maar J a n beduidde
hun, dat zijn vader nog geen drukte kon verdragen en hij zag hen hoofdschuddend
met meewarige gezichten teruggaan. Daar waren ze in het kantoor; J a n hielp zijn
vader uitstappen naast zijne schrijftafel waarvoor hij, met eenige moeite, voorzichtig
in zijn stoel werd geholpen en zocht aan zijn sleutelring naar den sleutel, dien hij
noodig had. Opgewekt pratend als tegen een kind, draaide J a n het slot open en
schoof den cylinder op: Ziezoo, daar zat papa weer op zijne plaats. De oude heer
glimlachte en keek tevreden in het rond; van zijn gelaat waren de rimpels verdwenen,
het was glad en vol, bijna zonder een enkelen sprekenden trek en er was iets
kinderachtigs in de verrukking, waarmee hij naar zijne handteekening keek, toen hij
die met moeite langzaam onder eene quitantie had gezet, nadat J a n hem
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had aangewezen, waar zij staan moest. De oude heer mocht zich deze eerste maal
vooral nog niet te veel vermoeien, hij kon immers iederen dag terugkomen en eer er
een uur verstreken was, liet hij zich ook gewillig door zijn zoon weer naar huis
brengen. J a n keerde alleen naar het kantoor terug. Hij had het druk, nu al het werk,
opgehoopt in de eerste weken van zijns vaders ziekte door hem alleen moest worden
afgedaan. Goede bekenden, die vol deelneming naar zijn vader kwamen vragen,
bespraken hoe gelukkig het trof, dat die compagnieschap nog juist was in orde
gemaakt, nu kon J a n in eens voor alles opkomen en J a n beaamde de betrekkelijke
waarheid van die woorden, ja, hij moest wel, hij handelde en besliste.... Ook dezen
dag lag er allerlei werk op hem te wachten. Ve e r m a n en een paar anderen moesten
hem verslag doen van hunne werkzaamheden, een stapel correspondentie moest
worden doorgezien en beantwoord, maar J a n maakte zich met een enkel woord van
de werkbazen af; zij wisten immers, alles ging op de gewone manier als altijd en hij
schoof de brieven met een moedeloozen zucht op zij: hij kon niet werken van middag!
Daar had zijn vader gezeten aan de schrijftafel, och, die arme bevende hand, die de
pen nauwelijks kon vasthouden, die dwalende blik, die hulpelooze bewegingen, die
onnoozele glimlach allermeest. En J a n dacht aan de scherpe oogen, die met één
blik geheel een werk overzagen, aan de vaste hand, de gespierde houding, de kalme
zekerheid van spreken en doen. En dat alles, die volle rijke levenskracht, gebroken,
gebroken met één slag, gebroken door zijne schuld!
In de eerste dagen van zijns vaders ziekte, toen J a n langzamerhand het bewustzijn
zag terugkeeren en de ledematen althans iets van hunne kracht herkregen, had hij
nog wel eens op eene andere uitkomst gehoopt: zijn vader beter en hij, getroost door
diens vergiffenis en geleerd door de bittere ervaring.... Maar zijn vader ging niet
vooruit, zooals hij had gedacht, de beterschap nam toe tot op zekere hoogte en bleef
toen stilstaan. J a n was er voor zichzelf volstrekt niet zeker van, hoeveel zijn vader
zich herinnerde
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en wat er eigenlijk in hem omging. Voelde hij zijne machteloosheid en leed hij er
onder? Waren zijne gedachten scherp genoeg om hem te doen beseffen welk een
wrak hij was? Eens, het was op een der laatste zachte dagen in September, had men
zijn gemakkelijken stoel al vroeg voor de geopende serredeur geschoven en daar zat
hij te kijken, de drukke bewegelijke man van vroeger, geheel den morgen, naar den
tuin, naar het groen met zijne herfsttinten, naar de eerste gele blaren, die afvielen,
stil, als moe van het leven en zijne stormen.
J a n , die nog altijd zooveel mogelijk zijn werk aan huis deed, zat aan de tafel te
schrijven en in eens, na uren van dof zwijgen, klonk de stem van zijn vader, helderder,
gewoner, dan hij haar nog gehoord had. ‘Heb jij nu die akte geteekend of niet?’
Toen vergat J a n al de voorschriften van den dokter over bedaard houden en niet
opwinden, hij kon zich niet beheerschen. In een oogenblik lag hij naast den stoel van
zijn vader op de knieën en vertelde in hartstochtelijke woorden hoeveel berouw hij
had en hoe bitter zelfverwijt. ‘Ja, ik heb geteekend, ik ben uw compagnon, ik ben er
trotsch op het te mogen wezen, hoort u wel, maar u, u bent en blijft het hoofd en alles
gaat in de zaak, zooals u het zooveel jaren zoo goed hebt gedaan...’
Maar zijn vader schudde het hoofd. ‘Dat kan niet meer J a n , het is te laat.’
‘Dat kan wel, ik zal het u bewijzen! Het zal me een teeken zijn van uwe
vergiffenis....’ De onzekere hand rustte op J a n 's schouder, de oogen waren voor het
oogenblik helder, zij zagen J a n aan vol genegenheid als in hun besten tijd, de stem
klonk duidelijk: ‘Neen, neen J a n , zoo niet. Je moet niet zoo bedroefd wezen, jongen,
als ik beter ben en weer op het kantoor kom, dan zullen we een uitweg bedenken,
waardoor wij samen kunnen werken en toch beiden.... zie je toch beiden.... het is...’
Daar raakten de verwarde hersenen den draad kwijt, de oogen werden beneveld, de
stem haperde en werd onverstaanbaar.... Jan hoopte en wachtte.... er heerschte een
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paar minuten stilte en toen lachte de oude man onnoozel en wees verlangend naar
het stuk koude kip op de gereedstaande koffietafel. Neen, zijn vader zou nooit meer
worden wat hij geweest was, J a n besefte het na dit bezoek aan de fabriek scherper
nog dan te voren, eene opflikkering van helderheid zoo nu en dan, maar verder....
J a n schudde zich los uit zijn droevig gepeins; één ding althans wilde hij nog
dezen zelfden dag in orde brengen; een knecht ging v. D a m roepen, de patroon
verlangde hem te spreken. De jonge werkman hoorde het met blijde verrassing, hij
had op zoo iets gewacht en terwijl hij de machine, waarmee hij bezig was, vastzette
en naar het kantoor liep, meende hij het zich best te kunnen voorstellen, wat hij
hooren zou. Hij zag de toekomst helder in, zijn tred was licht, er lag een glimlach
om zijne lippen toen hij nog eens rondzag rechts en links, een haastige tik tegen de
deur, daar stond hij tegenover J a n . ‘Mijnheer heeft me laten roepen? Hier ben ik.’
‘Ga zitten,’ zei J a n , ‘neen, wacht, niet daar,’ v. D a m had den stoel gegrepen,
die daar straks door den ouden heer was gebruikt, ‘hier,’ en terwijl v. D a m het deed,
merkte hij met verbazing J a n 's gedrukte houding op, er was toch geen reden tot
nieuwe bezorgdheid. ‘Uw vader was van morgen hier,’ vroeg hij opgewekt, ‘ik heb
den ouden heer niet gezien, ik was heel aan den anderen kant bezig, maar hij ziet er
goed uit, hoor ik?’
‘Och ja, dat gaat wel,’ zei J a n mat en toen gaf hij zijne stem opzettelijk een
levendiger klank, ‘ik heb je gevraagd om bij mij te komen v a n D a m , omdat ik
eens met je praten wou.’
‘Daar ben ik blij om.’ v a n D a m knikte vertrouwelijk en schoof zijn stoel wat
aan. Gek, zooals de jonge patroon daar zat in het heldere licht scheen hij tien jaar
ouder geworden in de laatste maanden. Hij had het ook druk gehad met de ziekte
van zijn vader; geen oogenblik tijd voor de prettige gesprekken van vroeger. v. D a m
had hem nauwelijks gezien in dien tijd, maar dat zou nu wel weer anders worden.
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‘Heeft u die laatste brochure al gelezen over loon en arbeidsduur?’ vroeg hij levendig.
‘En dat nieuwe boek over coöperatie? Interessant werk, vindt u niet?’
‘Ik heb het nog niet gezien.’
‘Uw boekverkooper zond het u toch? Anders zal ik het u graag bezorgen, maar....’
‘Dank je, voor rustige studielektuur zal ik den eersten tijd wel geene gelegenheid
hebben.’ J a n dacht aan den kinderachtig verrukten blik, waarmee zijn vader hem
zag binnenkomen; hij deed in zijn vrijen tijd met den ouden man een licht spelletje
of vertelde hem grapjes uit Fliegende Blätter en Humoristisch Album.
Maar v. D a m glimlachte: ‘Dat begrijp ik, u zult uwe handen aan het werk willen
slaan, de praktijk is nu aan de beurt.’
‘De praktijk? Je wilt zeggen....’
‘Ik wil zeggen, dat we er al met verlangen naar uitzien, mijne vrienden en ik, om
u nu eens aan den gang te zien. Wat zal het een genot zijn te werken onder u, wat
zullen we veel tot stand brengen en een goed voorbeeld geven onder onzen nieuwen
patroon.’
‘Maar van D a m , de patroon, dat is en blijft mijn vader.’
‘Nu ja, ja zeker,’ v. D a m wilde bescheiden zijn en lachte niet ‘maar u is zijn
compagnon en op 't oogenblik de eenige uitvoerder.’
‘Helaas ja, en ik weet maar al te goed, dat dat nooit meer anders worden zal ook.
Mijn vader....’
‘De man is oud en heeft zijn tijd gehad, nietwaar?’
J a n keek den spreker aan, voor het eerst trof hem een trek van lichtzinnigheid
om den mond. ‘Heb jij geen ouders meer?’
‘Een vader niet neen, dien heb ik nooit gekend en mijne moeder,’ een vluchtig
schouderophalen, ‘we konden nooit opschieten samen, zij heeft mij niet noodig en
ik haar niet.’
‘O juist, nu begrijp ik het. Maar als je ons te zamen hadt gekend, mijn vader en
mij vroeger, als je hadt gezien.... v a n D a m juist daarom heb je gevraagd hier te
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komen. We hebben zoo dikwijls samen gepraat, sinds je hier bent, je kende mijne
illusies, mijne wenschen, jij hebt er recht op nu ook te hooren wat in den laatsten tijd
in mij is omgegaan....’ En langzaam, in korte afgemeten woorden, de eenige, waarin
hij er over spreken kon, vertelde J a n van zijne schuld en zijn berouw en ook van
de boete, die hij zichzelf had opgelegd. ‘Niemand heeft schuld dan ik, jij kondt het
niet helpen, dat je woorden me zoo verbitterden, maar ik heb mijn vader getergd tot
het uiterste, nu is hij ziek, door mijne schuld.’
‘Och wat,’ riep v. D a m verbaasd, ‘hoe komt u er bij om zoo iets te denken. Alsof
iemand in eens maar eene beroerte krijgt, als hij zich eens boos maakt. De warmte
misschien, of anders het gestel van den ouden heer...’
J a n schoof onrustig op zijn stoel. ‘Ja ja, misschien heb je wel gelijk, maar
intusschen, ik zal het niet wagen thans iets te veranderen in hetgeen mijn vader tot
stand bracht, het is zijn werk en het zal het zijne blijven zoo lang hij leeft. Je zult dat
begrijpen, hoop ik. Ik heb op je gerekend; al kennen we elkaar maar kort, jij staat
me het naast van al de werklui, jij zult het mij niet moeielijk maken, maar mij helpen,
niet waar?’
Met een ruk had v. D a m zijn stoel achteruit geschoven. ‘Wat, wat zegt u daar?
Is het uwe bedoeling geene verandering te brengen in de zaak? Moet de boel dan nu
maar blijven, zooals ze is, alles maar bij het oude zonder verbetering? Wij domkoppen,
die geloofden in uwe eerlijkheid en uwe mooie woorden.’
J a n zuchtte. ‘Ik kan begrijpen, dat je teleurgesteld bent,’ zei hij droevig, ‘maar
waarachtig, ik kan, ik mag niet anders, v a n D a m .’
‘Niet kunnen, niet mogen? Mallepraat, wees dan nu ten minste eerlijk en zeg dat
u niet wilt.’ En toen werd hij voor een oogenblik verteederd door de treurige oogen,
die hem aanzagen. ‘Mijnheer J a n , hoe is het mogelijk? Voelt u dan niet hoe het uw
plicht is, nu te verwezenlijken, wat u vroeger met ons als noodzakelijk hebt erkend.
Herinner u toch eens al onze idealen, al de plannen, die wij maakten...’
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J a n hief zijne hand omhoog. ‘Ik vergeet ze niet, ik veroordeel ze even min, ik zelf
alleen ben te veroordeelen; niemand kan misschien mijne schuld voelen dan ik, maar
niemand kan ook den weg bepalen, dien ik gaan zal, en dus...’
‘En dus kunnen we wel naar huis gaan met onze hervormingsplannen, we hebben
te zwijgen en te gehoorzamen, aan Ve e r m a n misschien wel!’
‘Juist, dat is wat ik je zeggen wou.’
‘En dan zeg ik, dat u ons hebt bedrogen met uwe mooie woorden en betuigingen,
dan zeg ik, dat u niet beter bent dan de rest maar slechter, omdat u ons vleide met
beloften, die u geen plan hadt te vervullen.’
‘Va n D a m , je vergeet tot wien je spreekt.’
‘Waarachtig niet, ik weet het nu eerst goed! O, wat heb ik me de toekomst hier
mooi voorgesteld met den nieuwen patroon. U wachtte wat lang met u te doen gelden,
meende ik, maar het zou toch komen. Ik vergat, hoe makkelijk het is om met ons
mee te praten en hoe moeilijk afstand te doen van rijkdom of winst. O ja, 't klinkt
allemachtig mooi, die praatjes nu weer over berouw en boete, maar ik loop er niet
weer in, 't zijn praatjes, anders niet.’
J a n stond op. We begrijpen elkaar niet, had hij eens tot zijn vader gezegd en hij
had zich gevoeld mijlen van hem verwijderd en zoo dicht bij v. D a m . En v. D a m
kon niet komen in wat hem zoo gewoon, zoo van zelf sprekend voorkwam.
Hij zei niets meer, maar liet v. D a m boos weg loopen. Toen hij langs het raam
ging echter, wenkte hij hem terug.
De ander kwam, aarzelend, onwillig en bleef aan de deur staan.
‘Wij verstaan elkaar nu,’ zei J a n kort, ‘maar ik moet je toch nog één ding zeggen.
Je kunt hier blijven als je wilt, maar Ve e r m a n is en blijft je chef....’
‘Wel bedankt.’
‘Dat vreesde ik. Dan heb ik iets anders; ik zal voor je schrijven naar een mijner
vrienden, die je zal kunnen gebruiken, denk ik. Je zult daar een werkkring vinden,
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beter dan bij mij.’ Een oogenblik aarzelde v. D a m ; toen brak zijne fierheid in de
herinnering aan werkeloosheid en armoe en hij nam aan.... Veertien dagen later was
hij vertrokken; op de fabriek bleef alles bij het oude en Ve e r m a n werd J a n 's
rechterhand, zooals hij het jaren van zijn vader was geweest.
Toen het eerste bezoek aan de fabriek goed was afgeloopen, kwam de heer v.
O o s t e n elken dag opnieuw en de rolwagen werd hoe langer hoe meer gebruikt.
Het najaar was droog en helder en tot laat in November reed de oude heer dagelijks
door de gebouwen en werkplaatsen van de fabriek. Het werd al spoedig eene kleine
onderscheiding voor den werkman, wien het was toevertrouwd den wagen voort te
duwen. Ve e r m a n liep er dikwijls naast; dan wees hij aan: den voortgang van dit
werk en de voltooiing van dat andere, dan praatte hij over de duurte der steenkolen
of het dalen van de markt. J a n zag het gelaat van zijn vader ophelderen, er kwam
leven in de oogen, de spraak was nog altijd wat gebrekkig, maar er werden vragen
gedaan en Ve e r m a n begreep en wist altijd het goede antwoord. J a n zelf ging op
die wandelingen niet dikwijls mee; dezelfde onrust, die hij, toen het bewustzijn pas
was teruggekeerd, nu en dan in de oogen van zijn vader had meenen te zien kwam
daar weder, als hij uitlegde en aanwees; in het verwarde brein woelden dan blijkbaar
allerlei herinneringen aan strijd en droefheid.... J a n aanvaardde het als een deel van
zijne straf: Ve e r m a n was veiliger geleide dan hij.
Twee jaar duurde die toestand, met kleine schommelingen, vleugjes van beterschap
na dagen van achteruitgang. Toen, op een morgen in Januari, terwijl in den nacht de
vorst plotseling en fel was ingevallen, vond J a n , die zijn vader wilde wekken, den
ouden man ingeslapen voor goed. De zoon sliep den laatsten tijd in de kamer van
zijn vader, altijd onrustig, gereed op te springen bij ieder geluid, maar geene beweging
had hem gestoord, kalm, zonder doodstrijd was het einde gekomen. J a n was bedroefd,
maar hij had zijn vader eigenlijk al verloren op
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dien vreeselijken dag meer dan twee jaar geleden; in den laatsten tijd waren er
moeilijke perioden van onrust en zenuwachtigheid gekomen en de dokter had hem
voorbereid op de mogelijkheid van veel en zwaar lijden; hij was dankbaar, dat dit
althans zijn vader was bespaard.
Twee dagen na de begrafenis was Jan in den avond voor het eerst weer alleen. Hij
stond in de huiskamer bij het raam, hij had het gordijn op zij getrokken en keek in
den tuin. Het had gesneeuwd geheel den dag, maar nu was het helder en eene volle
lichte maan teekende zwarte schaduwen der boomen op de witschitterende sneeuw.
De sterren flonkerden in het donkere luchtgewelf, mysterie daar omhoog van licht
en leven boven de doodswa, waarin de natuur beneden gehuld scheen. Was ook die
benevelde geest thans weer helder, niet langer gekweld door de kwalen van het
lichaam, was er weer kracht en leven in die ziel, ondergegaan schijnbaar in verslapping
en versuffing? In den laatsten tijd was het J a n soms moeielijk geweest aan zijn
vader te denken, anders dan aan een kindschen zieke, na zijn dood zag hij hem weer
voor zich, zooals hij was in de volheid van zijn leven. Hij dacht aan alles wat er was
geweest tusschen hen beiden, aan hunne wederzijdsche genegenheid, aan hun strijd
ook helaas en aan zijn berouw....
En toen dacht hij ook aan zijne toekomst. Hij was voorbij, zijn tijd van
boetedoening, zooals hij die zichzelf had opgelegd, voorbij de tijd van afwachten en
laten gaan de dingen, zooals zij gegaan waren jaren lang. Het leven riep hem weer.
Zijn vader was dood! O, het was bitter, dat hij in al dien tijd zijner ziekte nooit ronduit
had kunnen uitspreken het woord van vergiffenis, dat J a n meende te lezen in zijne
oogen nu en dan, maar geen zelfverwijt en geene treurige herinnering mocht hem
thans langer weerhouden, het werk opnieuw naar zijn eigen inzicht, aan te vatten.
Zijne idealen waren gelouterd in de bittere uren van stil zijn en leeddragen; zijne
energie werd weer wakker. Hij zou zijne zaak maken tot eene modelinrichting, hij
zou voldoen aan den eisch der gerechtigheid en de wereld laten
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zien, wat die eisch was en waarheen hij voerde. Dat was het droombeeld geweest
van zijn onbesuisden jongenstijd, het bloeide nieuw op uit al de smart en al den strijd,
die hem hadden gemaakt tot een ootmoedig man en hij zou het verwezenlijken, hij
voelde, hij wist het..... Maar hij wist ook nog iets anders. Als het hem gegeven werd
te slagen, als hij zijn werkvolk gelukkig mocht zien en zijn naam werd genoemd als
een der baanbrekers voor de nieuwe eischen en toestanden, als hij bereikte alles,
neen meer dan hij zich kon voorstellen, dan nog zou geen triomf ter wereld en geene
zelfvoldoening hoe billijk ook, ooit kunnen wegnemen de smart, die onafscheidelijk
aan zijn leven verbonden was.
Hij zou nooit kunnen vergeten; hij kon alleen hopen dat hij zou mogen leeren ook
de bitterste herinnering om te zetten in toewijding en levenskracht.
LEIDEN.
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Liberalisme in evenwicht.
Door Mr. L.J. Plemp van Duiveland.
In een provinciaal dagblad klaagde onlangs een Groninger over de moeilijkheid van
partijkiezen. Hij kende geenerlei staatkundige eerzucht; hij had - gelijk C o r n e l i s
van het liegen - een afkeer van de eigenlijke politiek. Hij zag iedereen plaats nemen
in de gelederen, geharnast en gespoord. En ook hij was ten strijde wel toegerust.
Toch - hier stond hij, schutterig met zijn geweldige wapens, en hij wist niet wat hij
moest doen.
De meesten zijner kennissen zag hij bijeen onder de blauwe vlag der liberalen.
Maar niemand kon hem zeggen wat dat was: liberaal. De ‘oud-liberalen’ begreep hij
nog het best. Zij negeerden de realiteit en wikkelden zich in doctrines uit lang
vervlogen tijden. Maar alle eerbied voor die doctrines verhinderde den weifelenden
Groninger niet, te zien, dat de heeren nu naakt staan en blind zijn voor de
anarchistische wijze van produceeren, de ellendige wijze van verdeelen.
Meer naar links zag hij andere liberalen, die hun erkende naaktheid in meerdere
of mindere mate met socialistische leerstellingen bedekken.
Dan zag hij de sociaal-democraten en angst voor hun
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staatsaanbidding, aanstekelijker dan eenig ander fetichisme, sloeg hem om het hart.
Hij zag, dat de arbeider geholpen moest worden en dat de socialisten de ware
arbeiderspartij vormen. Maar mocht hij, erkennende dat er haast is bij die hulp, het
uitvechten van de theorie aan de toekomst overlaten? Neen, want de beweging wierp
zoo groote schaduw vooraf, dat tegenspraak dringend noodig was. En het vertrouwen,
dat het Nederlandsch gezond verstand ten slotte de overwinning zou behalen over
de staatsvergoding, werd bij hem verzwakt door de waarneming, dat de socialistisch
getinte liberalen, de ‘burgerlijke socialisten’, juist vooral het anti-individualisme van
de sociaal-democraten overnemen en in praktijk helpen brengen.
In de verte zag hij de vaandels der kerkelijke partijen, maar daarheen kon hij niet
gaan, omdat zij in het staatsbestuur een godsbegrip willen invoeren, waarvan hij zelfs
niet ‘de flauwste notie’ had.
En wat nu? Voor hem bleef het ideaal, dat er mannen zouden opstaan met evenveel
hart en werkzaamheid als de sociaal-democraten, mannen die eerlijk naar de
emancipatie van den vierden stand willen streven, zoo dat hij gelijk worde aan de
andere standen en ook a fair chance op welvaart krijge; doch ook zóó, dat niet door
het inroepen van de hulp van den almachtigen staat al de in lange jaren van moeilijken
strijd gewonnen vrijheden, weer ten onder gaan. Met welke middelen - hij durfde
het niet uitmaken; maar genoeg voor hem was, dat men er zou trachten te komen
met het individualisme en dat het streven eerlijk zou zijn.
‘Maar zoolang op dezen weg zoo weinig medestanders gevonden worden, wat zal
ik zoo lang doen?’
De onbekende Groninger moge het mij vergeven, dat ik van zijn gedachtengang
gebruik maak ter inleiding van een kort woord over den tegenwoordigen stand der
liberale
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partij. Zijn gemoedsstemming is die van velen. Zij weten niet wat zij doen moeten.
Zij zijn in meerdere of mindere mate aangetast door een maladie du siècle, een
influenza, die geen nieuwe ziekte is, maar die hun nieuw toeschijnt, hen loom maakt
en afkeerig van deelneming aan de openbare zaak.
De jongeren onder hen zijn kinderen van de ‘liberalen van '48’. Zij zijn opgevoed
in en doordrongen van de vereering voor beginselen, welke hun vaderen, onder vaste
leiding van groote mannen, wisten te leggen als grondslagen van staatsbestuur en
wetgeving. In den strijd tegen conservatisme en knechtschap der geesten weten zij
zeer goed waar hun plaats is. De nadering en de triomf van nieuwe denkbeelden zijn
hun lief; zij hebben altijd geleerd en begrepen, dat de vrijzinnigheid daarvoor
toegankelijk is, ze opneemt en helpt toepassen. Voor de teleurstellingen, welke de
toepassing der vaderlijke beginselen, bij al haar zegeningen, heeft meegebracht, zijn
zij niet blind. Zij zien de nog nawerkende overschatting der beteekenis van
hersenontwikkeling, waardoor de zorg voor het lichaam naar achteren is gedrongen,
maar ook de verheffing van het gemoed. Zij zien, dat de maatschappelijke toestanden
de leer, als kende ieder zijn eigen belangen het best en ware hij het best in staat ze
te behartigen, logenstraffen, ja brandmerken als onbarmhartig in hooge mate. Maar
de vrijheids-idee laat hen niet los; noch willen zij den rechtstaat inruilen voor den
belangenstaat.
Nu werd hun een nieuwe leer gebracht, een blijde boodschap voor armen en
verdrukten, een kruistochtprediking tegen de macht van het geld, een belofte van
een ‘menschwaardig bestaan’ voor iedereen. Haar ijskoude en noodlottige
wetenschappelijke onderlaag, haar haat-kweekende strijdwijze, haar revolutionair
verschiet, weet zij voor velen te bedekken onder den glans van haar einddoel en de
teederheid van het werk harer edelste discipelen: wat geluk en wat welvaart brengen
in arme en duistere hutten. Voor de geesels van haar toorn ligt heel de maatschappij
bloot; zooals het altijd geweest is, komt iedere fout, iedere
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misdaad van de bestaande ordening aan de uitbreiding der nieuwe prediking ten
goede. En ziet, de jongeren stroomen haar toe. Al wat edelmoedig in hen is, drijft
hen tot haar. Een vlaag van ascetisme grijpt hen aan; zij ontzeggen zich het recht te
genieten, waar zoovelen zonder genot zijn, of als zij genieten, pijnigt hen deze
wetenschap als een stem der consciëntie.
De nieuwe leer dringt daarentegen hen, die haar wetenschappelijke
onverbiddelijkheid weerstaan, die haar reusachtige teleurstellingen willen keeren,
die haar strijdmiddelen verderfelijk en bedervend achten, naar een kant van het
staatkundig strijdperk, waar zij zich niet tehuis gevoelen. Gewend voorgangers en
voorlichters te zijn, vormen zij nu allen tezamen de ‘reactionaire massa.’ Vandaar
de meest verschillende pogingen om zich aan die ‘massa’ te onttrekken. Bij sommigen
hunner een loslaten van de individualistische idee, en een bewust prijsgeven van een
deel der beproefde beginselen aan de nieuwe leer. Bij ettelijken een vasthouden aan
die beginselen in theorie, maar een toelaten van het tegenbeginsel tot de praktijk,
zoo aanhoudend en toenemend, dat de theorie geen leidende of sturende kracht
hoegenaamd meer biedt. Anderen eindelijk, die deze leiding trachten te behouden,
heeten nu de echte conservatieven geworden. En hen dreigt inderdaad het gevaar,
dat zij in strijd met hun verleden, geen nieuwe kracht meer tot hun rijen toelaten,
doch overstelpt worden door de baatzuchtigen en gevoelloozen, die zich om hen
samendringen.
Hun vraagt nu de weifelende kiezer, die slechts weet wat hij niet wil of kan, om
althans één middel tot ‘oplossing’ der benauwende ‘sociale quaestie’. Eén middel,
dat zij met al hun staatkundige macht zullen doordrijven en waartoe hij bereid is hun
die macht toe te vertrouwen. De anderen beweren zulk een middel te bezitten, maar
hij gelooft hen, met reden, niet. Hij smeekt zijn oude partijgenooten, ziende wat zij
tot stand gebracht hebben bij den opbouw van den constitutioneelen staat, angstiglijk
om nu ook door practische staatkunde de maatschappij in andere
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vormen te wringen. Hij bidt hun om een dadelijk daartoe strekkend program.
Und ein Narr wartet auf Antwort.....
Op één vraag valt den gemiddelden liberalen kiezer, voor hij zijn stem uitbrengt, het
antwoord gemakkelijk; of liever zij is voor hem geen vraag. Hij zal niet stemmen op
den ‘clericaal.’ Ook waar hij de hooge waarde van den godsdienst voor den mensch
en de maatschappij erkent, hem onmisbaar acht voor zich zelf, blijft hij toch in de
beweging, om zich onder kerkelijke leus de staatsmacht toe te eigenen, het streven
zien om door middel van den Staat in de eerste plaats de belangen te behartigen van
de Kerk, waartoe de partij behoort. Dit - hij begrijpt het bij ingeving - is anti-liberaal.
Hij moet zich daartegen verzetten; hoe pijnlijk ook het eens in de vier jaar aangeheven
anti-clericaal geschetter zijn gemoed, niet minder dan zijn ooren, treft. Eerbied voor
oprechte geloofsovertuiging noopt hem geen beginselen tot het uiterste te drijven;
rekening te houden dus met wat de ervaring omtrent den school-strijd heeft geleerd
en niet tegen standvastige onthouding van duizenden zijner medeburgers in, de
openbare school te handhaven als het eenig onderwijs-instituut, dat - behoudens een
altijd noodzakelijk politie-toezicht - zijn aandacht en de penningen uit de schatkist
waard is. Maar door dit laten inwerken van de levende werkelijkheid op het
staatsbeleid, door deze rechtserkenning zoo men wil, geeft hij geen beginsel prijs.
Hij staat tegen elke, ook de mildste, theocratie onwrikbaar over.
Kan hij - dit vaststaande - niet in het vierjarig wetgevend tijdperk, dat achter ons
ligt, eenige aanduiding vinden voor het straks te volgen staatkundig beleid?
Voortgekomen uit een sterk uitgebreid kiezerscorps, heeft de jongste Tweede
Kamer bewezen, dat haar werkkracht door de verbreeding van haar basis niet geleden
heeft. Al was de oogst, vergeleken bij de stapels papier, haar aangeboden, gering,
de vergelijking met vele harer voorgansters kan zij best doorstaan. Niet altijd echter
was de
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qualiteit van het verkregene van de beste soort. En de wijze, waarop het bereikte
verkregen werd, baart zorg.
Het wordt ál duidelijker, in de eerste plaats, dat de algemeen erkende moeilijkheid
van de voorziening in sociale nooden de gansche wetgeving in haar gang belemmert.
Want er bestaat nog altijd - naast de ‘sociale’ in den engeren zin - een andere
wetgeving. Welnu, het lijkt schier onmogelijk aan haar de hand te slaan. De herziening
van het Burgerlijk Wetboek, waartoe opvolgende staatscommissies hoogst belangrijke
bijdragen leveren.... aan bibliotheken, is een onderwerp, welks ‘urgentie’ geheel in
de verdrukking is geraakt. Strafvordering staat stil bij de in 1886 ingevoerde,
onvolledige hervorming. De handel wacht - het zij gezegd, met veel geduld - op een
herziening, die het Wetboek van Koophandel in overeenstemming brengt met de
eischen van het modern verkeer. Administratieve rechtspraak vindt hier en daar
slechts de regeling, die door een ‘actueel’ onderwerp van wetgeving noodig wordt
gemaakt; haar geheele onafhankelijkheid en haar uniformiteit schijnen pia vota. Nog
steeds bevat de Grondwet van 1887 onuitgevoerde voorschriften. En deze lijst is zeer
onvolledig.
Een gelukkige politieke constellatie bracht, dit is waar, in een vorige periode een
stel behoorlijke belastingwetten. Maar welk getob en geknoei hebben wij moeten
doormaken, alvorens de Tweede Kamer een legerhervorming had afgewerkt, welker
hoedanigheden door militaire deskundigen niet bijster hoog worden aangeslagen en
die, ondanks wanhopige pogingen, niet den weg opent naar het ideaal, dat schier
iedereen voor oogen zweefde: het volksleger naar Zwitserschen trant, de weerkrachtige
natie. Te dezen aanzien vooral is geen werk gedaan, dat onze
Volksvertegenwoordiging tot eere strekt. Het vermoeden scheen gegrond, dat bij den
ontwerper de vraag, hoe door een regeling der levende strijdkrachten de
onafhankelijkheid van ons land, behoudens overmacht, kon worden beschermd, de
onzijdigheid gehandhaafd, naar den achtergrond is gedrongen door deze andere, hoe
op de minst kostbare wijze

Onze Eeuw. Jaargang 1

239
de aanzienlijkste legeruitbreiding kon worden verkregen. De acht-maands-oefentijd
werd een vraag van suggestie, die de Kamer, omdat zij nu eenmaal wel zoo wilde,
zich liet welgevallen. Maar nu eischte de democratische zin van des ministers
vrienden, dat hun ook de volle maat zou worden toegemeten. Zij hadden gemakkelijk
spel; de logica sprak voor hen: hoe kon de minister weigeren zijn eigen credo tot
algemeene belijdenis te laten verheffen? De minister weigerde, om welke reden dan
ook. Men wist, dat hij zich een votum, om den verkorten oefentijd in de wet vast te
leggen, niet zou laten welgevallen; maar men dreef het, met hulp van zeer
verschillenden kant, door.
In dit doordrijven valt geen beginselvastheid te ontdekken. Want de Kamer, over
haar eigen stoutigheid verschrikt, haastig en onder de handige leiding van een niet
geheel voorbereiden nieuwen minister, heeft zich ten slotte de aanneming laten
afdwingen van een regeling, welke meer offers en lasten vergt dan de eerst geweigerde
zou hebben opgelegd. De sociaal-democratische Kamerleden hebben onmiddellijk
begrepen, wat rijke stof tot critiek hier dagelijks werd opgehoopt en daaruit
overvloedig geput, terwijl nog heel wat voorraad voor gebruik buiten de Kamer is
overgebleven.
Ziehier een sprekend voorbeeld van de schier onoverkomelijke bezwaren, welke
ieder eenigszins omvangrijk onderwerp van wetgeving tegenwoordig medebrengt.
Ware er niet een ministerie aan het bewind geweest, dat - wat men er ook van zeggen
moge - zich door een Sisyphustocht niet afschrikken laat, de leger-hervorming zou
voor lange jaren van de baan geweest zijn.
Met de invoering van den persoonlijken dienstplicht was het vlotter gegaan. Slechts
vijf-en-twintig jaren bestaan heeft de Bond tot afschaffing der plaatsvervanging
geteld!
De ‘technische’ herziening der kieswet zij hier voorbijgegaan als een zuiver
persoonlijke liefhebberij van den minister van binnenlandsche zaken. De wet op den
leerplicht regelde een zeer eenvoudig onderwerp; schijnbaar een dwangwet is zij in
haar werking aanvullend en bescher-
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mend; dwingend slechts onwilligen om hun kinderen niet te onthouden, wat de
overgroote meerderheid des volks begrijpt hun te moeten geven.
De eigenlijke sociale wetgeving bracht nog andere bezwaren mede! Een
Ongevallenwet dreigde de beide Kamers der Staten-Generaal met elkander in scherp
conflict te brengen. De nijverheid kwam in rep en roer om den aanslag op haar
vrijheid, de staatsvoogdij waaronder men haar wilde stellen, de lasten die men haar
straks zou gaan opleggen. Aan haar schier alleen lieten de liberalen in de Tweede
Kamer het protest tegen het ontwerp over en toen straks de menigte van werklieden
op het Binnenhof kwam manifesteeren, scheen het alsof het hier een enkel geldelijk
belang gold, waarom twee klassen elkander te lijf gingen: deze om gelduitkeering
bij ongeval, gene om behoud der volle bedrijfswinst.
Waar waren toen in ons Lagerhuis de liberalen om de schijnbaar strijdige belangen
te verzoenen, aan ieder het zijne te geven en niet de staatsmacht te stellen in dienst
van een deel der maatschappij, tot schade van een ander? Zij zwegen. De beide
anti-revolutionaire leiders verdedigden, de een de vrijheid, de ander den rechtstaat.
Het leek wel, of er vrees was onder de direct gekozenen: vrees voor de wrake van
‘den werkman,’ vrees om door de socialisten gebrandmerkt te worden als de
verdedigers van ‘het kapitaal.’
Van diezelfde vrees viel iets waar te nemen, bij de behandeling van bijna ieder
‘sociaal’ onderwerp, hetzij afzonderlijk hetzij bij begrootings- of andere wetten aan
de orde gesteld. Het is meermalen met bijzonderheden aangetoond; ik behoef er in
deze weinige bladzijden geen aan te halen. De ware staats-socialisten zijt gij! - zoo
voegde de afgevaardigde van Veendam den minister van binnenlandsche zaken
onlangs toe. De regeering sprak zwakjes tegen; een zwakke meerderheid liet haar
staan.
Vanwaar die vrees? De regeering mocht dan ‘als elke regeering een natuurlijken
afkeer van discussie over groote
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politieke beginselen’ hebben1), voor de liberale meerderheid of voor de meerderheid
der liberalen bestond dezelfde reden niet. Tenzij de felle critiek der socialisten ook
haar aan het twijfelen had gebracht aan de waarde van haar verleden, en zij bewuste
of onbewuste baatzucht meende te moeten boeten door het dienen van belangen, die
gedurende een halve eeuw schromelijk heetten te zijn verwaarloosd. Maar was het
niet haar onafwijsbare plicht aanhoudend het beleid van den liberalen staat tegen
zijn aanvallers te verdedigen en aan te toonen, dat zijn beginselen, bij een door het
afgedane werk en nieuwe behoeften gewijzigd werkplan, nog altijd toepassing moeten
vinden in bestuur en wetgeving? Ware dat geschied, zij zou zich niet genoopt geacht
hebben stukjes socialisme te leggen in het wettenmozaïek, beginselen met een zucht
te laten varen om haastig te geven, wat ‘in naam van het volk’ werd gevraagd.
En de regeering zou een andere positie hebben ingenomen. Zij zou zich niet hebben
laten ‘porren’. Zij zou den voet niet gezet hebben op het ‘hellend vlak’.
Maar de ‘democratie’ naderde dreigend. En van de liberalen staat een deel gereed
haar in te halen, zonder geestdrift, zonder veel vertrouwen zelfs; maar als iets
onafwendbaars. Haar intocht moet worden verhaast; de bakens intijds verzet. De
Marxistische noodlots-theorie, met de gezonde kern van het individualisme niet te
verzoenen, tast hen aan. Het idealisme, dat de vrijheids-idee in zich besloten houdt,
voelen zij zich ontglippen. De ‘gemeenschap’ trekt hun zorg, met de daarvan
onafscheidelijke ‘gelijkheid’. Terwijl toch de staatsidee, die hun werk vruchtbaar en
heilzaam kan maken voor a l l e n , omdat zij in volmaakte harmonie is met de
menschelijke natuur, deze blijft: dat het eenige staatsdoel, waard om nagejaagd te
worden, is de ontwikkeling van het individu.2)
Op de vraag van den zoekenden kiezer, welk middel

1) B u y s in De Gids van Januari 1873: Van 18 November tot 24 December.
2) Henry Michel: L'idée de l'Etat (Paris 1896) - p. 617.
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de liberalen hebben aan te prijzen ter ‘oplossing van de sociale quaestie’, moeten zij
het antwoord schuldig blijven. Zij bezitten zoodanig middel niet; maar zij ontkennen
ook ten stelligste, dat het te vinden zou zijn.
Tegen sociale wetgeving - ook in den engeren zin dien men er thans aan hecht -,
tegen staatsbemoeiing kan geen liberaal gekant zijn. Staatsbemoeiing, welke in de
voornaamste plaats den minvermogenden ten goede komt; niet als zoude het thans
hun beurt zijn om ‘bevoorrecht’ te worden, gelijk andere klassen vroeger hun tijd
hebben gehad, maar omdat de ervaring geleerd heeft, dat te ver gedreven
staatsonthouding tot onderdrukking van den zwakkere leidt, tot vrijheidsbelemmering,
tot o n r e c h t .
Hoever die staatsbemoeiing gaan moet, is een vraag, waarvan de oplossing bij
ieder onderwerp, dat de staat zich aantrekt, moet worden gezocht. Dit is moeilijk;
want het geldt hier een ingrijpen van den staat in de levende maatschappij, in
historisch ontwikkelde toestanden en dit kan niet zonder strijd geschieden. Een strijd,
waarbij belangen zekerlijk zullen botsen, maar waarbij aan die partij de handhaving
van het r e c h t zal zijn opgedragen, welke er voor alles naar streeft tegenstrijdige
belangen zooveel mogelijk te verzoenen en gelijkelijk te behartigen.
De grens der staatsbemoeiing mag, dunkt mij, niet daar worden getrokken, waar
een bijdrage uit de schatkist wordt geëischt. Dat de Staat zou mogen of kunnen
ingrijpen tot gelijke verdeeling van het bezit, is ontoelaatbaar voor hem die overtuigd
is, dat het persoonlijk bezit de beste waarborg van de vrijheid is en ook dat het vormt,
naar de gelukkige uitdrukking van den Franschen wijsgeer, ‘een historische methode
van maatschappelijken vooruitgang, welker doeltreffendheid door de ervaring is
bewezen.’1) Directe en vaste bijdragen uit de schatkist tot onderhoud van personen tenzij als maatregel van armenzorg - zijn op grond van dat beginsel uitgesloten. Maar
indien een sociale organisatie, ten doel hebbende de te zeer be-

1) Renouvier: La Science de la morale (1869) - t. II p. 27.
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perkte stoffelijke onafhankelijkheid der niet-bezittenden te bevorderen, hun den weg
tot het verwerven van bezit te effenen, niet tot stand is te brengen dan met geldelijke
hulp van den Staat, waarom zou dan hier des wetgevers onbetwiste bevoegdheid tot
subsidieeren van allerlei belang, onverbiddelijk zijn uitgesloten? Het gelukt mij niet,
voor zulk een starre vasthoudendheid de rechtvaardiging in het beginsel zelf te vinden.
De liberale partij zal dus niet schromen - het is een maand geleden in dit tijdschrift
welsprekend gezegd - den Staat te doen ingrijpen in ‘den cirkel, die het van zelf
terechtkomen van misstanden bemoeilijkt.’1) Bij deze medewerking zal zij echter
altijd en allereerst vragen, of zij zoodoende eigen krachtsinspanning der burgers in
de hand werkt, opwekt, leidt en steunt. Dit is haar plicht tegenover het socialisme;
ook tegenover die anderen, die van de staatswerkzaamheid meer dan van den mensch
hervorming der maatschappij, ‘wegnemen van maatschappelijke oorzaken’2),
verwachten.
Waar zij persoonlijke inspanning waarneemt, hetzij tot eigen vrijmaking, hetzij
tot hulpverleening aan anderen, zal zij die steunen en aanmoedigen, niet haar
vernietigen door gansch aan zich te trekken, wat een eigen bestaan voeren kan. Zij
zal iedere staatswerkzaamheid op sociaal gebied doen zijn aanvullend; zij zal uiterst
voorzichtig zijn met het opleggen van dwang om welvarend te worden, of spaarzaam
te zijn of deugdzaam. Zij zal slechts nalatigen, onwilligen, tegenwerkenden dwingen
tot sociale voorzorg ten bate der loontrekkenden in hun dienst.
Op deze wijze slechts zal de staat zijn plicht vervullen ten aanzien van die rijke
bron van volkswelvaart, de nijverheid. Den handel heeft de liberale staat gesteund
op velerlei wijzen en met veel geld. De landbouw scheen langen tijd zijn zorg minder
te behoeven, hoewel de verbetering van het verkeer en toenemende bevordering van
onderwijs ook

1) Mr. W. v a n d e r V l u g t : Vrijzinnig of democraat? p. 43.
2) Punt II van de Vrijzinnig-democratische Beginselverklaring.
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hier van zijn zorgzaamheid getuigde. Klaagt de landbouwer over verwaarloozing
van staatswege - men bedenke, of niet juist aan door den nood gedwongen selfhelp
de verlevendiging is te danken, die thans op agrarisch gebied wordt waargenomen.
Het tijdelijk verval was hier geen gevolg van verwaarloozing van staatswege; maar
nagenoeg geheel van ontzaglijk vergroote productie en verbeterde hoedanigheid der
buitenlandsche waar en deels van knoeierij en bedrog van den ‘gerusten landman’
zelf. Angstwekkend en noodlottig scheen de teruggang; men riep om protectie en
directen staatsbijslag; ‘arm Friesland’ lag daar als een levend geraamte, door al wat
nog welvaart kende verlaten. En zie nu, de landbouw begint zich op te beuren uit
zijn verval, de tijden worden beter; naar arm Friesland keeren de zonen der ‘absente’
patriciërs terug en wijzen den boeren den weg naar nieuwe afzetmarkten aan de
Oostzee, aan de Middellandsche Zee; helpen aldus krachtig mede ‘het volk’ in het
Noorden te onttrekken aan de anarchistische ellende, waarvan het reeds de prooi
scheen. In deze omstandigheden treedt de Staat op, sticht een ‘afdeeling Landbouw’
aan een der departementen, steunt landbouw-onderwijs, stelt betrouwbare contrôle
in, subsidieert, geeft waar noodig dwingende wetten en stelt een voorbeeld van wat
staatsbemoeiing met het bedrijf, aanvullend, steunend, in laatste instantie dwingend,
wezen moet.
De nijverheid is door den liberalen staat vrij gemaakt, ontslagen van allerlei band.
Zoo zij tot eenigen bloei is geraakt, dááraan is die bloei voor een groot deel te danken.
Nu zij men voorzichtig. Eenerzijds worde weerstand geboden aan het geroep om
protectie, welks absurditeit al niet treffender kan worden in het licht gesteld dan door
de politieke programma's, waarop zij voorkomt als middel tot steun van den nationalen
arbeid en tot bekostiging eener staatsbijdrage in de ouderdoms-verzekering. Anderzijds
bedenke men, dat het bedrijf op zich zelf moet kunnen bestaan; dat er ‘winst’ moet
overblijven om ondernemingsgeest te wekken en kapitaal te trekken en dat oplegging
van te zware lasten de nijverheid ‘economisch zwak’ maakt op de
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wereldmarkt. Hoe zou zij dan in het vaderland de ‘economisch zwakken’ blijven
voeden?
Ruim blijve ten behoeve van dezen de schatkist geopend, waar het de bekostiging
en uitbreiding geldt van vak- en ambachtsonderwijs. Hier ligt een middel tot sterking
in den strijd om het bestaan voor de hand, dat dadelijk doel treft en niet alleen op de
overlading schuwende hersens werkt, maar de handen vaardig maakt, die straks tot
handenarbeid zullen worden gebruikt.
Doch ook aan den zuiver stoffelijken socialen nood mag thans de liberale partij
haar zorg niet onttrekken. Te dezen aanzien bevat het program der Liberale Unie
veel, waaraan de liberalen van allerlei kleur gezamenlijk hun krachten, ook hun
regeerkracht, kunnen wijden.
Wil ik hiermede zeggen, dat het veelbesproken lichaam hen weder allen onder de
breede vleugels bergen moet? Geenszins. Daartoe heeft de Liberale Unie een te sterk
sprekende geschiedenis; en bovendien, het mag van geen eerlijk liberaal het streven
zijn de in de partij bestaande meeningsverschillen weg te moffelen. Die verschillen
betreffen weliswaar minder de beginselen zelf - waaromtrent men zich, naar telkens
blijkt, nog wel verstaat - dan de waarde der beginselen voor de toepassing in de
praktijk der sociale wetgeving. Doch daarom zou, niet minder, een liberale unie van
alle liberalen in de tegenwoordige omstandigheden een ten doode opgeschreven
onderneming zijn.
Al dadelijk, omdat algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, te bereiken langs
den weg van Grondwetsherziening, een programpunt, is dat een aantal liberalen niet
kan aanvaarden. Velen hunner erkennen, dat elke regeling van het kiesrecht moet
worden beheerscht door een ‘algemeen-kiesrecht-tendenz’; maar verstaan dit aldus,
dat het ieder mogelijk moet zijn het stemrecht uit te oefenen, die aan zekere lage, in
het belang van een rechtvaardig en vrijheid ademend staatsbestuur, gestelde eischen
voldoet en dat het staatsplicht is, den weg naar voldoening aan die eischen zoo
mogelijk voor alle burgers te effenen.
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Dit is het denkbeeld dat aan de, toen ruime, kiesrecht-regeling van 1851 ten grondslag
lag; de gedachte van haar grooten ontwerper. Wie denken als hij, achten geen
grondwettelijke kenteekenen onmisbaar, maar zouden ze, eenmaal bestaande, ongaarne
helpen wegruimen met het erkende doel, niet om ze door bloot wettelijke te vervangen,
maar om algemeen kiesrecht plotseling in te voeren. Dit binnenhalen der ‘democratie’
achten zij voor de staatkundige vrijheid gevaarlijk en niet bevorderlijk aan het
algemeen belang.
Als onmisbare voorwaarde voor voldoende sociale wetgeving is de invoering van
het algemeen kiesrecht op schier elken dag der afgeloopen maand den volke
aangeprezen. Het middel dus ... En overtuigend klonk vooral het klemmend woord
van den heer Ve e g e n s , in de Kamer als een ijzeren dwangregel herhaald: ‘Elke
uitbreiding van kiesrecht heeft den zin voor sociale rechtvaardigheid doen toenemen.’1)
Ik waag het, mij aan den dwang van dit schijn-axioma te onttrekken. Ik spreek niet
tegen, dat ‘de zin voor sociale rechtvaardigheid’ in klimmende mate is toegenomen
tusschen 1851 en 1887, tusschen laatstgenoemd jaar en 1896, ja, in het laatstverloopen
lustrum. Maar wel, dat die toeneming g e v o l g van de kiesrechtuitbreiding is geweest.
Hier vlieten twee stroomingen evenwijdig en beiden worden uit dezelfde bron gevoed,
maar dat is al. Veranderde toestanden, nieuwe behoeften hebben nieuwe denkbeelden
gebracht; en hieraan, niet aan kiesrechtherziening, is de toeneming van den
rechtvaardigheidszin te danken. Tegen elk ‘antidateeren’ dient gewaarschuwd.2)
Intusschen is het algemeen kiesrecht als punt van het program der Unie volgens
een recente uitlating van haar voorzitter nog maar een ‘onbereikbaar ideaal.’ Er is
terreinruimte voor gemeenschappelijke actie van alle liberalen, die zulk een verbond
niet van te voren veroordeelen als op een onzuiveren grondslag, het zoogenaamde
censuskiesrecht, berustend. En misschien zelfs, als de Grondwets-

1) Vragen des Tijds van Mei 1901 p. 64.
2) Vgl. Mr. W.M.H. B o e r s : Het beleid van den liberalen staat (1848-1897) - Amsterdam
1901. p. 139.
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herziening voorshands ter dege onbereikbaar blijkt, voor gemeenschappelijke actie
met de minst onverzoenlijken der vrijzinnig-democraten.
Maar hoe zullen deze liberalen, meerderheid gebleven, zich over de beginselen
verstaan? Ik heb reeds gezegd, dat naar mijn bescheiden oordeel, het verschil meer
de modaliteit der beginselen in de praktijk, dan de beginselen zelve raakt. En dus
zal, indien de meerderheid gehandhaafd blijft, ook na deze algemeene verkiezingen
homogeniteit op een afgebakend werkplan bij ernstigen wil niet onvindbaar zijn.
Men versta dit vooral niet zóó, dat ik een voortzetting van de parlementaire indeeling
en praktijk der laatste vier jaren zou begeeren. Een clubgeest, als een deel der liberalen
kenmerkte (en tot hun afscheiding heeft geleid), is de dood voor alle homogeniteit,
verlamt de regeerkracht en maakt het ministerie telkens afhankelijk van de gratie der
minderheid, d.i. van dezer onmacht om de verantwoordelijkheid der regeering op
zich te nemen. Maar tegen dien clubgeest der uiterste linkerzijde is een tegenwicht
te vinden. Waarin anders dan in versterking van het rechts-liberale element?
Zulk een versterking is noodig, niet om aan dat element het overwicht te bezorgen.
Dit zou metterdaad het gevaar doen ontstaan, dat de liberale partij, door de socialisten
aanhoudend bestookt en van al wat naar radicaal zweemt verlaten, conservatief werd,
in den ongunstigen zin van dat onzekere woord. Zij behoort integendeel te blijven
een ‘vooruitstrevende,’ een leidende partij; niet te worden een groep door negatieve
wenschen vereenigde politici, die half tegenstribbelend wordt meegetrokken. Al wat
op ‘reactie’ lijkt, moet haar even vijandig blijven als in de dagen, toen zij de
vrijzinnige idee, tegen verzet en lakschheid der oude conservatieven in, deed
doordringen tot in het binnenste merg van 's lands staatsinstellingen. In haar
principieelen strijd tegen het socialisme moet zij zich hoeden voor ‘socialistenvrees,’
voor geloof aan ‘het roode spook,’ zij, aan wie alle bijgeloof vreemd moet zijn. Haar
vereering voor het intellect, haar afkeer van over-
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heersching der massa, mag haar niet maken tot een aristocratische partij, die, waar
de weg tot heerschappij haar afgesneden is, licht een troepje ‘laatste Mohikanen’
wordt, vruchteloos strijdend tegen een overmachtigen vijand. Ondanks haar afkeer
van ruggespraak en imperatief mandaat, behoude zij als een kostbaar goed haar
verband met ‘het volk,’ niet alleen omdat geen politieke partij uit louter intellectuels
bestaan kan, maar ook omdat zij, haar oorsprong verloochenend, het historisch
karakter waarop zij roem draagt, verliezen zou.
Er zijn gevaren dus, in een versterking van het rechtsliberale element. Toch heeft
de partij haar noodig. Vooreerst om te ontkomen aan de vernederende socialistische
zweep, die haar nu dwingt in iederen nieuwen, wetgevenden maatregel welken zij
voordraagt, altijd een weinig meer collectivisme en centralisatie te leggen, dan zij
wenscht of bedoelt. Vervolgens om als haar recht te blijven vorderen de verdediging
der beginselen, die haar onsterfelijke stichter in de Grondwet heeft neergelegd; om
voor de vrijheid als wachteres te staan en voor den rechtstaat. Dan, op legislatief
gebied, om het besef levendig te houden, dat sociale wetgeving, voor zoover zij is
te qualificeeren als een proeven nemen van den abstracten staat op de levende
maatschappij, niet op al de krachten der volksvertegenwoordiging behoort beslag te
leggen, maar dat de maatschappij wetten van allerlei aard dringend behoeft: codificatie
van ‘gewoonterecht,’ herziening en aanvulling van wetten en wetboeken, wegruiming
ook - er is nog altijd stof! - van overblijfsels van een voorbijgeganen tijd uit de
bestaande wetgeving.
Voorts zal, slechts wanneer in haarzelf het evenwicht hersteld wordt, de liberale
partij, bij ‘ontwikkeling onzer staats-instellingen in democratischen zin’, het evenwicht
kunnen handhaven, waarop de constitutioneel-monarchale regeeringsvorm met
parlementair stelsel berust. Dan zal de schampere spot als ‘zouden velen hunner als
het pas gaf, thans wel in een Oranjerok over straat willen kuieren’1),

1) Volharden bij het ideaal. - Openingswoord ter Deputatenvergadering van 17 April 1901,
door dr. A. K u y p e r . - p. 19.
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de liberalen niet deren; waar zij blijk geven, dat het hun ernst is de positie welke
Oranje in ons staats-stelsel op hun aandrang en onder hun medewerking eens heeft
ingenomen, krachtig te handhaven naar hun onveranderde bedoeling. Aan het
buitenlandsch beleid zal de volhardende ernst van zulke bedoeling ten goede strekken;
voorzichtigheid zal nimmer vrees lijken, waar karakter eerbied vergt.
Aan Indië eindelijk zal in het liberale werkplan een breedere plaats kunnen worden
ingeruimd, wanneer de liberale partij zorg draagt - ook zonder aan het uittellen eener
onberekenbare ‘eereschuld’ te denken - dat er in de schatkist iets overblijft! Naar
een koloniaal program behoeft zij niet te zoeken; het ligt gereed en onder forsche
leiding zal in eendracht aan de uitvoering kunnen worden voortgewerkt.
Ik ben niet volledig geweest, zoekende Groninger, en op Uw vraag naar ‘het’ middel
heb ik geen antwoord. Maar hebt gij wel juist onderscheiden - de politieke nevelen
worden in deze dagen kunstmatig verdikt - toen gij de ‘oud-liberalen’ aanschouwdet
‘negeerend de realiteit en zich wikkelend in doctrines uit lang vervlogen tijden’?
Den éénen mensch dien gij zoekt, om U te zeggen wat liberaal is, hebt gij, vrees ik,
in mij niet gevonden. Mocht ik U zeggen wat de liberale partij, in evenwicht, doen
kan?
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De voorbereiding tot onze jongste arbeids-wetgeving.
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
In de Tweede Kamer is onlangs, bij een beraadslaging over haar werkzaamheden,
door den vorigen minister van Oorlog zonder nadere toelichting de stelling
verkondigd, dat ook de door hem aangeboden legerwetten tot de ‘sociale’ wetgeving
moesten worden gerekend. Een stelling als een ander, zal men zeggen, en voor een
debating-club wellicht niet ongeschikt. Maar een uitspraak ook die in elk geval
opnieuw bewijst, hoe vaag het begrip is, dat onder den verzamel-naam van ‘sociale
wetgeving’ wordt verstaan. Verba valent usu en elke opvatting kan ten deze worden
verdedigd. Doch die verscheidenheid van inzichten over den zin der zoo vaak
gebruikte uitdrukking maakt het noodig, dat, wie haar bezigen gaat, misverstand
voorkome door aanstonds te zeggen, wat hij onder die woorden begrijpt. Waar deze
woorden in het onderstaande ook meer dan eens zullen te vinden zijn, worde daarom
vooropgesteld, dat zij hier in de engere beteekenis van arbeids-wetgeving, van
‘Arbeiter-Schutz’ worden genomen.
Dat de laatste term een Duitsche is, is niet bloot toeval. Van Duitschland toch is
destijds ‘de victorie’
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begonnen. Daar had de Regeering, het eerst op zelfbewuste, stelselmatige wijze de
arbeidswetgeving ter hand genomen. Hoewel ook Zwitserland op ingrijpende
maatregelen ten bate van werklieden wist te wijzen, van oudere dagteekening soms
reeds; hoewel ook Oostenrijk zich ten deze niet onbetuigd liet en straks andere landen
volgden; gold Duitschland als het toonbeeld van den Staat, die met groote kracht en
klaar besef van het beoogde doen de ‘sociale wetgeving’ voorbereidde en tot stand
bracht. Ook hier gold het woord: ‘voorbeelden wekken’. Wat ginds rechtvaardig en
billijk geacht werd, moest dat ook elders - ook ten onzent - niet als zoodanig worden
erkend? Wat de Oostelijk naburen vermochten, hoe zouden wij het niet kunnen? Wat
elders de nijverheid aan lasten - geldelijke en administratieve - dragen kon, waarom
zou dat voor onze industrie te bezwarend zijn?
Terwijl in het democratische Frankrijk de sociale wetgeving slechts voetje voor
voetje vordert; terwijl in de eigenaardige Engelsche toestanden de oorzaak schijnt
te moeten worden gezocht, dat dààr een krachtig ingrijpen van overheidswege in de
arbeids-verhoudingen tot de uitzonderingen behoort; bleef Duitschland als het
model-land aan de spits staan. En de Nederlandsche wetgever, geroepen tot het
ontwerpen van sociale maatregelen, richtte den blik daarheen, om na te gaan wat
ginds het leidend beginsel, de hoofdgedachte, en wat bij de uitvoering daarvan het
stelsel was geweest. Waarom ook niet? Men hoorde wel verluiden, dat in Duitschland
niet iedereen even tevreden was over de verkregen resultaten, maar zijn er niet overal
klagers en mopperaars? Sprak het niet vanzelf, dat een wetgeving, die de belangen
eener bepaalde klasse zou voorstaan, bij meer dan een der andere klassen verzet zou
ontmoeten? De Duitsche staats-ambtenaren, die de nieuwe sociale wetten hadden uit
te voeren en die rapporten opstelden over de werking dier wetten, getuigden immers,
dat het stelsel goed was, dat wat aan de toepassing ontbrak, kon worden verholpen
en dat men slechts verder te gaan had op den ingeslagen weg, om de kroon op het
aangevangen werk te zetten!
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Maar nu is - vrij kort geleden - een andere stem in Duitschland vernomen, een stem
uit de allerhoogste ambtenaarskringen, sprekend namens de Regeering en namens
haar verklarend, dat het niet maar genoeg was verder te willen gaan, doch dat men
ook verder moest kunnen gaan en dat dit ‘kunnen’ afhing van omstandigheden,
waarop de Regeering geen invloed vermag uit te oefenen. In de Rijksdag-zitting van
22 Januari dezes jaars zeide de ‘Staatssecretär des Reichsamtes des Innern’ het
volgende: ‘Wij hebben, zooals van zelf spreekt, er in Duitschland het allergrootste
belang bij, dat de staten, waarmede wij op de wereldmarkt concurreeren, dezelfde
uitgaven voor sociaalpolitieke doeleinden doen als Duitschland, want daarvan hangt
op den duur af, of wij eigenlijk in Duitschland ons zullen kunnen verheugen, al of
niet, op verderen vooruitgang in de sociale politiek. Blijven, M.M.H.H., andere Staten
op dit gebied stilstaan, of maken zij wetten, die er wel uitzien als van vaak zeer verre
strekking, maar die voor de scherpe kritiek van den deskundige absoluut geen
vergelijking kunnen doorstaan met die der Duitsche sociale wetgeving; blijven andere
staten in deze periode van stilstand of van - ik wil mij beleefd uitdrukken - van slechts
schijnbaren vooruitgang, terwijl het met de Duitsche geaardheid overeenkomt op
zakelijke wijze verder te gaan en altijd werkzaam in alle deze richtingen te arbeiden;
- dan zou het gevolg van een dergelijke ongelijkheid ten slotte dit zijn, dat ook de
Duitsche sociaal-politieke wetgeving tot een zekeren stilstand veroordeeld werd.
Waarom, M.M.H.H.? Omdat dan onder zekere omstandigheden het Duitsche product
zoo buitengewoon met sociaal-politieke lasten en met bruto-kosten voor de
sociaal-politieke uitgaven bezwaard zou zijn, dat dit product op de wereldmarkt niet
meer “concurrenztähig” zou zijn tegenover producten van andere staten en dat
daardoor, gelijk van zelf spreekt, onze gansche uitvoer-industrie onder die
omstandigheden het allergrootste gevaar zou loopen!’
Niet voor het eerst werd toen die gedachte uitgesproken. Zij lag - om van vroegere
uitingen te zwijgen - mede ten
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grondslag aan de stichting der ‘Internationale Vereeniging voor wettelijke
bescherming der arbeiders’, blijkens eene redevoering, door den voorzitter gehouden
in een vergadering van het Statistisch Genootschap van St. G a l l e n . De ongelijkheid
niet alleen der wettelijke bepalingen, maar ook van haar toepassing en uitvoering in
verschillende landen kan - zeide hij - voor de nijverheid in elk dier landen bedenkelijke
gevolgen hebben, doordat in landen, waar dergelijke wetten tot groote beperkingen
leiden en waar zij stipt worden nageleefd, de industrie op het punt van internationale
concurrentie sterk benadeeld wordt tegenover de nijverheid in andere landen, waar
de wetgeving minder ver reikt en niet zoo streng wordt uitgevoerd.
De overeenstemming tusschen beide redevoeringen is treffend. In beide ligt
gelijkelijk de erkenning opgesloten dezer waarheden: de sociale wetgeving legt aan
de industrie lasten op, die zij niet of niet geheel op haar consumenten kan verhalen
(vooral niet waar voor export gewerkt wordt); deze lasten kunnen voor de
vaderlandsche nijverheid te drukkend worden, waar andere op de wereldmarkt
concurreerende staten niet gelijke ‘bruto-kosten’ opleggen; bij de overweging van
maatregelen van sociaal-politieken aard behoort reeds deswege met de draagkracht
der nijverheid rekening te worden gehouden.
En daar nu die draagkracht in elk land verschillend zijn zal, afhankelijk als zij is
van plaatselijke factoren, volgt uit een en ander mede, dat ook in dit opzicht de
uitvoerbaarheid van sociale maatregelen voor elk land op zichzelf naar den maatstaf
der plaatselijke, bijzondere toestanden moet worden overwogen.
Bij de beschouwing van wat in de welhaast gesloten vierjarige periode ten onzent
op het stuk van sociale wetgeving door onze Regeering is aangeboden, dringt zich
van zelf de vraag op, of de overweging bovenbedoeld ook gerezen is bij de
Nederlandsche Ministers, die sociale wetten voor Nederland ontwierpen. Bleek bij
de toelichting dier ontwerpen dat men zich rekenschap had gegeven van de
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verhouding der Nederlandsche Nijverheid tegenover de industrieën van andere landen,
waarmee zij op de wereldmarkt te concurreeren heeft? En, zoo ja, wat was het resultaat
dier overweging?
Wie het antwoord op vragen als deze zoeken wil, begint met een terugblik te slaan
op de jaren 1897 tot 1901 en zich te herinneren welke belangrijke ‘sociale’ ontwerpen
- ‘sociaal’ dan genomen in den zin van ‘Arbeiterschutz’ - door dit kabinet, met kans
op afdoening binnen deze vierjarige periode, zijn ingediend. De opsomming daarvan
vordert niet veel ruimte. Zondert men uit wat van geheel secondair belang was en
wat enkel diende tot nadere wijziging of aanvulling van reeds geldende wetten, dan
blijkt, dat alleen het ontwerp Ongevallenwet en het ontwerp wet op arbeids- en
rusttijden de maatregelen van directen Arbeiterschutz zijn, door dit Kabinet
voorgedragen. Het onderzoek in quaestie kan zich dus gevoeglijk tot die beide voor
drachten bepalen.1)
Men weet, dat van deze twee alleen de eerste (en dat niet dan in tweede instantie)
tot wet is verheven. Wat het ontwerp ‘arbeids- en rusttijden’ betreft, zijn geschiedenis
schijnt die eener mislukking: van openbare behandeling in de Tweede Kamer kon
geen sprake meer zijn, daar de Memorie van Antwoord zich al te lang heeft laten
wachten2). Toch belet dit negatief resultaat niet, dat de bovengestelde vraag ook hier
rijst.
Wanneer men nog eens naleest de Memorie van Toe-

1) Dit opstel was reeds geschreven, toen (op 7 Mei 1.1.) het ontwerp tot regeling van het
Arbeidscontract bij de Tweede Kamer werd aanhangig gemaakt. Een ongeveer terzelfder
tijd gereed zijnd vóór-ontwerp ter wettelijke verzekering van werklieden tegen ouderdom
en invaliditeit is aan de Kamers van Arbeid toegezonden en valt dus vooralsnog buiten het
terrein der openbare beoordeeling.
2) Het ontwerp werd in de Tweede Kamer alles behalve welwillend ontvangen, ook niet door
voorstanders van wettelijke arbeidsduurbeperking voor volwassen mannen. ‘Algemeen
werden vorm en redactie van het wetsontwerp onvoldoende geacht’, heet het in het Voorloopig
Verslag, dat heden vóór twee jaar reeds - 2 Mei 1899 - verschenen is. De M.v. Antw. is
verschenen.... 8 Maart 1901.
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lichting tot het oorspronkelijk ontwerp Ongevallenwet, door dit kabinet voor meer
dan drie jaar (25 April '98) bij de Tweede Kamer ingediend en men wenscht daaruit
een antwoord te putten op de vraag, of en in hoeverre de Regeering overwogen heeft,
dat de ‘sociale’ lasten de productie-kosten der nijverheid vermeerderen en deswege
vooraf zorgvuldig moeten worden nagegaan, dan bevindt men dit: De tot dekking
der uitgaven benoodigde premies worden opgebracht door de werkgevers. ‘De
Regeering is daartoe geleid, omdat het uit practisch oogpunt van gewicht is, dat de
premie worde ingevorderd van het betrekkelijk geringe aantal werkgevers, die in den
regel bovendien grooter betaalkracht hebben dan de werklieden.’ Of die lasten
noodwendig ook op de werkgevers zouden drukken? Dat was niet te voorzien.
‘Welken invloed de verplichte verzekering zal hebben op het loon der werklieden,
is niet in het algemeen te zeggen..... In sommige gevallen zal er een tijdelijke invloed
zijn, geen duurzame, in andere een duurzame, maar die zich eerst zeer langzaam
openbaart.....’ Doch, hoe dit zij, ‘dat de nijverheid hare ongevallen behoort te betalen,
staat vast.’ Wel kan niet ontkend worden, dat door het gekozen stelsel een groot
kapitaal wordt opgehoopt, maar ‘deze ophooping gaat slechts tot een bepaald
maximum en het daaruit voortvloeiende bezwaar behoort niet overschat te worden’.
- ‘Wat nu betreft het bezwaar van het onttrekken van een zij het dan ook groot kapitaal
aan de nijverheid, verlieze men niet uit het oog dat de Staat deze verzekering slechts
ter hand neemt, omdat niet voldoende gebruik wordt gemaakt van de vrijwillige
verzekering bij particuliere maatschappijen. Ware de Staatsbemoeiing niet noodig,
dan zoude dezelfde opeenhooping1) van kapitaal plaats hebben, doch verdeeld over
verschillende particuliere verzekeringsmaatschappijen.’
Meer dan dit wordt ter zake der door ons gestelde vraag in de Memorie van
Toelichting niet gevonden. Maar de Tweede Kamer was daarmede niet tevreden,
wilde meer

1) Bedoeld is zeker: onttrekking.
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nog weten vooraf, meer houvast hebben in cijfers en schattingen. Waarop de
Regeering antwoordde dat het ijdel klagen was over het ontbreken van ramingen en
statistische gegevens, ter zake der financieele gevolgen, want.... ‘welke waarde zoude
er te hechten zijn geweest aan cijfers, welke niet anders dan ruwe schattingen zouden
hebben kunnen zijn?’ Gegevens ter beoordeeling der vraag, of de premie der
Rijksbank hooger zou zijn dan die der particuliere maatschappijen, bezat de Regeering
niet, maar het was niet aannemelijk, dat deze goedkooper zouden werken dan gene.
- Men had ‘in twijfel getrokken, of de industrie dezen last wel kan dragen en in
verband daarmede den wensch uitgesproken, dat de Regeering alsnog de Kamer zoo
omstandig en nauwkeurig mogelijk zal voorlichten ten aanzien van de kosten, die
uit den verzekeringsplicht der werkgevers zullen voortvloeien.’ - Waarop het bescheid
der Regeering luidt: ‘Ware de Regeering in staat deze kosten op te geven, zij zou
met de mededeeling daarvan niet gewacht hebben tot er in het Voorloopig Verslag
om gevraagd werd.’ - Men wilde dan toch voor enkele vakken der industrie een
berekening der kosten. Maar de Regeering ‘aarzelt niet dit laatste voor onmogelijk
te verklaren.’ Zoolang niet de wetsvoordracht is aangenomen en staat uitgevoerd te
worden, is een raming ondoenlijk. Wel legt de Regeering Oostenrijksche gegevens
over, maar met de waarschuwing, dat op deze voor ons geen peil valt te trekken. Sommigen in de Kamer hadden er bezwaar tegen, dat de premie uitsluitend door den
werkgever moest worden opgebracht. Maar - vraagt de Regeering - hadden deze
leden dan haar ‘practisch argument’ voorbijgezien, dat die betaling het gemakkelijkst
van den werkgever kan worden ingevorderd? De vraag blijft (zegt de Regeering) wie
de premie zal dragen. ‘Nu eens zullen, ook al zwijgt de wet, de premies voor een
grooter of kleiner deel worden gedragen door de werklieden,1) dan weder door de
werk-

1) Sedert dien is echter in de wet eene bepaling opgenomen, welke den werkgever verbiedt, de
voor hem uit deze wet voortvloeiende kosten geheel of ten deele af te houden van het loon
der verzekerden.
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gevers of ook wel door de consumenten.’ Van Staatsbijdragen in die kosten kan in
geen geval sprake zijn, want ‘de ongevallen moeten worden beschouwd als inhaerent
aan de nijverheid’ en ‘de schade, daaruit voortvloeiende, behoort tot de noodzakelijke
kosten der productie.’
Ziedaar wat omtrent het punt, dat ons bezighoudt, èn in de Memorie van Toelichting
èn in die van Antwoord door de Regeering is gezegd. Het weinige, dat de
laatstgenoemde Memorie op dit stuk bevat in antwoord op gedane vragen, is - gelijk
men ziet - na een verklaring van onmacht de herhaling van het even-weinige, dat de
‘Toelichting’ bevatte.
Het is niet om te reageeren tegen de Ongevallenwet, dat de bovenstaande fragmenten
aan de gewisselde stukken ontleend zijn. Maar het is om niet alleen te kunnen zeggen,
doch ook te kunnen betoogen en bewijzen, hoe oppervlakkig de sociale wetgeving
wordt voorbereid ten aanzien der vraag, welke lasten daardoor aan de nijverheid
worden opgelegd en of de nijverheid die lasten zal kunnen dragen. In enkele woorden
komt wat de Regeering te dezer zake in het midden bracht, hierop neer: d e nijverheid
behoort als noodzakelijke productiekosten de schade wegens bedrijfsongevallen te
dragen; hoe groot die kosten zullen zijn, weten wij niet en dus kunnen wij evenmin
nagaan, of de nijverheid die kosten zal k u n n e n dragen; zij zal ze m o e t e n dragen,
dat staat vast!
Schijnt dit kort overzicht der Toelichting en van het Antwoord een caricatuur? De
boven gegeven citaten - en meer waren niet te vinden - doen zien, dat het metterdaad
een kort, maar juist resumé is van de inzichten der Regeering.
En de arbeids- en rusttijden?
Het kan zijn nut hebben, ter wille der tegenstelling, vooraf te doen zien met wat
bedachtzame omzichtigheid de ernstige voorbereiding eener arbeidsduur-regeling
voor één enkel bedrijf destijds ter hand genomen is in.... Duitschland! De Bundesrath
heeft daar (4 Maart 1896) een verordening
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uitgevaardigd omtrent de uitoefening van het bedrijf in bakkerijen en ‘Konditoreien.’
En ziehier, op welke wijze men de nauwkeurige kennis der practische vraagpunten
nopens deze aangelegenheid heeft meenen te moeten verzamelen (hoewel toch ook
vóór dien tijd wel een en ander omtrent de toestanden in Duitsche bakkerijen mede
aan de Regeering zal zijn bekend geweest): Men is begonnen met aan 10% van alle
in het Rijk bestaande bakkerijen en konditoreien vragenlijsten toe te zenden; daarna
heeft men talrijke werkgevers en werklieden in bedoeld vak ‘protokollarisch’ gehoord;
nota's van patroons- en van werkliedenvereenigingen zijn bijeengegaard; tegelijkertijd
vroeg men aan de ‘Krankenkassen’ tabellarische opgaven omtrent de ziekte- en
sterfte-cijfers bij bakkers; het ‘Reichsgesundheitsamt’ werd uitgenoodigd een verslag
uit te brengen over den invloed van het bakkersbedrijf op den gezondheidstoestand
der werklieden; eindelijk werden nog bij zeer vele patroons en gezellen mondelinge
inlichtingen ingewonnen. Van de buitenlandsche wetgeving op het onderhavig punt
werd een diepgaande studie gemaakt. Dit alles nam vier jaar in beslag; al dit werk
werd door de Commissie voor Arbeidersstatistiek verricht ‘mit einer nie versagenden
Gründlichkeit’ (gelijk dr. E. F r a n c k e betuigt). Eerst op grond van al die dus naarstig
bijeenverzamelde gegevens is men overgegaan tot vaststelling van den regel, dat de
maximum-arbeidsduur voor jongeren zou zijn van 10-11 uur per etmaal, voor
werklieden van 12-13 uur, een regeling, die in de meerderheid der bedrijven reeds
gold!
Et nos?
Ons ontwerp ‘wet op arbeids- en rusttijden’ is een niet zoo ‘simple Verordnung’
als de Duitsche op het bakkersbedrijf genoemd is. Het omvat 1o de arbeiders in
brood-, koek-, beschuit- en banketbakkerijen, en in alle gevaarlijk geachte bedrijven;
2o alle overige arbeiders; beide categoriëen, voorzoover zij werkzaam zijn in fabrieken
of werkplaatsen. Voor de tweede categorie wordt een negatieve regeling van den
arbeidsduur ontworpen door positieve bepalingen omtrent de rusttijden (nacht- en
Zondagsrust); voor de eerste categorie
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wordt b o v e n d i e n een positieve regeling van den arbeidsduur voorgesteld.
Wat zegt nu de Memorie van Toelichting tot dit ontwerp omtrent de veranderingen,
die eventueel daardoor in de uitoefening onzer nijverheid zouden ontstaan? N i e t s .
Wat, omtrent de mogelijkheid, dat onze industrie trots zoodanige beperking
‘concurrenzfähig’ zou blijven op de wereldmarkt? N i e t s . - Wat dan omtrent de
feitelijk ten onzent bestaande toestanden op het stuk van arbeidsen rusttijden? Het
volgende: ‘Uit de verslagen van de Inspecteurs van den arbeid over 1895 en 1896
blijkt, dat hier te lande in vele fabrieken en werkplaatsen langdurige werktijden voor
volwassen mannelijke arbeiders bestaan. In meer dan 33% toch van het aantal
fabrieken en werkplaatsen, waar onbeschermde personen werkzaam waren en die
door de ambtenaren der arbeidsinspectie werden bezocht1), bestonden voor die
personen werktijden van meer dan 11 uur per etmaal in den zomer’.... ‘De
ondergeteekende zal niet ontkennen, dat in sommige gevaarlijke inrichtingen kortere
werkdagen bestaan dan die van 11 uur per etmaal, maar het is evenmin te ontkennen,
dat lang niet alle patroons te bewegen zijn om een korteren werktijd voor hun bedrijf
in te voeren....’ En dan nog dit: ‘Ook ten onzent erkent men meer en meer.... dat voor
mannelijke personen boven den leeftijd van 16 jaar een arbeidsduur van ten hoogste
11 uur per etmaal gewenscht is. Eene menigte gevallen, waarin een verkorting van
den arbeidsduur tot 11 uur per etmaal gunstige resultaten heeft opgeleverd, worden....
door den (genoemden) Inspecteur vermeld.’
Het was niet noodig, gelijk men ziet, vooraf verschooning te vragen voor een lang
citaat. Dit weinige is alles, wat de Regeering ter ‘toelichting’ eener wijziging in de
bestaande toestanden omtrent die toestanden weet mee te deelen! Geen wonder is
het, dat ‘van verschillende zijden’ in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer
werd opgemerkt: ‘De Memorie van Toelichting geeft [ook] niet den

1) Deze cursiveering komt niet in de M.v.T. voor.
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indruk, dat de Regeering voldoende op de hoogte is van de bestaande toestanden.’
Over de vraag, die zoo volstrekt in de M.v.T. genegeerd is, of n.l. de industrie het
nadeel, voor haar uit de beoogde beperking voortvloeiend, zal kunnen dragen, is
uitvoerig van gedachten gewisseld in de afdeelingen der (Tweede) Kamer, pro en
contra zijn daarover belangrijke beschouwingen gehouden, beschouwingen, die men
allereerst in de zoogenaamde Toelichting zou hebben verwacht, maar die in dit al te
bondig staatsstuk tevergeefs worden gezocht!
In de te elfder ure verschenen Memorie van Antwoord wordt echter een en ander
gevonden van hetgeen men in de Toelichting mist. Het kon ook wel niet anders, waar
in het Voorloopig Verslag der Kamer zoovele vragen met zooveel aandrang waren
gedaan! Maar wanneer de Kamer dat alles nu eens niet had gevraagd....?
Er zijn in die Memorie van Antwoord enkele zinsneden, die hier niet voorbijgegaan
mogen worden, omdat zij een bijdrage leveren tot de kennis der methode, die bij de
voorbereiding van sociale wetgeving aan de ministeriëele bureaux wordt gevolgd.
Kamers van Koophandel - zegt de Minister - heb ik niet over deze regeling gehoord,
omdat ‘de bij dit wetsontwerp meest belanghebbenden, de arbeiders, [daarin] niet
vertegenwoordigd zijn.’
De stelling, dat de patroon minder belang heeft bij den arbeidsduur aan zijne
onderneming dan de werklieden, blijve hier onweerlegd. Maar is het niet duidelijk,
dat men langs dien weg althans het oordeel der - zij het dan in de tweede plaats belanghebbenden had kunnen inwinnen?
‘Die belanghebbenden’ [de arbeiders] konden door den Minister ‘ook niet
rechtstreeks gehoord worden,’ want.... er waren nog geen Kamers van Arbeid.
En in Duitschland? Heeft men daar niet wèl de belanghebbenden rechtstreeks
weten te hooren?
De Kamers van Arbeid zijn - zegt de Minister - echter thans nog naar aanleiding
van een aantal bepaalde vragen vragen en opmerkingen gehoord. Uit haar adviezen
blijkt,
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dat het ontwerp volgens patroons te ver gaat, volgens werklieden niet ver genoeg.
‘Uit het hier medegedeelde blijkt, dat de Regeering inderdaad niet geheel onbekend
was met de bestaande toestanden, toen zij het wetsontwerp samenstelde.’ ‘En dat
het.... ontwerp inderdaad een verbetering bevatte van den bestaanden toestand, blijkt
wel daaruit, dat het ontwerp naar het oordeel van menig patroon te ver gaat.’
Ziedaar! Het is de proef op de som! Men was inderdaad ‘niet geheel onbekend’
met de bestaande toestanden. Dat men daar genoeg van af wist, blijkt daaruit dat het
ontwerp een verbetering dier toestanden geeft, getuige... de tegenkanting der patroons!
- Wij onthouden ons van kantteekeningen op deze fraaie argumentatie. Trouwens,
ook zonder dit merkwaardig ‘bewijs’ zou de minister volgehouden hebben, dat hij
‘inderdaad niet geheel onbekend’ is met de praktijk, immers: ‘hij is van oordeel dat
de zeer nauwkeurige gegevens, die de inspecteurs van den arbei hebben verschaft,
voldoende bouwstoffen opleverden om dit ontwerp samen te stellen. Uit die gegevens
toch blijkt, welke arbeidsduur in de door de ambtenaren van het arbeidstoezicht
bezochte1) fabrieken en werkplaatsen geldt’. Later wordt gezegd: ‘Om over de behoefte
aan wettelijke regeling te kunnen oordeelen, behoeft men niet te weten hoe de
gesteldheid is in de fabrieken en werkplaatsen, welke door de inspecteurs van den
arbeid niet zijn bezocht. De toestand in die inrichtingen zal in het algemeen wel niet
veel anders zijn dan in de bezochte inrichtingen....’ Een stelling, een veronderstelling,
die met een beroep op de adviezen der kamers van Arbeid gestaafd wordt.
En zoo wordt zonneklaar bewezen, dat men aan het materiaal der arbeids-inspectie
volkomen genoeg heeft gehad!
Wat de gevolgen der voorgedragen regeling voor de industrie betreft, de Regeering
kon niet nalaten in haar Antwoord daarover te spreken, nadat in de afdeelingen
daarover zoo uitvoerig gedebatteerd was. Ook zegt de

1) Deze cursiveering vindt men niet in de M.v.A.
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minister daaromtrent een en ander, merkt b.v. op dat een machine eventueel onder
de nieuwe bedeeling even lang zal kunnen werken als vroeger, wanneer maar ‘voor
afwisseling van personeel kan worden gezorgd’, - een uitspraak, waarbij elk industrieel
zal aanmerken, dat juist die ‘afwisseling van personeel’ bij een machine voor een
enkel uur of voor enkele uren onmogelijk zijn kan....! Doch in den gedachtengang
der Regeering is die gansche quaestie van nadeel voor de industrie een van die punten,
waarover men eigenlijk niet heel lang behoeft te praten (vandaar zeker dat stilzwijgen
vooraf!), daar zij toch ten slotte geen gewicht in de schaal mogen leggen. Immers:
‘ook al moest worden aangenomen, dat de productie door de invoering der wet zoude
verminderen, er bestaan nog redenen om de wet in te voeren.....’
Vivent les principes, périsse l'industrie!
In Duitschland zelf begrijpt men de zaak anders.
Dat sociale wetgeving sociale lasten legt op de vaderlandsche nijverheid, werd in
Duitschland door de Regeering erkend en uitgesproken in den vorm eener
waarschuwing, om met de sociale wetgeving niet zóóver te gaan dat de
‘Concurrenzfähigkeit’ der eigen industrie op de wereldmarkt zou worden bedreigd.
Dezelfde gedachte vonden wij terug in de rede van den voorzitter der Internationale
Vereeniging voor wettelijke bescherming der arbeiders. Voor de vraag, of in elk
gegeven geval de nieuwe lasten wegens de nieuwe maatregelen (die altijd zijn een
belemmering der industrie) door die industrie kunnen worden gedragen, is kennis
der feitelijke toestanden onmisbaar. Wij zagen dan ook hoe in Duitschland deze
kennis, voor zoover zij ontbreekt, door de Regeering met grooten ijver en even
grooten ernst wordt gezocht, zelfs waar het geldt de ‘simple Verordnung’ voor één
enkel bedrijf, zelfs waar van concurrentie op de wereldmarkt geen sprake is. Eindelijk
hebben wij waargenomen, wat ons land betreft, hoe noch bij de Toelichting van het
ontwerp Ongevallenwet, noch bij die der voordracht nopens arbeids- en rusttijden
bleek, dat onze
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Regeering - het huidig kabinet - over zoodanige kennis beschikt, terwijl zij zelve dat
gemis niet schijnt te gevoelen, immers meent, dat zij ook zonder die kennis wel
gerechtigd is tot het voorstellen van ingrijpende wijzigingen in de bestaande
arbeidsverhoudingen, van nieuwe lasten voor de vaderlandsche industrie.
Het is niet mogelijk voor deze.... eigenaardigheid der Regeering en van haar
bureaux een zwakker woord te gebruiken dan oppervlakkigheid. Waaruit zij
voortspruit? Allereerst zeker wel uit het gemis aan besef, dat het hier zeer
ingewikkelde en onderling samenhangende belangen geldt; dat het hier geldt een
quaestie van gewicht voor onze nationale welvaart. Voor velen bestaat de industrie
eenerzijds uit werkgevers, d.z. kapitalisten, die altijd aan de winnende hand zijn en
als zoodanig ‘taillables et corvéables’, zoo al niet ‘à merci,’ dan toch zonder veel
omzichtigheid; aan den anderen kant uit werklieden, die geheel onmachtig zijn,
zonder de hulp van den Staat, billijke arbeidsvoorwaarden te bedingen en voor wie
dus elke regeling, die te hunnen bate ontworpen wordt, ook winst zal zijn. Men
behoeft nog niet te gelooven, dat een zoo grove voorstelling ook die der Regeering
is, om het niettemin er voor te houden, dat ook zij meent zonder groote schade voor
het algemeen belang en daarom ook zonder nader onderzoek van feiten en toestanden
altijd nog wel iets verder te kunnen gaan met sociale lasten voor den ondernemer,
sociale baten (naar zij meent) voor den arbeider.
In elk geval blijkt men in de bureaux onzer Ministeries te gelooven, dat de feiten
en toestanden genoegzaam uit de officieele rapporten kunnen worden gekend; dat
er niet veel wetenswaardigs te vinden zou zijn buiten het ambtelijk materiaal, dat
men maar voor het grijpen heeft. Terecht echter heeft de Tweede Kamer in haar
voorloopig verslag over het ontwerp ‘wet op arbeid- en rusttijden’ het onderzoek der
Inspecteurs van den arbeid ‘zeer onvolledig’ genoemd.
Misschien ook meent de Regeering, dat onder dit geroep om feiten- en zakenkennis
vooraf, een verkapte oppo-
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sitie schuil gaat, die - gedachtig aan het woord: ‘een veldheer wint al veel, al wint
hij niet dan tijd’ - altijd weer de dilatoire exceptie opwerpt, dat de materie, die
geregeld zal worden, nog niet genoegzaam bekend is om reeds nu tot voorwerp van
stellige bepalingen te worden gemaakt. - Doch indien dit zoo ware, indien dit ooit is
voorgekomen, zou dan het onoprechte der aangevoerde exceptie tevens bewijzen,
dat haar feitelijke grondslag onjuist is? Zou niet veeleer het kiezen van zoodanig
voorwendsel bewijzen, dat men hier de zwakke zijde der regeling had meenen te
vinden?
Hoe dit zij, het blijft er niet minder waar om, dat de Regeering bij de toelichting
harer ‘sociale’ ontwerpen blijk gegeven heeft noch zich in ernst te hebben afgevraagd,
welke de gevolgen harer regeling voor de concurrentie op de wereldmarkt zouden
zijn, noch ook de bestaande toestanden in onze vaderlandsche nijverheid anders dan
onvolledig, immers alleen uit de beschikbare ambtelijke rapporten, te kennen.
Een ernstig requisitoir, maar dat zich grondt, gelijk men gezien heeft, op wat
bedoelde toelichtingen zelve inhouden of liever... niet inhouden. Want wanneer men
zoodanige toelichting doorleest en men stelt zich daarna de vraag: langs welken weg
is de ontwerper gekomen tot de overtuiging, dat zijn voordracht zóó moest luiden
en niet anders; welke overwegingen hebben hem daarbij geleid; welke elementen
legden gewicht in den schaal; - dan komt men onwillekeurig tot deze conclusie: Onze
‘sociale’ wetgever, eenmaal een onderwerp ter regeling gekozen hebbende, slaat na
wat daaromtrent in het officieel materiaal te vinden is; levert die bron veel op, des
te beter; is dat het geval niet, dan zal men het zonder zoodanig feitelijk exposé moeten
stellen; - is deze arbeid verricht, dan gaat hij na wat ons stellig recht op dat stuk
bepaalt; het onvoldoende of gebrekkige dier bepalingen treedt voor hem in een helder
licht; afkeerig van elke proefneming, om door andere dan dwangmaatregelen daarin
verbetering te brengen, komt hij vanzelf tot de slotsom, dat wettelijke voorziening
‘urgent’ is; daar een voorbeeld van zoodanige voorziening binnen
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de grenzen van ons vaderland niet te vindeu is, richt hij den blik naar de vreemde
staten en gaat na op wat wijze men daar de zaak heeft geregeld, welke voor- en welke
nadeelen de elders gekozen stelsels bleken te hebben, welke klippen men bij de keuze
van een dier stelsels heeft te vermijden; is de wetgever zoover gekomen, dan rest
hem niet meer dan de bepalingen in een Nederlandsch gewaad te steken, te zoeken
naar de aansluiting der ontworpen wetsartikelen aan de reeds geldende en ... de
‘toelichting’ te schrijven, waarin hij het resultaat dezer overwegingen zal neerleggen,
maar tevens zal toonen aan dit en aan niets anders gedacht te hebben.
Wat het resultaat dezer wijze van werken is, kan niet twijfelachtig zijn: een regeling,
die - voorzoover zij niet direct geïmporteerd is - uitgedacht is in de bureaux, buiten
elke voeling met de industrie, met de belanghebbenden; een ontwerp, dat alles van
boven af regelt en van boven af aan de nijverheid wordt opgelegd als de noodwendige
norm, waarnaar zij zich te schikken zal hebben; een ontwerp ook, bij welks
samenstelling zoo goed als geheel is geabstraheerd aan de immers zoo onvolledig
bekende, feitelijke toestanden in ons land en dat deswege even goed voor elk ander
land had kunnen zijn ontworpen; werk zonder eigen stempel dus, en zonder nationale
keur; de belichaming eener van elders ingevoerde theorie, die men zelfs niet getracht
heeft aan te passen aan wat ten onzent op datzelfde gebied reeds bestaat en waarvan
men evenmin weet welke hare uitwerking ten onzent zijn zal!
Wat onze conclusie zal wezen, kan na het bovenstaande niet twijfelachtig meer zijn.
De praemisse, dat onze arbeidswetgeving onvoldoende wordt voorbereid, moet
noodwendig leiden tot den eisch, dat hierin verbetering worde gebracht, verbetering
door levendiger besef van de samengesteldheid der verschillende belangen; door
stelselmatige, voorafgaande raadpleging der belanghebbenden (werkgevers en
werklieden); door nauwkeuriger kennis der bestaande toestanden; door zorgvuldiger
overwegen der te verwachten gevolgen
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met name voor den invloed op de productie, op de prijzen, op de concurrenzfähigkeit
tegenover het buitenland; verbetering in één woord door ernstiger vóór-studie der te
codificeeren materie.
Waarin die vóór-studie hoofdzakelijk zal moeten bestaan, is hiermee tevens reeds
aangegeven. Of zij altijd mogelijk zal zijn? Waar de wil is (als in Duitschland), daar
wordt ook de weg gevonden. Belanghebbenden zullen zeker gaarne tot mededeeling
der hun bekende gegevens bereid gevonden worden, omdat zij zullen begrijpen, dat
die mededeeling is in hun eigen belang.
Maar.... er is een ‘maar’. De ernstige vóór-studie kost tijd. Zij behoeft zeker niet
steeds, ook waar het minder belangrijke ontwerpen geldt, v i e r j a a r te vorderen,
gelijk wij zagen dat in Duitschland noodig was ter voorbereiding van éénen socialen
maatregel. Moest dàt de regel zijn ook voor ons, dan zou - daar een Minister ten
onzent meestal niet langer dan vier jaar leeft - de sociale arbeid van elken bewindsman
noodwendig moeten bestaan in het bewerken van wat door zijn voorganger was
voorbereid en in het voorbereiden van wat door zijn opvolger moest worden ter hand
genomen. Zoo zou elk hunner den na hem komenden binden in de keuze der te
behandelen materie. Doch het is niet waar, dat zoo langdurige voorbereiding telkens
volstrekt onmisbaar is. Met bekwamen spoed en met goeden wil - die van de zijde
der belanghebbenden (immers in hun eigen belang) wel niet zullen ontbreken - kan
vrij spoedig veel en bruikbaar materiaal worden bijeengegaard. De vraag is maar, of
de Regeering haar methode veranderen wil en erkennen, dat niet zij alleen met haar
officieele raadslieden, haar ambtelijke bescheiden tot een juist oordeel over de
gevolgen van ingrijpende maatregelen voor de industrie bevoegd is. Dan zal zij zien,
dat in de praktijk de meer omslachtig schijnende weg nog wel eens de kortste kan
blijken te zijn, getuige de Ongevallenwet, die immers aanstonds minder
monopolistisch had kunnen zijn ontworpen, wanneer men maar vooraf het oordeel
van belanghebbenden over zoodanig monopolie had ingewonnen.... en maar naar dat
oordeel had willen luisteren!
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Of strijdt zoodanige voorafgaande raadpleging der belanghebbenden en deskundigen
met de waardigheid der Regeering, of met haar verantwoordelijkheid voor wat toch
ten slotte door haar zal moeten worden verdedigd? In Duitschland meent men van
niet. Ook wij kunnen noch het een noch het ander inzien. Immers zoodanige
raadpleging vooraf is geschied bij de voorbereiding der tariefwets-wijziging. Het
oorspronkelijk ontwerp van minister P i e r s o n is in handen gesteld van de Commissie
voor de Handelspolitiek. Deze heeft studie gemaakt van de zaak; zij heeft voorts
over verschillende posten hen gehoord, die geacht werden van een bijzondere post
speciale kennis te bezitten; van hun oordeel heeft de Commissie nota genomen; de
processenverbaal dezer enquêtes zijn bijeengebracht in een verslag, waaraan de
Commissie (mede op grond dier enquêtes) haar eigen oordeel over het ontwerp
toevoegde. De Minister heeft van dit alles kennis genomen en.... zijn oorspronkelijke
voordracht vóór de indiening gewijzigd.
Wat aan het Departement van Financiën gebeurt, waarom kan dat niet ook aan het
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid geschieden? Waarom kan niet zonder uitstel, dat tot afstel leidt - een ‘sociaal’ ontwerp vóór de indiening gesteld
worden in handen eener Commissie voor Arbeidswetgeving, die belanghebbenden
hoort, hun oordeel inwint, haar eigen denkbeelden ontwikkelt, en aldus den minister
voorlicht omtrent de bruikbaarheid van zijn ontwerp? Dit alles en meer nog kon en
moest geschieden, waar het ‘sociale’ regelingen geldt, omdat daarbij allerlei technische
vragen betrokken zijn.
Zeker, men zal zoodoende wellicht wat langzamer arbeiden. Men zal met minder
haast een groot deel van een omvangrijk program afwerken. Men zal straks ook, aan
het eind der vierjarige periode, op niet zóóveel ontwerpen kunnen wijzen, als evenveel
proeven tot bevordering van sociale rechtvaardigheid. Toch zal daardoor juist de
sociale rechtvaardigheid beter worden gediend. En die overweging behoort toch den
doorslag te geven.
Den Haag, April 1901.
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Heerscht er in China Godsdienstvrijheid?
Door Prof. J.J.M. de Groot.
Bezwaarlijk kan het hem, die niet slechts voor de goede zijde der wereldsche dingen,
maar ook voor hunnen keerkant een eenigszins open oog heeft, ontgaan, dat de
wereldpers van onzen tijd, bij al het voortreffelijke dat haar eigen is, soms evengoed
als al wat menschelijk is, machtige gebreken toont. Mocht ik het wagen enkele
daarvan, die sterk in het oog springen, te noemen, ik zou geneigd zijn ze te vereenigen
tot een drietal, nauw verbonden en in elkander grijpend: oppervlakkigheid,
eenzijdigheid, neiging om gansche stelsels te bouwen op eenmaal als axiomata
aangenomen drogredenen.
Natuurlijk treedt die drie-eenheid vooral op den voorgrond in de nieuwsbladen,
tegenwoordig vrijwel het eenige dagelijksche voedsel voor den geest van het gros
der beschaafden. Bij de koortsige haast, waarmee die moeten worden ineengezet,
kan naar deugdelijk onderzoek, naar waarheid moeielijk worden gestreefd; hoofdvraag
blijft of hetgeen zij mededeelen wel nieuw, onderhoudend, en vooral prikkelend is.
Oppervlakkigheid voert dus hier den boventoon. En wat eenzijdigheid betreft, hoe
kunnen wij, die sedert eenige geslachten gewend zijn deze ondeugd, onder den
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schoonen naam partijdigheid, te verheerlijken als hoofddeugd van den man - ‘wilt
gij een man zijn, kies partij,’ - hoe kunnen wij verwachten haar niet te zien heerschen
in een pers, die bijna geheel in dienst van partijen staat? Over den derde in den bond:
de gewoonte om gansche stelsels te bouwen op eenmaal als axiomata aangenomen
onjuistheden of halve juistheden - zwijgen wij; die is eenvoudig een rechtstreeksch
uitvloeisel van de twee andere.
Bedenkelijker is het, dat het drievoudig kwaad ook sterk voortwoekert in dat deel
der pers, hetwelk rechtstreeks op den naam van drager van waarheidszin en verspreider
van deugdelijke kennis aanspraak maakt, nl. in tijdschriften, boeken en brochures.
Ook daarin gunnen de schrijvers zich vaak al bijzonder weinig moeite om zaken van
meerdere kanten te bezien, alvorens conclusiën te trekken en oordeel te vellen; men
schrijft maar; - al minder en minder wordt ernaar gestreefd goede grondslagen te
leggen, of de deugdelijkheid en hechtheid der gebezigde op de proef te stellen; men
bouwt maar. Dat dus veel kwaad wordt gesticht, wien kan het ontgaan? Leidt toch
het drievoudige euvel niet in rechte lijn tot miskenning van anderer rechtmatige
inzichten, willen en streven, dus tot aankweeking van onrecht? Het beschouwen
eener zaak van een tegenoverliggenden kant is toch het werk noch van
oppervlakkigheid, noch van eenzijdigheid; van oppervlakkigen en eenzijdigen is het
dus niet te verwachten, dat zij het voor eene tegenpartij zullen opnemen. Dat een
machtige pers, met halsstarrigheid voortredeneerend op themata door
oppervlakkigheid en eenzijdigheid uitgebroed, zelfs in staat is wereldrijken te
biologeeren en op te zetten tot ten hemel schreienden volkenmoord, wij zagen het
nog pas. Is het dan wel te verwonderen, dat wij haar ook nu en dan onheil zien
wrochten op bescheidener schaal, haar de meest oppervlakkige en eenzijdige
grondstellingen, valsche dus, onbeschroomd zien uitwerken tot een volledig stel van
drogredenen, dat goede zaken in onze samenleving ondermijnt en afbreekt? Bij zulke
kruistochten der duisternis,
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ondernomen in het volste licht der openbaarheid, waart de logen openlijk rond, vaak
in den vorm van aantijging en laster, des te gevaarlijker wanneer deze zich, zooals
veelal geschiedt, tooien met een kleed van uiterlijke welvoegelijkheid.
Men beschuldige mij niet van overdrijving. Wil men een proef op de som?
Aanschouwt dan hoe, zoo buiten ons vaderland als daarbinnen, datzelfde driehoofdige
gedrocht in het afgeloopen jaar op weerzinwekkende wijze lostrok op een instituut,
hetwelk in onze samenleving sedert eeuwen het burgerrecht, de belangstelling van
tienduizenden geniet, nl. de Christelijke missie. Deze instelling, achtenswaardig om
haren geest van zelfopoffering ten behoeve van den heidenschen medemensch,
achtenswaardig om haar streven naar moreele en stoffelijke opheffing van minder
beschaafde elementen onzer menschheid, achtenswaardig eindelijk om hetgeen zij
voor wetenschap en kennis heeft gedaan - nog nimmer werd zij in de pers zoo
gesmaad.
De plotseling in het verre China uitbrekende troebelen, waarvan de grondoorzaken
nog altijd in nevelen verscholen liggen, ja nog dieper daarin werden bedolven onder
stapels beschreven en bedrukt papier, trokken ieders aandacht. Zij liepen op hevige
Christenvervolging uit in verschillende oorden des rijks, vervolgingen waarin - het
lekte spoedig genoeg uit - de regeering en hare dienaren de hand hadden, ja, een
werkzaam aandeel namen. Naar eene verklaring werd gezocht; doch men tastte in
het donker en greep een valsche grondstelling. De regeering, zoo leeraarde de pers
alom, is in China, evenals het volk zelf, volmaakt verdraagzaam op godsdienstig
gebied, dit is overbekend. Welnu, ziet men er thans de zendelingen en hunne
Christengemeenten alom vervolgd, de reden kan onmogelijk een andere zijn, dan
dat de zending de Chineezen en hunne regeerders zóó door booze daden heeft
gekrenkt, dat de maat der verbittering is overgeloopen. Ziedaar de ware oplossing;
eureka! Ja, meer nog: de algemeene haat tegen vreemdelingen, die zich in China zoo
onmiskenbaar aan alle zijden uit, zelfs in aanvallen op hunne nederzettingen

Onze Eeuw. Jaargang 1

271
in de havens en op de legaties in de hoofdstad, is aan de zendelingen toe te schrijven.
De geheele Chineesche kwestie is een zendelingenkwestie. En nog meer fraais van
dien aard.
Oppervlakkigheid en eenzijdigheid waren hier het eerst aan het woord, en zijn tot
dusver vrijwel alleen aan het woord gebleven. De grondstelling, zoo handig ontdekt,
aan de werkelijkheid te toetsen, och, dat was alweer het werk niet van koningin
Oppervlakkigheid; die grondstelling eens van den anderen kant, dien der Chineezen
zelf, te bekijken, daarmede kon Eenzijdigheid zich bezwaarlijk vermoeien. Restte
nog de derde bondgenoot, en inderdaad stond de wereldpers terstond gereed om het
thema verder uit te werken, en over de misdadige zending de fiolen van haren
hevigsten toorn uit te gieten. Ook in ons vaderland bleef zij niet achter. Met eenige
woordvoerders voorop, - zelf in China geweest, en die het dus konden weten - werd
het eenige wat nog aan het tableau ontbrak fluks ineengezet, nl. het zondenregister
der zendelingen. En in welken vorm kwam het te voorschijn? Men houde mij het
harde woord ten goede: als een wangedrocht van uit-den-duim-zuigerij, laster en
smaad. Ook hier bleek weer ten duidelijkste, dat, zoo men al van distelen geen druiven
leest, zich ook evenmin uit drogredenen iets anders dan onwaarheid laat smeden.
Billijkheid eischt, dat ik mijn schrille teekening vooraf met een enkel woord
rechtvaardig. Ik zal dit doen langs den eenvoudigsten weg, namelijk met een keur
van passages, uit eenige persproducten bijeengelezen, en in onze tijdschriften en
dagbladen over het algemeen met ingenomenheid, als openbaringen, begroet.
Gemakshalve rangschik ik die onder een viertal hoofden; slechts het cursief gedrukte
is van mij, de rest is woordelijk citaat.
Ten eerste; de zending ijvert tegen afgodendienst. Volgens de pers nu wil dit
zeggen: ‘De zendelingen slaan beelden en tempels in China stuk, beleedigen de
menschen in hunne preeken door te schelden op hunne goden en die te lasteren. Zij
bespotten den heerschenden godsdienst zonder dien te kennen, schimpen op zeden
en gewoonten. Zij nemen tempels als den
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dom van Utrecht in bezit, om ter plaatse een eigen godsdienstgebouw in te richten,
en verhinderen tooneelvoorstellingen’.
Ten tweede; zij trachten als fatsoenlijke en beschaafde lieden te leven, te huizen
en zich te kleeden, zonder van hunne vaderlandsche levenswijze volledig afstand te
doen. Dit nu heet: ‘Zij zien er niet uit als bleeke, statige menschen in schamele kleedij,
met een eerwaardigen (sic) staf; zwerven niet door de bergen en rotsvlakten, vervolgd
door heidenen, gesteenigd door snoode kinderen. O neen; zij brassen en zwelgen,
zijn lui en gemakziek, zijn lid van societeiten. Hunne dames zijn geparfumeerd en
gehandschoend. Zij wonen in halve paleizen, de mooiste villa's met frisschen zeewind,
eten daar koek en suikergebak in rijk gemeubelde vertrekken, met verdoemde
afgodsbeelden onder het beeld van den Verlosser’.
Ten derde; evenals elke vreemdeling, staan de zendelingen onder de bescherming
van hun eigen land en van zijn consulaire vertegenwoordigers. Wat nu wordt hiervan
gemaakt? ‘Zij willen zich in het hun vreemde land geheel aan de wetten onttrekken,
en vormen er een staat in den staat. Zij laten zich Generaals en Goeverneurs noemen,
weigeren zelfs voor Keizer of Koning den hoed af te nemen. Zij hebben altijd
oorlogsschepen te hunner bescherming noodig, en er ook steeds een achter zich
liggen; zij dreigen immer met oorlogsschepen en consuls, zoo het hun niet naar den
zin gaat. Zij worden gebezigd als voorloopers en voorposten van het veroveringsleger
in China, in stede dat daarvoor, zooals elders, ontdekkingsreizigers en handelaren
worden gebruikt. Godsdienst en beschaving zijn het voorwendsel voor het kapitalisme,
opdringend en roovend waar het geen recht heeft. Een zendeling, een kist opium,
een bijbel en een Europeesch oorlogsschip zijn voor den Chinees vier zaken, in
altijddurend, onverbrekelijk verband. De verschillende mogendheden steunen het
arrogante, onverstandige en brutale drijven der zendelingen met schepen en
landingsdivisies, en gretig hebben zij van elken moord op zendelingen misbruik
gemaakt, om de Chineesche regeering daarvoor te doen bloeden met geld en goed’.
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Ten vierde; de zending tracht hare bekeerlingen te beschermen tegen vervolgingszucht
der Chineesche regeering. ‘Ja,’ zoo verklaart de alwetende pers, ‘tegen de plaatselijke
autoriteiten werpen de zendelingen zich op als pleitbezorgers voor hunne christenen,
die processen hebben. Zij doen dit niet uit toewijding voor hunne kudden, o neen,
maar om daarmede wat te verdienen, wel twintig of dertig ten honderd van het
eigendom, waarover de questie loopt. Zij treden ongeroepen de gerechtszalen binnen,
en vallen de rechters in de rede,’ enz.
Maar genoeg van al dat fraais. Met gerustheid kan het den lezer, die lezen kan,
zelf ter beoordeeling blijven, of men hier met praatjes heeft te doen, of dat werkelijk
de gansche zending uit krankzinnigen en boeven bestaat. Toch blijkt zoo vaak, dat
ernstige, verstandige lieden aan dat phantastische zondenregister, ten minste in
hoofdzaak, geloof slaan; wie verwacht dan ook, dat zulke dingen door menschen,
die in China waren, zouden worden gedrukt zoo zij onwaar waren, niet goed
geconstateerd? Indien menigmaal onverdiende smaad onze sympathie voor den
gesmade verhoogt, dat dit dan ook, hier het geval zij! Het laatste jaar der negentiende
eeuw zal waarlijk in de geschiedboeken der Oost-Aziatische zending voor altijd als
een rampzalig jaar staan aangeteekend, rampzalig om de bloedige vervolging, die
haar heeft getroffen, niet minder echter wegens het feit, dat de christelijke pers zelve
zich toen openlijk aan de zijde der vervolgers schaarde.
Het ligt niet in mijne bedoeling, de verdediging der Zending op te nemen.
Ongetwijfeld kleven haar, als alle menschelijk werk, fouten en verkeerdheden aan,
doch dit kan aantijging en smaad onmogelijk rechtvaardigen. Mijn doel is alleen, de
bron van al dien laster wat van naderbij te bezien, de roemruchtige stelling namelijk,
dat in China volkomen godsdienstvrijheid heerscht, zoodat, wanneer de Christenen
er vervolgd worden, dit slechts aan eigen schuld, aan eigen verkeerdheden is te wijten.
Het klinkt vreemd, dat het vraagstuk dier godsdienstvrijheid, voor de Zending van
zoo hooge beteekenis, tot
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dusver zoogoed als geen onderwerp van publieke bespreking was. Sedert eenige
eeuwen moest de missie bij allerhande gelegenheden gevoelig ondervinden, dat er
aan die vrijheid heelwat haperde, ja, dat de Chineesche staatsregeering en haar
aanhang zich veeleer kenmerkten door vervolgingszucht. Doch de redenen dier
onverdraagzaamheid te schetsen en onder formules te brengen, daarnaar werd, voor
zoover mijn kennis reikt, nog nimmer gestreefd. Dit schijnt de poging in dien geest,
die ik mij voorstel te ondernemen, te rechtvaardigen. Zij zal een droombeeld uit
onzen geest verbannen en plaats doen ruimen voor de overtuiging, dat men de
waarheid heelwat dichter nabijkomt, wanneer men den Chineeschen Staat kenschetst
als den onverdraagzaamsten, meest vervolgzieken ter wereld, als eenen die, op grond
van overoude, dogmatische grondbeginselen, onmogelijk anders kan, dan tegen elke
godsdienstige vereeniging of sekte, sedert den tijd van C o n f u c i u s op eigen bodem
verschenen, op te treden te vuur en te zwaard; als een Staat eindelijk, die die
staatkundige gedragslijn met de meeste nauwgezetheid volgt, a fortiori tegen het
exotische Christendom, door verachte Vreemde Duivelen ingevoerd.
Ook ik leefde jaren lang in den zoeten wereldwaan, dat in China volle
godsdienstvrijheid heerscht. Zelfs gaf ik daaraan in een mijner eerste geschriften
uiting; het zij mij vergeven. Mijn waangeloof duurde tot 1882. Ik woonde toen te
Pontianak, de hoofdplaats van Borneo's Wester-Afdeeling, die zich in het bezit van
een aanzienlijk aantal nijvere Chineesche inwoners verheugt. Aldaar bracht op zekeren
dag de stoomboot van Singapoera twee Boeddhistische geestelijken aan, nederige,
bescheiden mannen, die zich dadelijk met vromen ijver wierpen op bekeeringswerk.
Weldra hadden zij eenige proselieten om zich heen, vooral gewonnen uit het
bejaardere deel van het schoone geslacht, en spoedig was een godsdienstig
genootschap het onderwerp van de gesprekken van den dag. Reeds begonnen sommige
huismoeders en dochters, meer dan hunnen echtgenooten en vaders lief was, ter wille
van de vrome bijeenkomsten der
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vereeniging uithuizig te worden; men vereerde daar, onder leiding der priesters en
enkele vrouwelijke zeloten, Amitabha, en Kwan-jin of Awalokiteçwara, bracht beiden
van tijd tot tijd een offer, en dreunde ijverig Boeddhistische Soetrastukken op.
Opvolging van Boeddha's hoofdgeboden stond bovenaan op het program. Vooral
tegen het dooden van dieren werd met kracht geijverd en, als noodzakelijk gevolg,
tegen het eten van vleesch en visch, dat immers van zulke moorden de rechtstreeksche
oorzaak is; onverbiddelijk, dus luidde het, verspert die zonde den weg naar Amitabha's
Paradijs, het hoofd- en einddoel der vereeniging. Ontucht stond als tweede hinderpaal
op dat pad des heils te boek, nevens diefstal, leugen en gebruik van bedwelmenden
drank. Het genootschap was dus, gelijk men ziet, zoo Boeddhistisch mogelijk.
Niet lang duurde het of, dank den Chineeschen hoofden, genoot de nieuwe sekte
de volle aandacht van ons bestuur. Die hoofden toonden zich harer alles behalve
goedgezind. En geen wonder, want onder hen scholen de pachters der accijnsen op
het geslacht en de arakstokerijen, waarvan de opbrengst, bij verminderd vleesch- en
drankverbruik, noodzakelijk moest dalen; ook het Goevernement zou dan de nadeelen
ondervinden door waardevermindering der pacht. Met nadruk verzekerden zij ook,
dat in China de regeering zulke vereenigingen, als nadeelig voor de gevestigde orde
van zaken, onder geen voorwendsel duldt, en dat zij daar te lande als uiterst gevaarlijk
voor den Staat te boek staan, ja dat die priesters wel uit hun land konden zijn gevlucht
om vervolging te ontgaan. Deze mededeeling vooral viel in uitstekende aarde, want
de traditioneele vrees voor geheime genootschappen zat in die dagen het bestuur der
Wester-Afdeeling nog in merg en been. Kortom, de resident, een man van beradenheid
en snel besluit, vol vaderlijke zorg tevens voor 's lands geldelijk heil, zette de beide
predikers fluks met de eerste Singapoersche boot de residentie uit. Omtrent
godsdienstvrijheid, ieder inwoner van onze koloniën bij de wet gewaarborgd, had
hij, naar men ziet, zijne eigene opvatting.
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De verzekering, door de Chineesche hoofden met zooveel aplomb gegeven, dat de
regeering in hun vaderland de Boeddhistische, vegetarische genootschappen streng
vervolgt, maakte mijne nieuwsgierigheid gaande, en met eenigen ijver doorzocht ik
de dikke, Chineesche wetboeken om inlichting te verkrijgen. En het bleek mij ten
volle, dat die menschen de waarheid spraken. Een schat van voorschriften op het
vervolgen van ketterijen en het uitroeien van Taoisme en Boeddhisme trof ik in die
boeken aan, en wel onder speciale titels, die, omlijst door een reeks van toelichtende
aanteekeningen, op het vraagstuk der godsdienstvrijheid veel licht werpen, dat,
rechtstreeks van de staatsregeering zelve uitgaande, zeker de hoogste waarde mag
worden toegekend.
Beziging van dat materiaal, als uitgangspunt voor de behandeling van het vraagstuk,
ligt voor de hand. Het komt mij echter, èn ter wille van een logische volgorde, èn tot
beter verstand dier wetten zelf, raadzaam voor, een overzicht van de grondbegrippen,
die in China het denkbeeld vrijheid van godsdienst en godsdienstleer beheerschen,
te doen voorafgaan. Die begrippen, allen uitloopend op dit èène punt: wijsbegeerte
en staatkunde samen maken die vrijheid absoluut onbestaanbaar, werden door meer
dan een Chineesch schrijver in zeer uiteenloopende bewoordingen uitgesproken,
doch met verrassende eenheid van geest. Deze vergemakkelijkt hunne formuleering
zeer. Om ze te leeren kennen, dient men op te klimmen tot China's oudste tijden,
waarin de natie door alle eeuwen heen den grondslag van hare begrippen en
instellingen op elk gebied van staatkunde, wijsbegeerte en zedeleer heeft gezocht.
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I.
Confucianistische Gronddenkbeelden omtrent Ketterij en
Kettervervolging.
Sedert den vroegen dageraad van haar bestaan, voor zoover het ons gegeven is dien
door hare geschriften te kennen, bestond voor de Chineesche natie maar één afdoend
middel om het menschdom een duurzaam en voorspoedig leven te verzekeren,
namelijk, het in al zijn doen en laten zich te doen regelen naar de natuur. Buiten de
medewerking en den zegen des heelals, van hemel en aarde, was voor haar geen zijn,
van welken aard ook, denkbaar, laat staan een bloeiend zijn. Wèl hem, die zich in
alles aan die natuurmachten onderwerpt, zich volkomen schikt naar haren ‘weg’ of
Ta o , haren gang of verloop, zich naar dezen in alle opzichten gedraagt; wee
daarentegen den verwatene, die het waagt te doen hetgeen zelfs maar in de verte
geacht kan worden tegen dien Tao in te gaan. Botsing met zulk een overmacht baart
leed van allerlei aard, en ten slotte ondergang, vernietiging.
Dus vertegenwoordigde, van allen aanvang, de Tao al het correcte en rechte,
t s j i n g , dat in het Wereldal bestaat, dus ook alle correcte en rechtzinnige
gedragingen, die in overeenstemming zijn met den Tao, dat wil zeggen: de l i of
regelen van privaat en maatschappelijk leven, gepaard aan t e h of moraal, tezamen
uitmakende de f o e n g -s o e h of goede zeden en gebruiken. Van al die schoone
zaken is, in het oog van China's wijzen, de Tao de schepper, zooals trouwens van
alles, hoegenaamd, wat binnen de grenzen van hemel en aarde door de bewegingen
van den Cosmos en zijne onderdeelen wordt voortgebracht. Nevens die
Natuurbeweging, dien Wereldgang, dien Alschepper, bestaat geen tweede; naast het
ééne stel van levensregelen en moraal is dus voor geen tweede plaats. Mocht
desniettemin ergens een tweede ontkiemen, dan is dit uit den aard der rede niet
correct, onrechtzinnig, p o e h t s j i n g , of, zooals de technische uitdrukking luidt,
sjé.
Of deze laatste conclusie al weinig strookt met het punt van uitgang, nl. dat buiten
den eenen en eenigen
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Tao om geene schepping kan plaats hebben, m.a.w. onrechtzinnige dingen ook door
den Tao worden tot stand gebracht en dus feitelijk rechtzinnig zijn - dus alles wat
ontstaat en bestaat per se rechtzinnig is en goed, - dit schijnt de Chineesche
wijsbegeerte blijkbaar minder te deren. Voor haar is het genoeg, dat al hetgeen,
volgens haar eigen verheven oordeel, niet uit den Tao is, slechts uit den booze wezen
kan, geluk noch deugd kan kweeken, en dus op den echten, rechtzinnigen staatsman
de dwingende plicht rust dat te verdelgen met wortel en tak waar het bestaat, en het,
waar het mocht ontstaan, in de kiem te smoren, vóór en aleer het gelegenheid heeft
verwarring te stichten in de echte, oorspronkelijke l i en t e h , de eenige zaken die
den mensch volmaakt in zijn doen en laten met den loop des Heelals in
overeenstemming houden.
Deze theorie eenmaal als hoogste en eerste wijsheid vooropgesteld, bleef nog
slechts over om te constateeren wat de l i en t e h , de echte levensregelen en zedeleer,
zijn. Dit vraagstuk kon voor China's wijsgeeren en staatslieden nimmer een vraagstuk
wezen, want hunne vaderen zorgden voor eene volledige oplossing. Deze toch leefden
zoo kort na de schepping des heelals; enkelen hadden zelfs in de afwerking daarvan
nog wel eenig aandeel - hun handel en wandel moet dus zeer zeker nauwkeurig naar
den loop des heelals zijn ingericht geweest; hun leven was dus volmaakt en
rechtzinnig, rechtzinniger althans dan eenig menschelijk leven hetwelk ons, den
naneef, gegeven is te kennen. Geheel en al ligt het dan ook in de menschelijke rede,
in de richting van alle gezond verstand en wijsheid, hùn doen, hùn laten, hùnne leer
tot eenig richtsnoer te nemen. Met andere woorden, de oude werken, die ons omtrent
dat alles inlichten en door het oordeel van wijzen van allen tijd eenstemmig als echt
gewaarmerkt zijn, moet men verheffen tot bijbels der rechtzinnigheid. Welaan dan,
op die boeken het leven en streven der gansche menschheid geschoeid, die boeken
gemaakt tot grondslagen van staat en maatschappij, en - de nooit volprezen, verheven
Tao komt tot zijn hoogste recht.
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Deze theorie, de praktijk van alle eeuwen huldigde haar tot in hare verste
consequenties. Gezegde boeken kende men steeds onder den veelzeggenden naam
van k i n g , ‘de schering’, d.w.z. die van het menschelijk zijn, het grondthema voor
het weefsel van alle weten, laten en doen. Schering veronderstelt een inslag, een
w e i . Onder deze benaming kent de litteratuur dan ook tal van geschriften, op de
k i n g 's gegrond, bestemd om deze toe te lichten en af te werken, aan te toonen, hoe
zij op alle onderdeelen van het praktische leven behooren in te werken. Beide tezamen
vormen de correcte, rechtzinnige letteren, de bronnen voor de dogmatiek, de eenige,
die sedert eeuwen in de oogen van wijzen, geletterden en staatslieden de hoogste
genade heeft gevonden. Zij zijn van alle beschaving en geleerdheid de grondslag;
doorkneedheid in hetgeen zij leeren is tot op dezen dag hoogste, ja eenige eisch op
de wereldberuchte examens, die den toegang openen tot den staatsdienst. Geschriften,
die buiten dat kader staan, zijn òf neutraal en dus beneden de aandacht van elken
wijze en man van Staat, alleen goed voor excentrieke geesten, die ijdele bezigheid
zoeken; oftewel, zij ademen een anderen geest en zijn dus hetorodox, zedenbedervend,
en van staatgevaarlijken invloed. Zij behooren onder alle omstandigheden geweerd
en vernietigd, evengoed als alle gebruiken en leerstellingen, waaraan hun geest het
aanzijn geeft.
Dat die k i n g 's ten nauwste aan den naam van Confucius verbonden zijn, mag als
bekend worden verondersteld. Van een enkele, de Tsjoen-tsioe, gaat hij voor den
schrijver door; drie andere, de Sjoe, de Sji en de Yih, heeft hij, naar het heet,
grootendeels of geheel geredigeerd; door de Li-ki loopt zijn naam en die van vele
zijner leerlingen zóó geregeld heen, dat het lijvige werk grootendeels uit gegevens,
door hemzelven verschaft of omtrent hem bewaard, schijnt samengesteld. Met die
vijf k i n g 's staan in beteekenis, waarde en heiligheid vier zoogenaamde S j o e of
Boeken gelijk. Drie dezer, nl. de Loen-yü, de Ta-hioh en de Tsjoeng-yoeng, worden
rechtstreeks aan den grooten Meester en zijne naaste leerlingen toegeschreven; het
vierde is afkomstig
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van China's ‘tweeden wijze’, den welbekenden M e n c i u s , den grootsten volgeling
van C o n f u c i u s en dus voornaamsten verkondiger van diens inzichten en leer. Dit
stel van negen klassieke werken noeme men dus vrijelijk de Confucianistische
hoofdgrondwet van maatschappij en staat, den eenigen bijbel voor godsdienst,
staatkunde en zedeleer sinds eeuwen, de schatkamer van dogmatiek, buiten welke
geen waarheid ooit was, noch is, noch wezen zal. Dogmatiek, hoezeer ook in onze
geschriften het tegendeel mag worden gepredikt, is dus van China's staatsorganismus
en zijne maatschappelijke inrichting een hoofdtrek.
Dogmatiek is in het algemeen de moeder van verkettering, onverdraagzaamheid
en vervolging. Zou dit in het Rijk van het Midden anders zijn? Geenszins. Daar
vinden wij de School van C o n f u c i u s , in nauw verbond met den Staat, die zich
met hare beginselen totaal vereenzelvigd heeft, doortrokken met een fanatieken geest
van verbittering tegen alles, op godsdienstig en ethisch gebied, wat niet tot de
Klassieken is terug te brengen, een verbittering zich uitende in uitroeiing à outrance
van al wat niet als een voortbouwen op beginselen dier heilige werken is aan te
merken. Kruistochten tegen zulke dwaalleeringen, hoe zouden die buitendien bij
mogelijkheid kunnen uitblijven, waar C o n f u c i u s en M e n c i u s zelf die hebben
gepredikt als hoogsten plicht? Met vinnigheid toch - men kan het in zijne eigene
geschriften lezen - trok laatstgenoemde heilige op ketters los, en vooral aan een
tweetal spaarde hij de bliksems zijner verbolgenheid niet: Ya n g Ts j o e , den man
van een epicurismus van de slechte soort, en M i h T i h , prediker van een leer van
algemeene menschenliefde, zelfs ten koste van de ouders, alsmede van eenvoud bij
het ter aarde bestellen van de dooden. Hunne leerstellingen, die blijkbaar in zijnen
tijd op verontrustende wijze om zich heen hadden gegrepen, te bestrijden, dit was
het levensdoel van den wijze; hoort hoe hij tegen hen de schichten zijner
verontwaardiging slingert: ‘Wordt hunnen leerstellingen het voortwoekeren niet
belet, dan kunnen die van C o n f u c i u s onmogelijk op den voorgrond treden, dan
wordt het
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volk door die kettertaal op het dwaalspoor gebracht, en vinden menschenliefde en
plichtsbetrachting zich den weg versperd; dan gaat, als gevolg hiervan, de mensch,
op het voetspoor der beesten, den mensch verscheuren, de een den ander verslinden’.
Zóó afgrijselijk zijn de gevolgen van ketterij! En Confucius? Deze wijze der wijzen
uitte zich in minder massieve bewoordingen, maar veroordeelde toch al wat niet
strookte met zijn eigene onfeilbare leer, met één enkele zinsnede, die het ketterjagend
staatsbestuur sedert als devies in zijne banier heeft gedragen: ‘Het beoefenen van
hetgeen van het rechtzinnige afwijkt, wat richt dat toch een schade aan!’ (Loen-yü,
II, 16).
Ook de Sjoe bevat eene passage, die als een voorschrift, om al wat s j é of
onrechtzinning is van de aarde te verdelgen, mag worden opgevat, en klaarblijkelijk
door de Confucianistische wereld steeds in die beteekenis opgevat is; - zij luidt, kort,
maar krachtig: ‘Weifelt niet in het wegdoen van al hetgeen s j é is’. Zij komt voor
in een der heiligste stukken van dat allerheiligste boek, en wel in de ‘Raadgevingen
van den Grooten Yu’ een verzameling van lessen in staatsmanswijsheid van niemand
minder dan van den nooit volprezen stichter der Hia-dynastie in de 23ste eeuw vòòr
onze jaartelling. Sedert deze adviezen onder de Han-dynastie ontdekt werden, zijn
zij als een uiterst klassiek stuk grondwet voor staatsbestuur geëerd en gehuldigd
gebleven, temeer omdat de redactie ervan steeds aan C o n f u c i u s in hoogst eigen
persoon toegeschreven is. Gezaghebbende schrijvers uit den ouden tijd, wier werken
niet tot de klassieke behooren, kwamen ook al voor oorlog tegen het onrechtzinnige
op. In hunne voorste rijen stond de groote K w a n I-w o e , die in 645 vóór onze
jaartelling stierf. Daar hij de oudste staatkundige schrijver is, wiens werken bewaard
zijn gebleven, gaan zijne uitspraken door voor eerste en hoofdbron, waaruit de
staatsleer der Klassieken behoort te worden aangevuld. ‘Zij die bestuur over het volk
voeren’, zoo schreef hij, ‘moeten algemeen de rechtzinnigheid (t s j i n g ) des volks
wenschen en begeeren. En waar die begeerte heerscht, daar mag niet verzuimd
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worden ook geringe onrechtzinnigheden (s j é ) tegen te gaan, want uit geringe
onrechtzinnigheid komt grootere voort. Worden dus de geringe niet tekeer gegaan,
dan slaagt ook geene poging om de groote onschadelijk te maken voor de dynastie’.
(Kwan-tsze, hst. I, § 3.)
Logisch opgevat, staat het dus, ingevolge de strenge Confucianistische staatsleer,
onwrikbaar vast, zoo vast als eenig dogma vast kan staan, dat ook op het gebied van
godsdienstige zeden en zedenleer alles door de regeering ten doode behoort te worden
opgeschreven, wat niet door de Klassieken als echt en deugdelijk is gewaarmerkt,
of niet daarin zonder afkeuring genoemd wordt. Die klassieke godsdienst, de eenige
ware, omvat de vereering der dooden en vaderen, waartoe ook die van zekere goden
van den grond en den landbouw te brengen is, nevens den dienst van natuurgodheden,
als Hemel en Aarde, zon, maan en sterren, wind, regen, sneeuw, bergen en wateren.
In dien grondvorm is hij, met de grootste angstvalligheid van moderne en vreemde
elementen vrij gehouden, inderdaad nog op dezen dag de eenige godsdienst van den
Staat, door Keizer en ambtenaarswereld uitgeoefend ter verzekering van eigen heil
en dat des volks. En voor het volk zelf is de dienst der voorouders de eenige erkende
religie. Deze werd van oudsher uitgeoefend binnen den familiekring en had dus nooit
vorming van godsdienstige corporaties van noode, evenmin eene initiatie of
leerstellingen, noch iets anders hoegenaamd wat naar een kerkgenootschap of sekte
riekt. Al zulke dingen, totaal on-klassiek en on-Confucianistisch als zij zijn, missen
dan ook in het oog van den Staat ten eenemale recht van bestaan. En deze logica tot
in hare verste consequenties ontwikkelend, bedwingt de Staat hun ontstaan met alle
kracht en houdt hij, met de leuzen van den grooten Y ü en C o n f u c i u s in top, met
behulp van wurgtouw, geeselstok en verbanning, den alouden godsdienst en zedenleer
ervan vrij, zooals trouwens van elke nieuwigheid.
Het ware zeer zeker een belangwekkend en loonend werk, de rol en werking van
het Confucianistische dogma van godsdienstvervolging door den loop van China's
ge-
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schiedenis heen op den voet te volgen. Oost-Aziatische bronnen doen op dit terrein
vele gegevens aan de hand, door niemand nog met ernst doorvorscht. Wij willen ons
echter in deze bladzijden in hoofdzaak bepalen tot beschouwing van de meer actueele
zijde van het vraagstuk, en nagaan hoe de dynastie, die thans op den rijkstroon
waggelt, zich tot dusver ten opzichte van het beginsel van absolute
onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied gedragen heeft. Wij zullen haar in deze
door niemand minder dan zichzelf doen teekenen, dat is te zeggen, door haar eigene
wetten en decreten. Die zullen ons toonen, dat, Confucianistisch als zij is, scherper
Confucianistisch wellicht dan ooit een vorstenhuis vòòr haar, zij zich volkomen
beweegt in de sfeer van beginselen, in vorenstaande bladzijden geschetst. Die met
alle kracht tot hun recht trachtende te brengen, maakt zij zich schuldig aan geweldige
ketterjagerij, de geweldigste misschien wel, die ooit tusschen hemel en aarde gehouden
werd.
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II
De Ketterwetten.
De wetten, door het Chineesche staatsbestuur tot wering van ketterij in het leven
geroepen, zijn hoofdzakelijk vervat in het 16de hoofdstuk van den civielen en
crimineelen Codex of Ta-Ts'ing loeh-li: ‘Hoofd- en Bijwetten van de Groote Ts'ing
Dynastie’. Zij prijken daar in den laatsten titel, die tot opschrift voert: ‘Over het
tegengaan van heterodoxe praktijken van voorgangers en priesters’. Onder drie
algemeene benamingen staan de verketterde godsdiensten en leerstellingen daarin
geboekt, en wel, als i-t w a n : ‘afwijkingen van het rechtzinnige,’ een term rechtstreeks
uit de reeds behandelde machtspreuk van C o n f u c i u s overgenomen; - verder als
s i é -s j o e h : ‘heterodoxe praktijken’, welke uitdrukking haar bestaan verschuldigd
is aan den grooten Yü, die, zooals wij zagen, de eerste was, die het woord s i é , in
den zin van onrechtzinnigheid gebruikte; en eindelijk als t s o -t a o : ‘linksche Tao’,
die bezijden den eenigen, waren Wereldgang staat.

Hoofdwet.
Artikel I.
‘Voorgangers of priesters, die voorgeven kettersche goden te doen afdalen door
bezweringen te schrijven of die over water uit te spreken, of door godenpalankijns
rond te dragen en heiligen aan te roepen, zich zelven voorgangers in de leer,
hoofdbeschermers of voorgangsters noemende; verder alle vereenigingen die zich
wildweg heeten de Witte Lotus Gemeente van den Boeddha Maitreya, of die der
Leer van den Lichtenden Eerwaardige, of de School van de Witte Wolk, enzoovoorts,
mitsgaders al die zich bezighouden met praktijken van linkschen Tao of afwijkingen
van het rechtzinnige; ten slotte, zij die op verborgen plaatsen prenten en beelden
hebben, en daarvoor
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wierook offeren, of samenkomsten houden, die 's nachts plaats hebben en overdag
uiteen gaan, en waarbij het volk wordt opgezet en misleid onder het mom van
beoefening van het goede - al zulke lieden zullen, zoo zij hoofden of voorgangers
waren, worden gewurgd, doch zoo zij slechts volgelingen waren, ieder honderd slagen
met den langen stok ontvangen, en daarna in eeuwige ballingschap worden gezonden
naar een 3000 mijlen afgelegen streek’.

Artikel II.
‘Indien men in het leger of onder het volk een godenbeeld kleedt en opsiert, met
cimbalenslag en tromgeroer dien god inhaalt en offervergaderingen hem ter eere
houdt, zullen honderd slagen met den langen stok worden toebedeeld, doch alleen
aan de leiders en voorgangers’.

Artikel III.
‘Dorpshoofden, die van de zaken (in de twee vorige artikelen omschreven) op de
hoogte waren en toch geen maatregelen daartegen namen, zullen ieder 40 slagen
ontvangen met de korte bamboelat. Indien het echter slechts den bid- en dankdienst
(voor den oogst) ter eere van de gemeenschappelijke plaatselijke landgoden gold,
respectievelijk aan de lente en den herfst verbonden, dan vallen zij niet onder deze
bepaling’.
Ziedaar, in drie artikelen, de kern van de Ketterwet. Zij vormen hare hoofd- of
grondbepalingen, hare l o e h . Alle verdere artikelen zijn slechts l i of bijwetten, ter
verzekering van de goede werking en uitvoering van die l o e h in het leven geroepen.
Evenals de l o e h van elken titel des Wetboeks, zijn ook de onderhavige letterlijk
uit den Codex der Ming-dynastie overgenomen. Dus heeft China's rijksregeering vijf
of zes eeuwen lang haren dienaren de wapenen in de hand gegeven, om bijna
onbeperkt te woeden tegen alle godsdienstige corporaties, hoe ook genaamd, ja zelfs
tegen
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gewone gebruiken van eigen, inlandsch heidendom, als het oproepen van goden, ten
einde hen te vereeren en door offers gunstig te stemmen. En welke zijn die wapenen?
Wurging voor de voorgangers; voor eenvoudige deelnemers geeselstraf, de zwaarste
die het Wetboek kent en die meestal den dood ten gevolge heeft, of, mocht zij worden
overleefd, nog levenslange ballingschap buitendien.
Indien het waar is, dat men een despotieke regeering mag beoordeelen naar de
wetten, door haarzelf ter handhaving van eigen gezag in het leven geroepen, dan
voorzeker moet het hier uit de pen, dat die van China zich afteekent als een ketterjager
van de ergste soort, als eene regeering, wier richtsnoer een dolzinnig woeden schijnt
tegen alwat onklassiek en dus onrechtzinnig heet, feitelijk dus tegen alles op
godsdienstig gebied, wat niet hoogst antiek te noemen is. Natuurlijk ademen de
bijwetten volmaakt denzelfden geest. Men vorme zichzelf een oordeel over het
volgende, lange artikel, dat de verbanning der volgelingen en medeplichtigen nader
regelt:
‘Als ambtenaren of beambten, militairen of volkslieden, Boeddhistische of
Taoistische geestelijken, wie ook en waar ter plaatse, beweren verstand te hebben
van het torschen van godenpalankijns, het aanroepen van heiligen, het schrijven van
bezweringsformulieren en het uitspreken van bezweringen over water; of ook indien
zij, om wierook te offeren, volgelingen bijeenbrengen, die 's nachts vergaderen en
zich overdag verstrooien; - verder als zij heilige geschriften of bezweringsformules
vervaardigen, of heterodoxe praktijken verrichten en die aan leerlingen overdragen,
of ook wel geld ophalen; of als zij zijdelingsche leerstellingen en afwijkende
beginselen van welken aard ook verkondigen, zoodat het volk door hen in vlam gezet
of op het dwaalspoor gebracht wordt, dan zullen de volgelingen worden opgezonden
naar de Moslimsche vestingen (in Turkestan en Mongolië) en daar als slaaf worden
afgestaan aan de Beg's van hoogere en lagere rangen, alsmede aan Mohammedanen,
in staat hen met kracht te regeeren en in bedwang te houden.
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Zij die, onder de benaming van vrienden van het goede,’ - dus gaat hetzelfde artikel
voort - ‘inzamelingen en uitdeelingen houden, en daarbij meer dan tien in aantal zijn;
verder zij die zich heeten stokers van wondergeneesmiddelen en de woningen van
regeeringspersonen buiten of binnen de hoofdstad betreden, oftewel eigenmachtig
binnen de muren van het Keizerlijk Paleis komen, ten einde er betrekkingen aan te
knoopen tot het uithalen van slechte dingen, of aldus plaatsing bij het bestuur
verkrijgen - zulke lieden zullen altegader met eeuwige verbanning naar de
dichtstbijgelegen rijksgrenzen worden gestraft. Dezelfde straf zal ook militairen en
burgers en abten van Boeddhistische en Taoistische kloosters treffen, die, zonder
inlichtingen omtrent hun verleden in te winnen, zulke lieden zullen hebben verborgen,
ontvangen, of verblijf verleend, of hen tot de kruinschering of het dragen van de
haarnaald1) zullen hebben toegelaten, althans zoo die lieden boven de tien in aantal
waren. Waren er echter minder dan tien toegelaten of tijdelijk onder dak genomen,
of voor plaatsing in staatsdienst voorgedragen, of daarin opgenomen, dan zullen de
schuldigen op grond van wetsovertreding berecht worden, zoowel als de buurthoofden
die, schoon van het gebeurde op de hoogte, het niet aangaven, alsook de officieren
en soldaten van de wacht aan elk der Paleispoorten, die niet tegen hen op de hoede
waren of hen niet opspoorden of arresteerden.
Mocht het misdrijf een verzwarend karakter hebben aangenomen, dan zal het bij
gelegenheid der groote zittingen in behandeling genomen en berecht worden.
Wanneer gezeten lieden, die een ambacht uitoefenen, Boeddhistische soetra's
prevelen en geluk inroepen door te vasten, echter zonder, in welk opzicht ook,
heterodoxe leerstellingen te beoefenen of heilige boeken of bezweringen te
vervaardigen, of dezulke aan leerlingen over te dragen, of gelden in te zamelen, of
de menigte te misleiden, dan mag deze Bijwet niet lichtvaardig toegepast worden.’

1) Respectievelijk de wijding tot Boeddhistisch en Taoistisch geestelijke.
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Voorzeker valt van dit artikel bezwaarlijk te beweren, dat het in duidelijkheid te kort
komt, of zich niet volkomen in geest en strekking bij de Hoofdwet aansluit. Het toont
zoo onverholen mogelijk, dat de Wet, bij haar blind woeden tegen godsdienstige
gemeenten, van geen schifting of onderscheiding weten wil, en zelfs godsdienstige
corporaties ter bevordering en beoefening van het goede aan een vervolgziek
mandarijnendom ter prooi toewerpt; immers, dat ‘vrienden van het goede’, waarvan
het artikel gewaagt, is, zoo spreekt de officiëele commentaar van het Wetboek zelf,
‘almede een benaming voor een heterodoxe leer.’ Het treft de aandacht, dat het zoeken
van invloed langs den weg van artsenijkunst in strafwaardigheid op ééne lijn wordt
geplaatst met leiding en lidmaatschap eener godsdienstige vereeniging. Tot goed
verstand dezer zaak wete men, dat geneeskunst in China in nauw verband met
godsdienst staat vanwege het feit, dat als krachtdadige artsenijen steeds bij uitstek
dezulke stonden aangeschreven, die zielsmaterie van godheden, hunne energie en
levenskracht bevatten, en hieraan een levenwekkende, zielversterkende kracht
ontleenen, die nog ten overvloede den patient de ziekteduivelen uit het lichaam drijft.
Dit verklaart waarom aan de clausule juist in dit wetsartikel een plaatsje is ingeruimd.
Voor ons is zij van bijzondere beteekenis. Immers, ook de Christelijke missies houden
zich stelselmatig en op groote schaal met de uitoefening van geneeskunde bezig, wijl
zij daardoor den weg vinden naar het hart, de genegenheid des volks, en op de meest
praktische wijze uiting kunnen geven aan den Christelijken geest van liefde en
barmhartigheid. Met de wet in de hand, kan dus iedere overheidspersoon den
inlandschen Christen, die medische hulp mocht verleenen in het gezin van iemand,
die zelfs maar in de verte met de ambtelijke wereld samenhangt, voor zijn rechterstoel
brengen, doen geeselen, en tot levenslange ballingschap doemen. Dit wil niet zeggen,
dat de strafbepaling met het oog op de medische missies in het leven geroepen werd.
Want wij vinden haar, met ongeveer het gansche lange artikel, reeds in het wetboek
van de Ming dynastie, met volkomen dezelfde woordenkeus,
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doch een eenigszins gewijzigde volgorde der onderdeelen. Alleen de slot-alinea
zoeken wij daarin tevergeefs, zoodat daarvan de eer van het vaderschap aan de
hedendaagsche dynastie toekomt.
Een merkwaardige alinea is zij, voorwaar! Niet lichtvaardig moet het
mandarijnendom met de wet in de hand tegen hen woeden, die rustig een wereldsch
beroep of handwerk uitoefenen, maar daarnevens niet schromen hunne zaligheid te
bevorderen door Boeddhistische heilige boeken op te zeggen en te vasten! Niet al te
toomeloos hanteere het tegen zulke lieden den geeselstok, niet al te dolzinnig
veroordeele het hen om, op duizenden mijlen van hun woonoord met al wat hun daar
lief en dierbaar is, hun bestaan voort te slepen in ellende, kommer en gebrek, tot de
dood hun verlossing brengt! Maar hen op niet-lichtvaardige wijze te geeselen en te
verbannen, dit blijft voor den Confucianistischen magistraat, die zijn plicht goed
rechtzinnig opvat, zaak van de allerhoogste aandacht, eerste voorwerp zijner zorg.
Men begrijpt dus wat die beperkende bepaling voor hem zeggen wil: zij staat louter
op papier.
Zwaar, zeer zwaar blijkbaar, drukt op de vaderlijke Chineesche regeering de vrees,
dat godsdienstige praktijken en dwaalleeren vooral zullen ontkiemen in de
schuilhoeken van het landelijk leven, waar de hand der mandarijnen minder
rechtstreeks ingrijpt, en hoofdzakelijk slechts door bemiddeling van dorpshoofden
van 's volks eigen keuze werken kan. Vandaar dat zij in het derde artikel der Hoofdwet
dien hoofden de niet malsche straf van veertig geeselslagen toedenkt, zoo zij
verzuimen tot ketterjacht het initiatief te nemen. Groot verder is des wetgevers
beduchtheid, dat de vervolgingsijver zal verslappen. Ook hiertegen dient gewaakt.
Wie zijn staatsplicht tot ketterjacht verzaakt, hij moge op de ladder der
ambtenaarswereld een nog zoo hooge plaats innemen, dien dreigt disciplinaire straf;
daarentegen staan verlokkende belooningen hem te wachten, die met het bestuur
samenwerkt door als verklikker op te treden, of bij het arresteeren de behulpzame
hand te leenen.
‘In elke provincie’, zoo luidt een der artikelen van de
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Bijwet, ‘moet, wanneer ergens een heterodoxe leer ontstaat, waardoor het ongeletterde
volk misleid wordt, de prefect van het departement of het district zich aanstonds
derwaarts begeven en een onderzoek instellen, om daarop naar waarheid aan
hoogerhand rapport uit te brengen, met verzoek dat het het bestuur toegestaan worde,
onderzoekingen in te stellen en de misdrijven naar gelang van hunne zwaarte te
berechten. Mocht de prefect iets verhelen of verbergen, of de zaak onderhands in
orde brengen, dan zal, zoo zij langs een anderen weg de opmerkzaamheid (der
regeering) trekt, zijn straf zich bepalen tot tentoonstelling in het schandbord, dewijl
hij zaken van beteekenis had behandeld als waren zij van luttel gewicht, of met
verdraaiing van de wet andere dingen lichtvaardig had toegelaten, die streng
onderzocht en gestraft hadden behooren te worden. Maar als het gebeurde niet aan
den dag kwam, noch iets daarvan (bij de regeering) werd aangebracht, dan zal die
prefect tot de zwaarste straf veroordeeld worden, die volgens de wetsbepalingen op
het verborgen houden van misdrijven kan opgelegd worden’.
En een ander artikel bepaalt:
‘Afgezien van de straffen, door de Hoofdwet geëischt, tegen misleiding der menigte
door heterodoxe leerstellingen, zullen de mandarijnen, die in de betrokken landstreek
het bestuur voerden zonder gestrenge middelen aan te wenden tot keering van dat
euvel, alsook de politie-censoren voor de vijf kwartieren binnen de rijkshoofdstad,
en de provinciale Gouverneurs buiten de hoofdstad, die meegaandheid betoonden,
of den ketters bescherming verleenden, of verzuimden onderzoekingen op touw te
zetten, zonder uitzondering worden in handen gesteld van het Ministerie waaronder
zij ressorteeren, ter beoordeeling en berechting.
Zoo lieden, die met de ketterij niets hebben uit te staan, het initiatief tot de
vervolging nemen, dan zal hun voor iederen schuldige twintig tael zilver als belooning
worden uitgekeerd. En ingeval arrestaties waren te bewerkstelligen, zullen zij, die
deze uitvoerden, tien tael zilver als belooning uitbetaald krijgen’.
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De disciplinaire bepalingen ten aanzien van plichtverzakende staatsdienaren zijn
nader in het Wetboek uitgewerkt en, in den vorm van een voorschrift, aan de Hoofden
Bijwet bij wijze van aanhangsel toegevoegd. ‘Mocht een schurk’, dus luidt dat
staatsstuk, ‘in de eene of andere streek zichzelven een goddelijk wezen of een Boeddha
noemen, en zich aanmatigen een onrechtzinnige leer op touw te zetten, of water
uitdeelen, waaraan door formulieren kracht is toebedeeld, of met gedrukte geschriften
het publiek misleiden, oftewel gelden inzamelen, dan zal, zelfs al was er van geen
rustverstoring sprake, noch de zaak van ernstige beteekenis, de prefect van het district,
zoo deze verzuimde een onderzoek in te stellen en de schuldigen in hechtenis te
nemen, twee graden lager worden geplaatst in de registers van verdiensten, voor de
ambtenaarswereld in het Ministerie van Burgerlijk Bestuur aangehouden. Zijn
departementschef, die in het verzuim berustte en hem in dienst hield, zal in die
registers èèn graad lager worden geplaatst; van den Tao-tai, die hem eveneens in
dienst liet, zal een jaar tractement worden ingehouden, van de beide ambtenaren met
beboetingen belast (?) negen maanden, en van den Goeverneur der provincie zes.
Mochten er duidelijke aanwijzingen zijn gevonden van overdracht van leerstellingen
en praktijken op anderen, echter zonder misleiding van de menigte of geldinzameling,
dan zullen die straffen zijn als volgt: één graad verlaging voor den districtsprefect;
inhouding van een jaar, negen maanden, zes en drie maanden bezoldiging
respectievelijk van den departementsprefect, den Taotai, de ambtenaren van beboeting
en den Goeverneur’. Verder staan overeenkomstige straffen uitgeschreven voor het
geval, dat het districtshoofd den ketters paspoorten of vrijbrieven mocht hebben ter
hand gesteld, terwijl voor die ambtenaren zwaardere straffen worden geëischt, zoo
uit de ketterijen beroeringen of opstootjes mochten zijn voortgevloeid. Ten slotte
verklaart het staatsstuk al die straffen van terugwerkende kracht op reeds afgetreden
mandarijnen, onder wier bestuur ketterijen mochten hebben bestaan. Al die bepalingen
zijn voor ons vooral
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van beteekenis, doordien zij ons leeren, dat zelfs eenvoudige, onderhandsche
propaganda voor godsdienstige leerstellingen en verrichtingen door de
bestuurspersonen krachtig moet vervolgd worden, willen zij niet zichzelven
blootstellen aan vervolging en straf.
En welke nu zijn de belooningen, den ijverigen onder de ketterjagers
voorgespiegeld?
‘Wanneer een bestuursambtenaar tegen onrechtzinnige leerstellingen, door slecht
volk eigenmachtig op touw gezet, zonder talmen rechtsingang doet plaats hebben en
arrestaties bewerkstelligt, dan zal, zoo er het doodvonnis van èènen hoofdschuldige
uit voortvloeit, die staatsdienaar èèn graad hooger in de registers van verdiensten
worden ingeschreven, terwijl hem voor elken volgeling èène eervolle aanteekening
in die registers zal tebeurt vallen. En worden er, behalve den hoofdaanlegger, vijf of
meer volgelingen gevonnisd, dan wordt dien staatsdienaar toegestaan het Ministerie
te vergezellen bij hare audientie ten Hove. Mocht het aantal gearresteerden meer dan
tien bedragen, dan zal de provinciale Goeverneur, onder wien die ambtenaar dient,
den Troon voorstellen hem in ambtelijken rang te bevorderen’. Enzoovoorts. Men
kan zich voorstellen hoe gul de ketterjager, wiens ijver zòò wordt beloond en geëerd,
met arresteeren, geeselen, wurgen en verbannen zal omspringen! Schuld of onschuld
zijner slachtoffers wordt hem bijzaak, het zoo hoog mogelijk opvoeren van hun aantal
hoofdzaak.
Evenals elke titel van het Wetboek, is ook de Ketterwet ruim omzoomd met officiëele
aanteekeningen en toelichtingen. Deze behelzen in de eerste plaats nuttige wenken
ten aanzien van de wijze waarop aan de artikelen van Hoofd- en Bijwet uitvoering
behoort te worden gegeven, voorschriften bij verbanningen in acht te nemen, enz.
Het meerendeel van dit alles is voor ons onderwerp slechts van zijdelingsch belang,
en kan dus buiten bespreking blijven, doch enkele brokstukken verdienen onze
opmerkzaamheid ten volle. Zoo bijv. een keizerlijk decreet van het 18de jaar der
Kia-khing periode (1813), elfde maand, 27sten dag, waarbij
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de onderkoning in elke provincie, onder rechtstreeksch bestuur, aangeschreven wordt
toch vooral zorg te dragen, dat in ieder district met ernst en toewijding de bekeering
des volks wordt ter harte genomen door voorlezing van het Heilig Edict; ‘daardoor
zal, huis aan huis en deur aan deur, de menschheid worden vermaand en onderricht,
zullen de harten der verdoolden op den langen duur kennis opdoen van de plichten
van elkeen ten aanzien van zijn medemensch, en de rechtzinnige leerstellingen bloeien
en licht verspreiden, terwijl de onrechtzinnige vanzelf tot asch vergaan.’ Inzonderheid
moeten de mandarijnen ijveren tegen spilzucht, want spilzucht berooit het volk, en
berooiden laten zich gemakkelijker, dan wie ook, door inblazingen van booze
ketterijen vangen.
Naast dit officiëele stukje zielkundige staatsmanswijsheid prijkt een keizerlijke
aanschrijving van krachtiger allooi, op denzelfden dag aan de wereld geschonken.
Elk prefect van een departement of district beschouwe het, onmiddellijk bij de
aanvaarding van zijn ambt, als eersten en hoogsten plicht om van dorp tot dorp, van
gehucht tot gehucht, streng te doen uitvorschen of er ook kettersche sekten bestaan.
Mocht er ergens eene zijn ontloken, dan zal hij dit zonder tijdverlies ter kennisse van
zijne superieuren brengen, een onderzoek instellen, arrestaties bewerkstelligen en
rechtsingang openen, want, zoo staat er letterlijk bij geschreven: ‘in het minst niet
mag met zulke zaken lichtvaardig omgesprongen, of haar den vrijen loop gelaten
worden’. Mocht hier verzuim plaats grijpen, welnu, de superieuren van den
plichtvergeten ambtenaar zullen tegen dezen de noodige stappen nemen; zij zullen
zijn verzuim onderzoeken, en hem streng berechten. Omgekeerd worden de prefecten
gemachtigd hunne chefs rechtstreeks bij het Ministerie aan te klagen, zoo deze hunne
rapporten over kettersche aangelegenheden in den doofpot leggen.
Al zijn de toelichtingen en bijbepalingen, door den Wetgever nevens de Ketterwet
geplaatst, niet alle even dienstig om den geest, die hem bezielt, door en door te leeren
kennen, zoo blijven zij toch belangrijk, doordat zij
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zijne fanatieke vervolgingszucht zoo eenstemmig kenschetsen, en haar alle krachtig
en in uiterst scherpe lijnen doen uitkomen. Men late bijv. nog over de volgende alinea
het oog gaan:
‘Bijaldien ergens onder het volk godheden worden ontvangen of ingehaald, of
bijeenkomsten worden gehouden tot het verrichten van dankceremonieel, of wanneer
het buiten zijn woonstreek trekt om wierookoffers te gaan brengen, of met trommen
en cimbalen werkt, of vlaggen en banieren uithangt of opstelt, en er dus aanleiding
toe geeft, dat beide seksen zich dooreenbewegen, dan zullen èn de prefect van het
departement, èn die van het district in kwestie, zoo zij niet streng daartegen optraden
met strafvaardige hand, zes maanden traktement verbeuren..... En wanneer onder het
volk vergaderingen worden bijeengeroepen ter beoefening van het goede, of
zaligheidzoekers de bevolking samenbrengen om Soetra's te prevelen, dan zullen de
plaatselijke overheidspersonen, die in het opsporen en onthullen dier zaken te kort
schoten, gestraft worden met inhouding van drie maanden salaris’.
De lezer, die belang in dit onderwerp mocht stellen, zal misschien onvoldaan zijn,
zoo hem de Chineesche Ketterwet niet in haar geheel geschonken wordt. Hem ter
wille zijn wij dus verplicht, hier nog een harer artikelen in te voegen, dat de thans
regeerende dynastie zelf in het leven riep en niet aan het huis, dat vòòr haar den
schepter zwaaide, heeft ontleend:
‘Zij die propaganda maken voor de kettersche sekten van het Witte Licht, de Witte
Lotus, de Acht Diagrammen, en soortgelijke, of bezweringen en formulieren bezigen,
die wild en onwaar zijn en niet met de Klassieken strooken, daarbij voorgangers
erkennende en proselieten makende en de menigte misleidend, zullen, als zij
hoofdaanleggers waren, tot wurging worden veroordeeld, met executie zonder dat
het vonnis vooraf aan revisie wordt onderworpen. De volgelingen, die den
zestigjarigen leeftijd nog niet overschreden hebben, en dezulken die, wèl zestig jaren
oud, proselieten maakten, zullen altegader naar de Mohammedaan-
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sche vestingen worden opgezonden, en daar in slavernij worden gegeven aan de
Beg's van hoogeren of lageren rang, of aan Mohammedanen, die in staat zijn hen
met krachtige hand in bedwang te houden. En volgelingen, over de zestig jaren oud,
die zich tot het beoefenen der leer hadden laten verlokken zonder zelf proselieten te
maken, zullen naar streken in Yunnan, Kweitsjoe, Kwangtoeng en Kwangsi worden
gezonden waar malaria heerscht, ter eeuwige ballingschap. Banier-soldaten zullen
uit hun banier-regiment worden gestooten, en hun misdrijf zal daarop volgens dezelfde
wet als voor het volk geldig is behandeld worden.
En wat lidmaten der sekte van het Roode Licht en andere leer-vereenigingen van
welken aard betreft, die zich niet afgeven met propaganda voor hare praktijken of
bezweringen en leerstellingen, maar den ouden Kerkvader, die omhoog gezweefd
is,1) belijden en daarbij voorgangers erkennen en proselieten maken - dezulken zullen
naar Oeroemtsji (in de Nieuwe Provincie, ten noorden van het Thiensjan gebergte)
worden opgezonden, en met inachtneming van de omstandigheid of zij banierkrijgers
dan wel volkslieden zijn, tot Goevernements-slavernij worden gedoemd. Beleden
zij echter den ouden Kerkvader die ten hemel steeg, zonder bekeerlingen aan te
werven, maar hadden zij boeken en geschriften onder zich, dan moeten zij altegader
worden verwezen naar de verre rijksgrenzen, ter eeuwige verbanning. Zij eindelijk,
die tot het opzamelen van verdiensten nederzitten en den adem doen circuleeren
(inhouden?), zullen tachtig slagen met den langen stok ontvangen.
Zij die, volkomen bij eene sekte ingelijfd, hiervan spijt krijgen en zich naar het
Bestuur begeven om vrijwillig bekentenis af te leggen, zullen kwijtschelding van
straf ontvangen. Van hen zal de plaatselijke overheid een naamregister aanleggen,
en zij zal dit opzenden naar den Yamen van den Provincialen Opperrechter, die het
daar zal deponeeren; en mocht dan zulk een berouwhebbende zich opnieuw aan het
verbreiden of beoefenen van ketterij schuldig maken,

1) Een profeet uit de zestiende eeuw, stichter van een Boeddhistische sekte.
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dan zal hij eenen graad zwaarder worden gestraft dan de Wet anders zou eischen.
Zoo inkeer eerst intreedt na arrestatie, of vóór het gerecht, dan zal elk der schuldigen
toch gevonnisd worden naar de maat van zijn vergrijp, zonder eenige remissie of
gratie.
Mocht bij het onderzoek blijken, dat in werkelijkheid niets anders plaats had dan
onthouding van verboden voedsel, offerande van wierook en opzegging van
Boeddhistische soetra's, eenig en alleen met het doel geluk te verwerven, en zonder
dat voorgangers werden erkend of bekeerlingen gemaakt, en ook zonder dat men
onder lidmaten van kettersche sekten kennissen had, dan zal geen vonnis worden
uitgesproken.
Opgemaakt en herzien in het eerste jaar der Taokwang periode’, d.w.z. in A.D.
1821.
Dit sedert tachtig jaren in het Wetboek prijkende voorschrift, om aan deelnemers
van ketterijen genade te verleenen, wanneer zij uit eigen beweging hunne dwalingen
komen aangeven en afzweren, beschouwe men niet grifweg als een uitvloeisel van
edelmoedigheid bij den Wetgever. Behalve een lokmiddel tot verraad, is het
vermoedelijk niets meer dan eene concessie, afgedwongen door den grooten Mencius.
Volgens de hem toegeschreven geschriften, zou deze tweede Confucianische heilige
gezegd hebben: ‘Zij die van Mih wegloopen, kunnen niet anders dan tot Yang
overgaan, en dezen laatsten den rug toekeerende, moeten zij wel weer toevlucht
zoeken in de Confucianistische leer. Hen die dit laatste doen, neme men met open
armen op, en men late het er bij. Zij die dan nog tegen Yang en Mih polemiek zouden
voeren, zouden handelen als iemand die, op het vangen van een losloopend varken
uit, dit dier nog naloopt en bij den achterpoot trekt, als het al in het hok is’.
Wordt vervolgd.
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De jongste roman van Mrs. Humphry Ward.
ELEANOR. (1900). (London. Smith, Elder and Co.)
Door
Prof. Dr. P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.
‘On se lasse de tout, excepté de comprendre....
Et si l'on se lassait aussi de comprendre? .... Si l'on se trouvait l'esprit trop libre?
Si l'on éprouvait le besoin de conclure?
....Nous commençons à nous méfier du dilettantisme.’1)
Deze woorden uit een nieuweren roman drukken scherp uit, wat vele eenigszins
diepere gemoederen in onze dagen gevoelen, wat ook de litteratuur op allerlei wijze
inkleedt. De dilettant: daaronder verstaan wij niet voornamelijk den mensch van
oppervlakkige, halve kennis; maar hem wiens geest de kracht mist om hetgeen de
wereld hem aanbrengt te ziften, af te weren, of zich ten eigendom te maken. Deze
mensch stelt allerlei vragen, of neemt ze van anderen over; een antwoord er op heeft
hij niet. Zijn gevoel voor levensuitingen en bewegingen is soms ziekelijk fijn; het
leven zelf blijft hem een raadsel, en door de wereld zwerft zijn geest zonder richting
noch stuur. Is het dan mogelijk, dat het anders zij? Er is immers geen oplossing voor
de groote levensvragen? Wat kan men dan doen, wanneer men ze niet van zich afzet,
dan er mede spelen,

1) E d . R o d . A u milieu du chemin (Rev. des 2 Mondes 15 Janv. 1900 p. 302).
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er onder gebukt gaan, of in 't beste geval.... ze ‘begrijpen’?
Bij velen ontwaakt het gevoel, dat er toch iets anders moet zijn. Dat begrijpen
alleen, Ed. Rod zegt het in de aangehaalde woorden zoo terecht, mat de ziel af en
laat haar ledig. Zij het dan zoo, dat er geen antwoord op de levensvragen gereed ligt,
dat althans geen stelsel, geen theorie ze oplost: is daarom onze geest gedoemd ze
lijdelijk te ondergaan, is er in het worstelen met die groote vragen, in den geestelijken
strijd geen kracht en geen licht te vinden? Voorzeker. Maar de weg daarheen is een
andere dan die van het ‘begrijpen’, dat toch zoo weinig waarlijk begrijpen is, omdat
de eigen persoon met zijn behoeften er buiten blijft staan; een andere ook dan dat
sympathische gevoel, dat zoo eindeloos geprezen altruïsme, waardoor wij wel buiten
ons zelf treden, maar slechts om onze eigene ellende allerwege weerkaatst en herhaald
te zien in anderen, en alzoo niet boven eigen twijfel en zwakheid verheven worden.
Dient het bovenstaande om ons in den kring der denkbeelden van Mrs. Wa r d 's
jongste werk in te leiden? Mij dunkt: ja. Dit boek brengt ons telkens in gezelschap
met een man, die een overtuiging voorstaat, welke toch volstrekt zijn overtuiging
niet mag heeten, althans met geheel zijn innerlijk en uiterlijk bestaan volkomen in
strijd is: een slachtoffer dus van wat ik daar als dilettantisme beschreef. En Eleanor,
de hoofdpersoon van het verhaal, ook zij zoekt in haar leed heul bij het begrijpen en
smaakt ‘that inner sweetness, that gentle restoring flame that comes from the life of
ideas, the life of knowledge’ (p. 32).
Doch laat ons, eer wij haar personen nader leeren kennen, nagaan welke de geest
der schrijfster is. Mrs. H u m p h r y Wa r d is sedert jaren geen onbekende, ik behoef
haar stellig ook niet aan mijn lezers voor te stellen. In de dagen van verval der
letterkunde, ook in Engeland, dagen waarin men R u d . K i p l i n g en M a r i e
C o r e l l i voor belangrijke menschen houdt, is het een verkwikking enkelen te
ontmoeten, die de tradities van een beter verleden voortzetten. Onder de eer-
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sten Mrs. Wa r d , een schrijfster die haar grootere voorgangster G e o r g e E l i o t
in het pogen en wagen vaak overtreft, in het uitvoeren nooit evenaart. Ook bij Mrs.
Wa r d is het inwendige leven de hoofdzaak, ook zij behoort tot de ‘intellectueelen’
die dat geestelijk bestaan der menschen leeren begrijpen en medegevoelen. Maar
hierin verschilt zij van G e o r g e E l i o t , dat zij in haar verhalen en figuren de
geestelijke stroomingen van den tijd teekent: de breuk met het supranaturalisme in
R o b e r t E l s m e r e , de socialistische stemming in M a r c e l l a , de beweging naar
de Roomsche kerk in H e l b e c k o f B a n n i s d a l e . Soms ontsnapt zij stellig niet
aan het gevaar, dat haar werken al te zeer inkleeding zijn van denkbeelden;
herhaaldelijk evenwel, vooral in Marcella en Helbeck, gaat de idee in het kunstwerk
op, zonder dat al te veel redeneeringen haar verklaren. In dit opzicht is Eleanor stellig
een achteruitgang: het verhaal sleept hier weer vrij wat beschouwingen en
uiteenzettingen mede.
Uit het gezegde blijkt, dat Mrs. Wa r d ‘fait grand’; zij waagt de stoute poging,
waarvan de eerste klassieke proeve in Plato's Republiek voorkomt, de karakters te
schetsen zooals de beginsels en meeningen van den tijd die vormen. Hier betreedt
zij denzelfden weg als een heerschende richting in de nieuwere, fransche
romanlitteratuur. Ik denk niet zoozeer aan C h e r b u l i e z , die in een reeks van
verhalen zoo scherp en vernuftig het karakter der voornaamste Europeesche volken
typeerde, als aan P a u l B o u r g e t , aan wiens Cosmopolis onze Eleanor in meer
dan één opzicht herinnert. De vergelijking is leerrijk. In P a u l B o u r g e t is het de
meer artistieke fransche geest die zich nu naar binnen keert, een dieperen grond en
een houvast in het leven zoekt, en daardoor komt in de zuiging der Roomsche kerk,
zoodat de ‘petit naturaliste’ van weleer een welkom medewerker is geworden van
B r u n e t i è r e . Mrs. Wa r d is van den aanvang gereed met haar overtuiging: het is
de philosophie van T h o m a s H i l l G r e e n , beter misschien het is de traditie van
het geslacht der A r n o l d 's waaruit zij gesproten is, en het artistieke is bij haar, ik
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zeg niet sieraad en bijwerk, maar toch iets waartoe zij gekomen is. Zoo leven beiden,
de franschman en de engelsche schrijfster, in den dampkring van het dilettantisme
onzer dagen: het vruchteloos omwentelen van denkbeelden en gevoelens. Maar
beiden verheffen zich er boven: B o u r g e t door zijn ernstig worstelen om ware
levensgoederen te grijpen, Mrs. Wa r d door de overtuiging, die bij haar van den
beginne vaststaat. Want, laat ons het niet vergeten: zij schept kunstwerken, maar
toch: zij predikt. Zij predikt de ‘sweet reasonableness’ van dien M a t t h e w A r n o l d ,
wiens formules zelfs hier en daar in haar romans aan te wijzen zijn (o.a. Eleanor p.
233). Zij predikt die groote les van zelfverloochening, die het Christendom en de
wijsbegeerte gemeen schijnen te hebben, en wier zin en inhoud toch zoo verschillend
is in het ‘stirb und werde’ van G ö t h e en in het sterven om te leven van het Evangelie.
Doch Mrs. Wa r d behoort tot hen, voor wie deze kloof niet bestaat, die den
wijsgeerigen ernst en den christelijken zin niet onderscheiden, en die de algemeen
zedelijke lessen met de warmte van godsdienstige overtuiging prediken.
Deze prediking komt ook uit haar jongste werk ons te gemoet, en daarom heet de
roman terecht E l e a n o r , want zij, en niet Manisty of Lucy Foster, is de
hoofdpersoon. Ik kan Eleanor niet onder haar beste werken rekenen, tòch komt het
mij voor dat de schrijfster voor dit boek een bijzondere voorliefde heeft, gelijk voor
geen ander sedert Robert Elsmere. Het verschijnsel is trouwens niet zeldzaam, dat
de minst waardige kinderen de meest geliefde zijn. De reden voor deze voorkeur is
in het eerste geval te zoeken in het probleem dat Robert Elsmere belichaamt; in
Eleanor evenwel in iets geheel anders en wel in het landschap. ‘To Italy the beloved
and beautiful’: zoo luidt de opdracht van het boek.
Iemand die de romeinsche campagna niet kent kan bezwaarlijk oordeelen over de
schildering er van door Mrs. Wa r d . Altijd is bij haar, veel meer dan bij G. E l i o t ,
de natuur de achtergrond van het gebeuren in de menschenwereld, en zij vermag
beide zijden harmonisch in één stemming samen te vatten. Dit treedt in Eleanor zelfs
nog meer
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op den voorgrond dan in een harer vroegere werken. Toch doet de breede plaats,
welke de natuur hier inneemt, mij wat al te veel denken aan de ingenomenheid met
het vreemde, de warme liefde voor nieuwe kennissen. Het gevoel van Mrs. Wa r d
voor de italiaansche natuur is bewuster, opzettelijker, maar ook minder spontaan en
intiem dan dat voor de engelsche. Stellig zijn haar italiaansche tooneelen beter
geslaagd dan de fransche in David Grieve, maar toch gevoelt men telkens, dat de
schrijfster onder dezen zuidelijken hemel en in dit romeinsche land niet te huis is.
Misschien kan, wie Italië kent, menige fijne en teere toets in dit boek opmerken,
maar de couleur locale ligt er te dik op, geheel het echte schijnt het mij niet.
Doch ... deze of gene kan mij reeds verweten hebben, dat ik te haastig las. Immers
het is niet om de natuur te doen, maar om de historie. Diezelfde opdracht, wier aanhef
ik aanhaalde, noemt Italië ‘instructress of our past, delight of our present, comrade
of our future.’
Paus of moderne staat?... aan dit probleem is menige bladzijde van het boek gewijd,
evenals in Helbeck de tegenstelling was: roomsch of agnostisch. Maar terwijl in dat
voorlaatste harer werken Mrs. Wa r d het tragische conflict sober en zuiver had
geteekend, laat zij in Eleanor de vraag, die hoofdzaak in het boek scheen te zijn,
vallen. In de eerste helft is die questie wel niet het eenige onderwerp, maar zij houdt
ons toch telkens bezig. Manisty, een teleurgestelde, engelsche staatsman, die zich
vol wrevel uit het openbare leven heeft terug getrokken, vindt in de botsing en
spanning van kerk en staat, die het hedendaagsch Italië te zien geeft, een dankbaar
thema voor een boek, dat hij op touw zet, niet zoozeer om aan den strijd der geesten
een werkzaam deel te nemen, dan wel om zijn bitterheid tegen den geest des tijds en
den modernen staat lucht te geven. Hier zien wij welken weg de 19e eeuw heeft
afgelegd. In 't begin dier eeuw schreef C h a t e a u b r i a n d zijn pleidooi voor het
christendom met meer levendig gevoel dan vaste overtuiging. In den geest van het
eind der eeuw is de figuur van den man die, geheel zonder overtuiging,
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en slechts bij oogenblikken met verheffing van gevoel, het opneemt voor de
roomsch-katholieke kerk, om haar sterke organisatie, om haar overlevering en band
met het verleden, om de macht die zij alleen in staat is over het volk te oefenen,
bovenal uit haat tegen den alles gelijk makenden, niets ontzienden, zielloozen
modernen staat. Daar de roman ons in de dagen van het bestuur van C r i s p i en de
rampen van den Abyssinischen veldtocht verplaatst, zoo valt het Manisty niet moeilijk,
den vinger te leggen op wonde plekken van het tegenwoordig Italië. Zijn boek zal
dit op allerlei gebied doen. Maar: nauwelijks is het werk voltooid, of hij wendt er
zich van af. Het is zoo weinig echt levenswerk, vast en rijp, dat enkele gesprekken
met een engelschen, geleerden vriend voldoende zijn om hem van de onhoudbaarheid
zijner uiteenzettingen te overtuigen. Daarenboven, gaandeweg meer sluipt in zijn
gemoed het gevoel van het recht der zelfstandige ontwikkeling, een recht dat hij zoo
fel had bestreden. Italië, niet alleen de natuur maar ook het volk, begint hem te boeien.
Hoever dit gaat is moeilijk te zeggen. Zijn ‘great recantation’ (p. 416) is evenzeer
een boutade als zijn geheele boek het was. Maar inmiddels is de lezer stellig met de
schrijfster gestemd voor het Italië onder het huis van Savoie en tegen de kerk. Of
zij, schrijfster en lezers, daarin billijk oordeelen waag ik sterk te betwijfelen. Mrs.
Wa r d is in Helbeck tegenover de kerk veel billijker geweest dan in Eleanor. Ik acht,
dat Roomschen ditmaal over haar te klagen hebben. De behandeling welke de edele
pater Benecke, een liberaal, duitsch priester, trouw zoon der kerk, van het Vaticaan
ondervindt, doordat een persoonlijke brief openbaar wordt gemaakt, is onwaardig.
Wij wonen een gesprek bij tusschen een gravin, die geheel aan de zijde van het
nieuwe Italië staat en een jong priester (p. 363), waarbij op den laatste het meest
hatelijke licht valt. Zoo blijft de sympathie der schrijfster, die zij in Helbeck zoo
goed aan twee zijden had verdeeld, hier allerminst verborgen. Maar wat niet duidelijk
wordt is in welken zin gezegd kan worden: ‘Italy is just now an object lesson and a
warning.’ Indien dit
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waar is, gaan de les en de waarschuwing voor ons verloren.
Doch ik heb nog niet afgerekend met het karakter van Manisty zelf. Ik kan er geen
kwaad genoeg van zeggen. En daar dit nu wel voor een deel in den geest der schrijfster
is, maar voor een niet gering deel buiten haar bedoeling ligt, zoo schuilt hier een
groote fout van het boek.
Het type van den man, die niet door persoonlijke behoeften, maar door historische
en sociale beschouwingen, gemengd met zeker aesthetisch gevoel, door afkeer van
oppervlakkige verlichting en jacobijnschen geest, zich naar Rome wendt, het
type-Brunetière, gelijk het hier eens genoemd wordt, is overwaardig bestudeerd en
geteekend te worden, al is het dan ook niet bijzonder aantrekkelijk. Mrs. Wa r d
heeft duidelijk gezien wat deze menschen missen: dieperen ernst; noch hun denken,
noch hun leven is waarlijk ernstig. Maar de mate van leegheid en ijdelheid van dezen
Manisty is werkelijk te groot. Hij is ook niet anders dan een poseur (p. 266, 360),
‘the slave of praise, eager for fame’ (p. 120), en wij kunnen het eigenlijk niet
verdragen, dat de beide nobele vrouwen, die verre boven hem staan en hem meer
dan half doorzien, hem zoo kunnen liefhebben. Manisty is een gevoellooze egoist,
die een ‘shock of repulsion’ heeft bij het denkbeeld van trouwen en kinderen krijgen
(p. 56). Wanneer pater Benecke vóor hem staat met een verslagen gemoed over het
verlies van wat zijn leven is en meer dan het leven: de kerk, dan is Manisty
‘intellectually all with you - strategically all with them’; het geval is voor hem een
episode in den grooten wereldstrijd (p. 206). Dan weer leest hij aan Eleanor en Lucy
een bijzonder schitterend stuk van zijn boek voor, om het te laten bewonderen, en
daarna, als een behaagziek meisje zich terug te trekken en te zeggen, dat hij de
bladzijden als overbodig sieraad schrappen zal. Het ergst is zijn gedrag tegenover
Eleanor, wier toewijding hij koud en zelfzuchtig gebruikt, van wie hij zich afwendt
zoodra de belangstelling in zijn boek, bij haar steeds levendig, bij hem is verflauwd,
en die hij zoo weinig gadeslaat, dat hij eerst veel later haar liefde tot hem bespeurt.
Als zijn hartstocht voor Lucy ontwaakt
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gaat hij er geheel in op, daarbij blijft hem wat in Lucy's gemoed omgaat ten slotte
even vreemd als het hart van Eleanor, maar wel ziet hij Lucy er op aan, hoe goed
figuur zij later als ‘grande dame’ zal maken. En wanneer eindelijk deze twee, door
de opoffering van Eleanor, elkander toebehooren, kan alleen de oppervlakkige
romanlezer hierin een bevredigend einde zien; niet te onrecht merkt de recensent van
Eleanor in de New World op, dat deze ontknooping niet minder tragisch en veel
minder zuiver is dan die in Helbeck. Evenmin als de geloovige en de vrijdenkster in
Helbeck kunnen Manisty en Lucy duurzaam geluk bij elkander vinden. Is de schrijfster
zoo oppervlakkig geworden, dat zij dit niet meer ziet? Of, acht zij dat zij het heeft
aangeduid in de aarzeling en de tranen van Lucy, eer zij haar hand in die van Manisty
legt? Maar - waarom dan deze twee aan elkander gegeven?
Mrs. Wa r d heeft, wij zagen het, Manisty niet gespaard. Toch vermoedt zij niet
welk een afkeer en minachting hij bij den lezer wekt. En dit heeft zij stellig niet
gewild. Is het, omdat zij als vrouw voor dit soort van mannen altijd zekere mate van
illusie heeft behouden? Of is het de Engelsche, die nog niet weet, dat de figuur van
den engelschen gentleman, altijd in weerwil van alles het puik der menschheid, in
de wereld steeds meer tot de sprookjes is gaan behooren, en die niet ontdekt hoeveel
van den snob achter dien gentleman te voorschijn komt? Ik vraag slechts; alleen
persoonlijke kennis met de schrijfster zou een antwoord kunnen geven. Het is een
feit, dat de ijdele vertooningen van haar held ons telkens wrevelig maken. Zij worden
ons voorgesteld als de gebreken van een belangrijk man, en dit laatste vermogen wij
in Manisty niet te zien. Hij is nauwelijks een figuur van de hoogere komedie.
Wanneer wij, gelijk wij met reden doen, Eleanor als de hoofdpersoon van den
roman beschouwen, dan geeft deze een verhaal van teleurgestelde liefde, jaloezie,
resignatie. Hierop wijzen ook de motto's der beide gedeelten van het boek. Het wil
de geschiedenis zijn van een menschenhart,
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een vrouwenhart. De gewoonte der schrijfster om tijdromans te schrijven, de vele
uitweidingen over tijdvragen die wij ook hier lezen, leiden onze aandacht te veel af
van dit karakter van het boek, dat teekenen wil het leven en strijden van een edel
hart.
Eleanor is een jonge, beproefde vrouw, die, op het oogenblik dat wij haar leeren
kennen, reeds veel heeft doorgemaakt: een ongelukkig huwelijk ligt achter haar en
het verlies van een teeder bemind kind. Merkwaardig: het is het eerste boek van Mrs.
Wa r d , waarin een moeder haar kind warm liefheeft. Eleanor kan haar knaapje niet
vergeten; ook niet terwijl allengs een nieuw gevoel in haar hart insluipt. Het geestelijk
samenwerken met Manisty in diepe sympathie, heeft bij haar echte liefde gekweekt
tot den man wiens zwakheden zij wel ziet, maar die haar in die maanden van hun
omgang onmisbaar is geworden. Wel verraadt zij in de losse bladen van haar dagboek,
dat haar hart iets mist. Redeneeringen, politieke beschouwingen: alles
onweersprekelijk in haar oog en goed; ‘but if instead he once said to me - ‘Eleanor
there is a God! - and it is He that has brought us together in this life and work’ (p.
285); - maar zulke woorden wacht zij van Manisty te vergeefs. En - nu verlaat hij
haar, koel, harteloos; hij weet zelfs niet wat hij haar daarmee aandoet, want L u c y ,
op wie hij aanvankelijk in 't geheel niet gelet had, wordt steeds meer zijn eenige
gedachte. Eleanor is diep gekrenkt en toornt rechtvaardig. Zij zal Lucy aan Manisty's
liefde onttrekken en zich zoo op den trouwelooze wreken. Maar allengs wordt de
groote vraag die haar plaagt: heeft Lucy Manisty ook lief? Eleanor, ziek naar lichaam
en geest, heeft op L u c y 's toewijding beslag gelegd, haar medegesleept naar een
afgelegen oord waar Manisty haar niet zal zoeken, erger nog: haar doen deelen in
wrevel en afkeer over Manisty's gedrag. Uiterlijk vrij eentoonig is de beschrijving
van het leven der beide vrouwen in de loggia; voor hem, die op de bewegingen van
het innerlijk leven let, is zij niet zonder dramatische kracht. Eleanor krijgt steeds
meer en haars ondanks de overtuiging
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dat Lucy Manisty lief heeft, het zelve nog maar half wetende en het zich niet willende
bekennen. Des te meer houdt zij vol, die twee te willen scheiden; hiertoe dringt haar
eigen hartstocht, en haar pogen wordt versterkt door de redeneering: deze twee
behooren immers niet bij elkander, zij kunnen niet gelukkig zijn. Zoo heeft zij gelijk,
van alle zijden gelijk. Maar vrede heeft zij er niet bij.
Het kan zijn, dat men het handhaven van onbetwistbaar recht langzamerhand als
onrecht gaat gevoelen. Zoo gaat het Eleanor, en haar biecht aan pater Benecke (p.
382) drukt deze stemming treffend uit. Zij wil het offer niet brengen, schoon haar
hart er haar al toe dringt en de stem van den raadgever het haar oplegt. Wrevelig
wendt zij zich af. Totdat het ijs bij haar smelt en zij zichzelf wegcijfert voor het geluk
der beiden, die zij liefheeft.
Dat is nobel gedacht en goed beschreven. Dat het toch ook den dieper denkenden
lezer niet bevredigt ligt hieraan, dat wij omtrent het geluk der twee, die door het offer
van Eleanor verbonden worden, gelijk wij zagen, al te veel twijfel koesteren. In dit
geval was er, hetzij nogmaals gezegd, hier evenmin een bevredigende ontknooping
mogelijk als in Helbeck. Wat Mrs. Wa r d ons hier geeft is schijn. De schijn, die aan
zoo menige altruïstische vermaning kleeft, dat elke opoffering van zelf haar loon
heeft en haar vrucht draagt. Eleanor's offer moge edel zijn, er schuilt evenveel
vergissing in als in Manisty's liefde. Want Manisty had misschien Eleanor gelukkig
kunnen maken, maar nooit Lucy. Waarom dringen de altruïsten toch niet dieper door
in het wezen van het offer, dat in waarheid nimmer aan het lagere of gelijkwaardige,
maar alleen aan het hoogere en hoogste kan gebracht worden?
Het kan niemand moeilijk vallen goeds te zeggen van Lucy Foster, de diepe, echte,
puriteinsche natuur, die uit haar eenvoudiger amerikaansche omgeving zich verplaatst
ziet in het katholieke Italië, tusschen de alles behalve eenvoudige karakters van
Manisty en Eleanor, en weldra zelve hoofdpersoon wordt in het drama van
hartstochten, te midden waarvan zij als een vreemdelinge was gekomen.
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Het is onnoodig haar karakter hier te ontleden; laat mij alleen der schrijfster hulde
brengen voor de groote soberheid, waarmede zij deze gestalte heeft geteekend, zoodat
wij het contrast van Lucy met de geheele omgeving des te scherper gevoelen, omdat
het slechts aangeduid is, en dat ook haar strijd, van zoo geheel anderen aard dan die
van Eleanor, een strijd in de diepte van het gemoed, achter het bewustzijn, als met
een sluier half bedekt blijft. Dit alles is fijn gevoeld en goed uitgevoerd.
Van de bijfiguren moet alleen pater Benecke een oogenblik ons bezighouden, de
zuid-duitsche priester wiens waarheidszin ten slotte hem belet te buigen voor een
kerk, waaraan geheel zijn hart hangt. Hij is geen held en geen heilige, ik geloof ook
niet dat de schrijfster hem daarvoor wil uitgeven. Maar zijn eenzaamheid en lijden,
minder nog door de uitwendige mishandelingen, waaraan hij blootstaat, dan doordat
hij is afgesneden van de bron van leven en kracht, zijn honger naar het sacrament,
die dagelijksche geestelijke spijs die hij moet derven, zijn ‘new perplexities and
compunctions, not to be felt within the strong dykes of catholic practice’ (p. 390):
dit alles is treffend geteekend. Moet men hem hard vallen om zijn casuïstiek, wanneer
hij, wat hem als een soort van biechtgeheim bekend was geworden van Eleanor's
toestand, wel niet verraadt maar toch gebruikt om Manisty een wenk te geven? Mij
dunkt, tegenover den priester die zich op St. Thomas kan beroepen, en die in casuïstiek
was opgebracht, zou een dergelijk verwijt onbillijk zijn.
Eleanor is een boek, waarin de oppervlakkige romanlezer zijn gading niet vindt.
Bij den nadenkende wekt het allerlei vragen en denkbeelden, maar, wij zagen het,
zonder hem te bevredigen. Deed ik aan het werk onrecht door het juist van deze zijde
te bezien? Ik meen van niet. Misschien zou een ander meer gelet hebben op menige
fraaie beschrijving of schoone scenerie; er is in het boek ruimschoots gelegenheid
voor, b.v. de dag van de tocht naar het Nemi-meer. Maar ten slotte is het toch een
boek, waarin de denkbeelden hoofdzaak zijn. In een kunst-
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werk kunnen wij letten op de techniek, het sentiment, de idee; de vreemde woorden
spreken hier duidelijker dan de inheemsche: kunst, stemming, gedachte. Welnu,
tegenwoordig ziet men veelal eenzijdig op de techniek. Bij schrijvers als Mrs. Wa r d
treedt het technische: compositie en stijl, al zijn zij niet slecht, vrij wel op den
achtergrond. Rest: sentiment en idee die niet geheel zijn te scheiden. Van deze zijde
heb ik Eleanor beschouwd en getracht er eenig licht op te doen vallen.
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Lentenachtstemming.
Door U.E.V.
Het was de eerste warme avondstond
In Mei. Het bosch was vol gezang, de grond
Vol bloemen en de lucht vol geur. Ik dacht:
‘Ik wil nog niet naar binnen gaan, de nacht
Is àl te heerlijk! Zie, ik heb de maan
Nog nooit zoo triomfantelijk zien staan
Hoog aan den hemel, als zij heden doet.
Het bloemhout geurde nooit zoo sterk, zoo zoet,
Zoo feestelijk! Hoe blij is ieder ding!
Het is, alsof iets moois, iets heerlijks ging
Gebeuren. Zou misschien Titania
Met al haar elven komen? Wacht, ik ga
Mij in het bosch verbergen, want ik wil
Die vreugde meegenieten’. En heel stil
Heb ik mij toen in 't donker onder dicht
Gebladerte verborgen. Glanzend licht
Gleed langs mij neer, het hing als een gordijn,
Van berkebladeren en maneschijn
Geweven, voor een hel verlichte zaal
Vanwaar het zingen van den nachtegaal
Zacht klagend klonk. Ik tuurde en het was,
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Alsof ik door de boomen op het gras
Kleedjes van feeën zag; in wijden kring
Zaten ze neder en die schittering
Van lichte glansen en het blij geruisch
Van stemmetjes en lachjes, als gesuis
Van voorjaarswinden, maakten mij zoo blij,
Dat zelfs het nachtegalenlied in mij
Geen weemoed op kon wekken. Hoog en rein
Klaagden de klanken door den maneschijn
En vulden zoo de lucht een lange poos
Met fluitende muziek. Bewegingloos
Zat ik verrukt te luisteren. Toen zweeg
De vogel even en de lucht werd leeg
Aan klanken - neen, toen brak op eens het bosch
In overmoedig, dartel juichen los,
Ruischend bravogeroep en handgeklap
Van feeënhandjes, doovend tegen 't slap
Neerhangend lichtgordijn. Was het niet wreed,
Dat ìk toen medejuichte, ik, die weet,
Wat zíj niet weten konden, dat gemis
En liefde en verlangen bitter is,
En lachte, of ik nimmer had geschreid?
Maar ik was vol van licht en vroolijkheid,
Dronken van vreugde en van maneschijn
En onbewust van smart, als feeën zijn.
En grappig was het ook, hoe stil gerust
De vogel weder aanving, onbewust
Van al die dartle drukte om hem heen.
Hij zong ook niet voor andren, maar alleen
Omdat hij zingen wilde en hij vroeg
Mijn oordeel noch mijn sympathie, genoeg
Was hem zijn eigen vreugde over 't lied.
- Want zangers weten dikwijls zelve niet,
Wat grooter is: de smart die zingen doet
Of wel de vreugd, die alle leed vergoedt,
De vreugd van 't zingen. O dat ik altijd
Zoo zingen kon mijn groote treurigheid,
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- Want somtijds bèn ik droevig - dat mijn leed
Anderen vreugde gaf en juichen deed,
Wie luisterde naar mij. Ook ik verlang
Geen medelijden, ik ben veel te bang
Voor 't branden van een deernisvollen blik,
En niemand voelde wel zóó diep als ik
De schande van het lijden Maar dien nacht
Heb ik aan leed noch medelij gedacht.
Tevreden met een glimlach van genot
Heb ik geluisterd, soms met lichten spot,
Als hij een trillertje niet zingen kon,
Begon en zweeg en weer opnieuw begon,
Steeds even ernstig. Heel vermakelijk
Scheen mij die diepe ernst, dus lachte ik.
Ten laatste sprak ik tot mijzelve: ‘Kom,
Nu is het oogenblik gekomen om
De elven te bespieden.’ En ik stond
Voorzichtig van mijn zitplaats op, ik vond
Een scheur in 't bladerscherm en door die reet
Zag ik een kind - een elfje! 't Witte kleed,
Of het van spinragdraad geweven was,
Lag in het blanke maanlicht op het gras.
Stil zat ze neer. De kleine handjes had
Ze om de knie gevouwen en ze zat
Lachend te luisteren. Het lieflijk, rond,
Fijn kopje in een aureool van blond,
Wolklichtend haar zag op naar het gezang
En naar het licht, en van de jonge wang
En 't slanke halsje liep de witte lijn
Langs 't ronde schoudertje, door maneschijn
Verzilverd. Zoo doorschijnend fijn en teer
Was 't lieve, witte beeldje, dat ik zeer
Bevreesd werd dat het louter manelicht
En nevel was en dat het zoet gezicht
Verdwijnen zou, zoodra mijn gretig oog
Het even losliet. Plagende bewoog
Zacht golvend in den wind het bladerscherm,
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En ongeduldig strekte ik mijn arm
Te haastig naar het golvend voorhang uit.
Toen klonk het krakend ritselend geluid
Van bladeren en takken. Heel de lucht
Werd vol van onrust en in snelle vlucht
Verdwenen alle feeën, ook verdween
De teerheid van den maneglans, nu scheen
Ze met een helderstralend licht, dat hard
En blinkend als metaal was. O, toen werd
Ik boos en ongelukkig, en ik zag
Het leege grasveld droevig aan. Gelach
Klonk vroolijk spottend uit het groen, ik dêe
Mijn best om boos te blijven - lachte mee Maar even ernstig door de leege zaal
Zong, in zijn zang verdiept, de nachtegaal.
1901.
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Uit het Rijk der Tonen.
Door Dr. J. de Jong.
Hors de l'art rien de beau, rien de sûr, rien de vrai. (EMILE AUGIER.)
Waar zijn wij? Waar gaan wij heen? Ziehier twee vragen die als van zelf opkomen,
waar de schrijver den lezer voor het eerst ontmoet en van plan is hem nu en dan tot
een gemeenschappelijk uitstapje te noodigen.
Waar zijn wij? Waar gaan wij heen? Beide vragen hangen nauw samen; het heden
bergt de toekomst in zijn schoot en het komt er dus vóór alles op aan dat heden te
verkennen. Schijnbaar is niets gemakkelijker, in onzen tijd vooral. Want nooit stonden
meer middelen tot onzen dienst, waar het er op aankomt de weetgierigheid te
bevredigen. Nog voor een kunstwerk aan de openbaarheid wordt overgeleverd,
vernemen we er al zooveel van, dat we het meenen te kennen als het er is. Het leven
van den maker, zelfs zijn intiem leven, heeft in den regel al geen geheimen meer
voor ons; haarklein is ons verteld waar en hoe het werk ontstond, hoelang het
scheppingsproces duurde. Geldt het een nieuwe opera, dan weten wij al te voren,
hoe de componist den tekst heeft behandeld, wie zijn werk zullen creëeren enz. De
generale repetitie heeft plaats en honder-
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den staan gereed om den afloop naar alle hemelstreken te verkondigen. En na de
eerste opvoering ontstaat een geheele literatuur van artikelen en studies over de
noviteit. En zoo gaat het precies, mutatis mutandis, met een nieuwe symphonie, of
een nieuw oratorium, wanneer de maker tot hen behoort op wie de wereld het oog
gericht houdt.
Waar dat het geval is, kan het toch niet moeilijk zijn den tijd waarin wij leven aan
den pols te voelen, ieder oogenblik als het ware de balans op te maken? Het mocht
wat! Een gebied goed te overzien is eigenlijk alleen mogelijk wanneer men er buiten
staat, wanneer eenige afstand van ruimte en tijd ons daarvan scheidt, wanneer het
verstand, het oordeel niet wordt beneveld of misleid door honderde, kleine invloeden
uit aanraking, uit gemeenschap, uit gewoonte geboren. Maar, geen nood, zal men
zeggen. Waar één niet alles kan overzien, zijn velen bereid daarbij te helpen; de
arbeid wordt verdeeld en zoo komt men door samenwerking tot het doel. Ja, indien
die samenwerkenden allen naar dezelfde, onaanvechtbare beginselen handelden,
evenals sterrenkundigen, die elk een stuk van den hemel voor hun rekening nemen
en die allen met dezelfde instrumenten en volgens dezelfde streng wetenschappelijke
methode meten. In de kunst komt naast of boven weten voelen, en geen twee
menschen voelen identiek. Elk der helpers zal het hem toevertrouwd stuk van het
terrein op zijn manier in kaart brengen, met de hem eigen persoonlijke fout, die niet,
zooals dat in de sterrenkunde mogelijk is, kan worden bepaald en derhalve in rekening
gebracht.
Er is meer. Aan hulp geen gebrek, maar is daarop altijd staat te maken? Wie onder
zoovele gidsen zijn betrouwbaar? Elk meent of beweert den weg te kennen die tot
de waarheid leidt; maar er is waarheid en waarheid. Men denke zich een eerste opof uitvoering in een der groote centra. De zaal is eivol, stormachtig applaus aan het
slot, de componist wordt door de uitvoerenden op het podium gesleept, waar kransen
hem te gemoet vliegen, en den volgenden morgen al draagt bijkans de geheele wereld
kennis van zijn triumf. Of stelt u het andere geval voor: een
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handjevol menschen, rari nantes in gurgite vasto; het nieuwe werk wordt in pijnlijke
stilte aangehoord; aan het slot geen hand die zich roert, of een beleefdheids-applausje,
dat als beschaamd over zichzelf weg sterft; de componist haast zich de plaats te
verlaten waar zijn hoop in rook vervloog en zijn goede vrienden dralen niet zijn
nederlaag wereldkundig te maken. Een jaar later misschien doet zijn werk de ronde
door geheel Europa en is dat van den gelukkige vergeten. Wie zal ons zeggen, hoe
in het eerste geval de zaal gevuld werd, van wie het applaus kwam en wie de kransen
betaalde? Natuurlijk levert elke tijd het schouwspel van dergelijke, opzettelijke
vervalschingen der waarheid, van kunstwerken die kunstmatig worden opgedreven
en andere die onbarmhartig naar beneden worden gehaald; maar nimmer was de
reclame schaamteloozer, oppermachtiger, beter georganiseerd, handiger dan in onze
dagen en nimmer liep de openbare meening meer gevaar, op een dwaalspoor te
worden gebracht, dan juist nu. Dat P e r o s i een tijd lang zoo gevierd werd, dat men
zich van alle kanten beijverde zijn werken te doen uitvoeren, kan daarvoor ten bewijze
strekken. De tempel der kunst is een markt der kunst geworden en boven het
marktgeschreeuw uit de stem der waarheid te hooren is moeilijk. Gelukkig kan die
stem op den duur toch niet worden gesmoord en krijgt alles ten slotte de plaats die
het verdient. Arme P e r o s i , men is ten slotte geneigd hem te beklagen. Welk een
val van zulk een hoogte!
Er is, wanneer men rondkijkt, veel stof tot verblijden voor den vriend der muziek.
Nooit beschikte men over talrijker koren, beter saamgestelde orkesten, voortreffelijker
kwartetvereenigingen. De Italianen mogen het geheim van den vioolbouw met zich
in het graf hebben meegenomen, voor het overige is men in al wat het mechanische
betreft, in den klavierbouw, in de vervaardiging van blaasinstrumenten met
reuzenschreden verder gekomen. Met de verbetering en vermeerdering der
instumenten is het expressievermogen der muziek verbazend gestegen; zij kan bijna
alles
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uitdrukken, bijkans spreken. Gestegen is ook de beoefening en verbreiding der
muziek, en over het geheel ook het peil der uitvoeringen. Het valt hoe langer hoe
moeilijker de grens te trekken tusschen dilettanten en artisten en voor dezen schijnt
de grens van het kunnen al verder en verder te wijken. Een verwonderlijke
vroegrijpheid openbaart zich niet alleen op het gebied der virtuositeit, maar ook op
dat der instrumenteerkunst, der compositie. Jonge lieden met nauwelijks het eerste
dons op de lippen, kunnen al op een eerbiedwaardige muzikale bagage wijzen; het
is alsof zij al in de wieg hebben leeren componeeren en instrumenteeren. Natuurlijk
is het aantal genieën altijd beperkt, blijken van de zeer velen die zich geroepen achten
zeer weinigen uitverkoren en blijft er van al die muzikale bagages op de levensreis
bitter weinig over; maar het lijdt geen twijfel dat het algemeen muzikaal niveau klimt
en ongelooflijk is de massa talent, die zich uit werkelijken drang, of in de hoop op
zegen alleen, in dienst der toonkunst stelt.
Laten wij de uitvoerende kunstenaars buiten rekening; hoe interessant ook, de
scheppende zijn het oneindig meer. Van hen immers hangt de toekomst der kunst
af, of ze verder zal komen, dan wel tijdelijk op dwaalwegen zal worden gebracht, en
in het eerste geval hoeveel en op welke wijze. Van de moderne componisten nu
gevoelen zich verreweg de meesten aangetrokken tot het lied, het muziekdrama en
de programmuziek. Het oratorium, de geestelijke of wereldlijke cantate en de
zoogenaamde kamermuziek worden betrekkelijk verwaarloosd. Men kan zonder
vrees voor tegenspraak zeggen, dat na het ‘Deutsches Requiem’ van B r a h m s geen
epoque-makend werk op dit gebied bekend is geworden, of het moest zijn C é s a r
F r a n c k 's ‘Les Béatitudes’, dat een vroomheid en reinheid ademt, voor onzen
materialistischen, nerveusen tijd werkelijk zeldzaam. Trouwens de Belg F r a n c k ,
die te Parijs leefde en werkte, was door zijn afgezonderde levenswijze, zijn afkeer
van al het wereldsche, zijn volkomen onverschilligheid voor uiterlijk succes en
artistieke onbaatzuchtigheid eigenlijk een anomalie. Zoo ik hier Ve r d i 's Requiem
niet
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noem, het is, omdat het bij al zijn waarde en beteekenis geen nieuwe ‘note’ heeft
gebracht. Dat van D v o r a k is, vreemd genoeg, niet verder gekomen dan van Praag
naar Birmingham en eerst in den allerlaatsten tijd te Weenen uitgevoerd - naar het
schijnt met het gevolg, dat het nu wel niet weer in het vergeetboek zal raken. In den
allerlaatsten tijd ook heeft veel van zich doen spreken een Cantate voor soli, koor,
orkest en orgel, Il Cantico dei Cantici van den veertigjarigen E n r i c o B o s s i ,
vroeger leeraar aan het Conservatorium te Napels, thans, zoo ik mij niet vergis,
dirigent te Venetië, reeds bekend o.a. door een aantal stukken voor orgel en klavier,
een sonate voor viool en klavier. In zijn bewerking van het ‘Hooglied’ moet B o s s
de voorstelling, die de Christelijke theologie daarvan geeft: de bruidegom Christus,
de bruid de uit de Synagoge voortgekomen gemeente, hebben gesymboliseerd. Hij
karakteriseert de bruid door een oud-Hebreeuwsch motief, den bruidegom door een
koraalmelodie, stelt beide wijzen naast of tegenover elkaar en drukt daardoor als het
ware in tonen het verlangen, zoeken en vinden in het gedicht uit. In een zuiver
orkestraal nummer worstelen beide motieven met elkander, waarbij de Christelijke
melodie zegeviert. Men zegt, dat B o s s i zich, èn in de beheersching van den strengen
stijl èn in die van alle moderne middelen om harmonisch en instrumentaal te
karakteriseeren, een meester heeft getoond, dat zijn muziek eenigszins aan die van
B r a h m s doet denken, maar minder in zich zelf gekeerd, weeker en stralender is.
Hoewel voor B o s s i de trom volstrekt niet geroerd was, maakte zijn werk te Berlijn
(in het Stern'sche Gesangverein onder Gernsheim) en te Frankfort (in het
Cäcilien-Verein) een diepen indruk. Het ware te wenschen, dat een onzer
Zangvereenigingen er eens de proef mee nam.
In de kamermuziek hebben verschillende componisten mooie, ja zelfs nieuwe
dingen gedaan, zonder dat men zeggen kan dat zij iets hebben geleverd, dat op éen
lijn kan worden gesteld met hetgeen de onsterflijke trias
H a y d n -M o z a r t -B e e t h o v e n heeft nagelaten, of met het aller-
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beste van S c h u b e r t , S c h u m a n n en B r a h m s . Maar de kranige D v o r a k , die
door zijn vruchtbaarheid en door zijn vruchtbaarheid niet alleen aan S c h u b e r t
doet denken, heeft zijn laatste woord nog niet gesproken. Ook de Noor S i n d i n g
niet. En wat de Russen aangaat, elke maand bijna komt een voor onze ooren
barbaarsch klinkende naam, in ofof of sky eindigend, onze aandacht vragen. ‘Les
Russes’, schreef indertijd De Ségur, ‘sont encore ce qu'on les fait; plus libres un jour,
ils seront eux-mêmes’. Vóór G l i n k a waren zij half Italianen, half Franschen; na
G l i n k a zijn ze half Duitschers, half Russen. Misschien komt nu wel een tijd,
waarvan De Ségur sprak, dat zij geheel zich zelf zullen zijn. Zooveel is zeker, de
muzikale Jong-Russen zijn talrijk en werken hard en men zal rekening met hen
moeten houden, ook in de kamermuziek. Op orkestraal gebied betwisten zij al lang
in de concertzalen de heerschappij aan de Duitschers.
Wenden wij ons tot het lied, dan zien wij dat meer en meer, hoofdzakelijk onder
den invloed van L i s z t , al verraadt zich die niet overal onmiddellijk en rechtstreeks,
van karakter veranderen. Evenals in de poëzie de strophenverzen vaak voor rijmlooze
verzen, of gerythmeerd proza moeten wijken, zoo treedt ook in de muziek het
strophenlied op den achtergrond voor het zoogenaamd doorgecomponeerd lied. Het
lyrische element wordt minder dan vroeger gekweekt en begunstigd; het dramatische,
beschrijvende treedt meer naar voren en in overeenstemming daarmede wordt het
klavier veel zelfstandïger behandeld, rijker bedacht. Bepaalde vroeger de tekst in
hoofdzaak de stemming van het lied, den componist als het ware een bedding
aangevend voor den stroom zijner gedachten, thans vormen muziek en gedicht veelal
een nauwer band, zoodat men in de meeste gevallen beter doet niet meer te spreken
van liederen voor een zangstem met klavier-begeleiding, maar van stukken voor een
zangstem en klavier.
In de dramatische muziek zien we de oude opera meer en meer verlaten, in
Duitschland voor het muziekdrama, in Frankrijk en Italië voor het drame lyrique, de
comédie lyrique, enz. De ster van M e y e r b e e r , een der ‘representative
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men’ van het ancien régime, die jaren lang overal het repertoire beheerschte, is
geducht aan het tanen; maar ook de opéra-comique, eenmaal genoemd het ‘genre
éminemment national,’ heeft het hard te verantwoorden. Wie geen werken in den
grooten stijl met groote massaas schrijft, componeert niet meer een opéra-comique,
een Spieloper, of een opera buffa, maar een operette. Evenals vroeger zijn het alleen
Duitschland, Frankrijk en Italië, die voor de productie meetellen. In Scandinavië
vinden wij alleen den Deen E n n a , een componist met een meer krachtig dan
oorspronkelijk zich uitend dramatisch temperament, wat hij misschien te danken
heeft aan het zuidelijk bloed, dat hem door de aderen stroomt (zijn grootvader was
een Italiaan.) Engeland verloor met S u l l i v a n den eenigen dramatischen componist,
die over de grenzen kwam, al was het dan ook maar met een operette. Van Spanje
zijn alleen de namen B r e t o n en P e d r e l l tot ons doorgedrongen en ook de namen
alleen. Het zou zeker veel moeite kosten, misschien ook de moeite loonen kennis te
maken met hetgeen de Russen (G l i n k a , Ts c h a i k o w s k y ,
R i m s k y -K o r s a k o f f ,C u i e.a.)endeBohemers(S m e t a n a ,D o v r a k ,F i b i c h
enz.) op dramatisch gebied hebben voortgebracht, maar eer het zoover komt, is de
muziek in meer toongevende landen misschien reeds een nieuwe phase ingetreden
en voorloopig althans kunnen Slaven en Czechen buiten rekening worden gelaten.
In ons land hebben alle pogingen om een nationaal-dramatische muziek te doen
ontluiken slechts teleurstelling gebaard. Wat het naburige België betreft, heel veel
beter is men er daar eigenlijk ook niet aan toe. De Vlaamsche beweging, die door
den dood van P e t e r B e n o i t haar hoofd heeft verloren, is wel de Vlaamsche
muziek, maar niet juist de dramatische ten goede gekomen. B e n o i t zelf was het
grootst op het gebied der Cantate en gevoelde zich - hij kwam er rond voor uit - min
of meer bekneld, wanneer hij zich in een door de conventie beperkter kader moest
bewegen. Van zijn leerlingen heeft J a n B l o c k x , die wel vermoedelijk ook zijn
opvolger zal worden aan het Conservatorium te Antwerpen, veel geluk gehad met
zijn ‘Herberg-
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prinses’, maar een typisch Vlaamsch werk kan ik in die opera niet zien; wel zijn
daarin Vlaamsche en Fransche elementen handig verbonden. De niet Vlaamsche
Belgen, behooren muzikaal tot het grootere Frankrijk, waarmede zij de taal gemeen
hebben. Zoowel zij als de moderne Franschen staan bijna geheel onder den invloed
van de Duitsche kunst en deze bewandelt voor het oogenblik nog de banen van
Wa g n e r , wiens beginselen bijkans tot wetten zijn verheven. Wie niet in Wa g n e r 's
geest componeert is verloren en wie het wèl doet eigenlijk half: de eerste omdat men
van niets anders hooren wil of zich daarvan althans den schijn geeft, de tweede omdat
het moeilijk, ja ondoenlijk is iets te leveren, dat geen bleeke kopie is van het groote
model. Wa g n e r heeft veel van hetgeen hij op opera-gebied vond voor goed
onmogelijk gemaakt en gedood; aan den anderen kant is hij in zijn richting zoover
gegaan, dat verder gaan ondenkbaar kan worden geacht. Hij is zoo niet de alpha
(groote mannen hebben altijd voorloopers en wegbereiders), dan toch de omega
daarvan. Van de vele muziekdrama's, die op zijn voorbeeld het licht zagen, is niet
éen gebleven; ik moet hier een voorbehoud maken voor R i c h a r d S t r a u s s '
‘Guntram’, waarvan nog te weinig bekend is, om te weten wat men er aan heeft. Men
zegt dat E u g e n d'A l b e r t met zijn ‘Kain’ een belofte heeft gegeven voor de
toekomst, evenals M a x S c h i l l i n g s met zijn ‘Ingwelde’ en Z ö l l n e r met zijn
‘Versunkene Glocke’. Inmiddels teert men in Duitschland op het Wagner-repertoire
en lijdt de ‘Spieloper’ aan uitputting. Slechts enkele werken hebben zich langeren
tijd staande gehouden, zoo G ö t z ' interessante ‘Der Widerspenstigen Zähmung’,
B r ü l l 's sentimenteele ‘Goldene Kreuz’ en N e s s l e r 's in den slechten zin populaire
‘Trompeter von Säckingen’. Van het succes van ‘Der Evangeliemann’ van Kienzl
kon de librettist zich het leeuwendeel toeschrijven en dat succes is ook niet blijvend
geweest. De zwakke tekst blijkt overal een struikelblok voor ‘Der Barbier von Bagdad’
van den begaafden P e t e r C o r n e l i u s ; nu en dan duikt die opera hier en daar op,
om kort daarna weer te
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verdwijnen. Aan éen werk slechts, na Wa g n e r , blijkt een beter lot beschoren en
dat is ‘Hänsel und Gretel’ van H u m p e r d i n c k ; het sprookje zelf, het handig gebruik
van volkswijzen en de verrassend schoone instrumentatie doen het overal zegevieren.
Tot hiertoe is deze ‘Märchenoper’ het eenige groote succes van haar maker gebleven.
Wie de dramatische productie in Frankrijk volgt, zal weinig stof tot verblijden
vinden. B i z e t is niet vervangen en zelfs D e l i b e s niet. M a s s e n e t heeft met
‘Manon’ en ‘Werther’, reeds het beste gegeven waartoe hij in staat is en dat is zeker
niet weinig. R e y e r heeft van de toekomst niet veel te wachten. Tusschen de opera
en S a i n t -S a ë n s bestaat slechts éen band en deze wordt gevormd door ‘Samson
et Dalila’, meer bijbelsch drama dan opera. Elk jaar voeren de gesubsidieerde
schouwburgen nieuwe opera's op, waarvan bij uitzondering een op het repertoire
blijft. Zulk een uitzondering is C h a r p e n t i e r 's roman musical ‘Louise’, de eerste
noviteit na ‘Manon’ en ‘Lakmé’, die kans heeft de reis door de wereld te maken.
‘Fervaal’ van V i n c e n t d'I n d y , het thans erkend hoofd der nieuwe Fransche school,
heeft het niet verder gebracht dan Parijs en Brussel. Voor de firma Bruneau-Zola
ziet het er niet veel beter uit. Een aantal jongere componisten van talent werpt zich
in het strijdperk, maar komt in den regel gehavend daaruit te voorschijn. Verreweg
de meeste zijn geheel bevangen in Wa g n e r 's theorieën, zouden zich schamen niet
in zijn geest te schrijven en brengen het slechts tot maakwerk. Wa g n e r beheerscht
het repertoire òf door zijn werken, òf door zijn ideeën, en zelfs in de concertzaal is
hij te Parijs oppermachtig. P i e r r e L a l o , de tegenwoordige muzikale feuilletonist
van de ‘Temps’, deelde onlangs een gesprek mede tusschen twee ‘ouvreuses’ in een
concert bij Colonne, dat den toestand teekent. De een klaagde over de slechte opkomst
van het publiek. ‘Hoe kan het anders!’ antwoordde de tweede met onbeschrijfelijke
minachting: ‘het is me ook een programma! Niet één nummertje van Wa g n e r !’
Langzamerhand heeft Wa g n e r ook in Italië en Spanje veld gewonnen.
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Zal hij daar en in Frankrijk op den duur het terrein behouden? Ik geloof het niet.
Tusschen zijn kunst en de bevolking dier landen gaapt een kloof, die te breed is om
door de mode te worden overbrugd, en tusschen zijn muziek en zijn teksten is de
band te innig, dan dat die straffeloos kan worden verbroken, al doet de vertaler nog
zoo zijn best geen verraad aan hem te plegen.
Het ontbreekt niet aan teekenen, die zoo al niet op reactie wijzen, dan toch op het
feit dat, zelfs in Duitschland, het muziekdrama niet aan alle behoeften kan voldoen.
Of is het toeval dat in Frankrijk en België zoo ijverig naar G l u c k wordt gegrepen;
dat in Duitschland M o z a r t in den laatsten tijd zeer in aanzien is gestegen, en juist
bijv. te München, een der centra van de Wagnersche kunst; of dat L o r t z i n g meer
dan ooit in trek is? Is het toeval eindelijk, dat twee werken van Italiaanschen bodem
‘Cavalleria Rusticana’ en ‘Pagliacci’, zich, ondanks alle aanvallen der critiek, op het
Duitsche repertoire hebben gehandhaafd? Dit brengt mij tot de moderne Italianen.
Terwijl Ve r d i , het bewonderenswaardig schouwspel opleverend van een genie, dat
met zijn tijd wist mee te gaan, zonder iets van zijn persoonlijkheid te verliezen Ve r d i leerde veel van de modernen, maar leende niets van hen en bleef steeds zich
zelf - met het klimmen der jaren nog slechts met groote tusschenpoozen een opera
gaf (‘Aida’ in 1874, ‘Otello’ in 1887, ‘Falstaff’ in 1893), terwijl B o i t o meer en
meer de compositie liet varen om librettos te schrijven en nadat P o n c h i e l l i was
gestorven, scheen voor Italië een tijd van stilstand te zullen aanbreken. En ziet, daar
komt een geheele jonge generatie de aandacht vragen. In 1890 schreef de bekende
uitgever te Milaan S o n z o g n o een prijsvraag uit voor een opera. M a s c a g n i
behaalde den prijs met zijn ‘Cavalleria Rusticana’. Weldra volgden L e o n c a v a l l o
met ‘Pagliacci’, Ta s c a met ‘A Santa Lucia’, G i o r d a n o met ‘Mala vita’,
S p i n e l l i met ‘A basso porto’, enz. Al die opera's onderscheidden zich van die der
vroegere periode door een grootere vrijheid in de muzikale behandeling, een meerder
streven naar karakteriseeren en door de keuze van het milieu. Bel canto
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en heldendom hadden afgedaan en in hun plaats kwamen, onder den invloed van
Wa g n e r , een muziek die zich eng aan den tekst aansloot, en, onder den invloed
van het Fransche realisme, mannen en vrouwen uit het volk. Wat deze jonge generatie
tot hiertoe heeft geleverd, heeft vooralsnog niet beantwoord aan de groote
verwachtingen, die het schier ongeëvenaard succes van ‘Cavalleria’ en ‘Pagliacci’
had opgewekt, maar op zulk een actie moest wel reactie volgen. Intusschen valt het
niet te ontkennen: vooreerst dat de Jong-Italianen een nieuwe strooming hebben
gebracht in het zoo goed als stilstaand water, en verder dat, gegeven hun aantal en
hun werkkracht, nog veel van hen te verwachten is. G i o r d a n o heeft met ‘Andréa
Chénier’ en ‘Fedora’ zooal niet gezegevierd, dan toch het bewijs geleverd dat men
met hem te rekenen heeft. Maar het zijn vooral P u c c i n i (met zijn ‘Manon’ en
‘Boheme’) en L e o n c a v a l l o , op wie men thans het oog gericht houdt. Beiden zijn
ongemeen vruchtbaar. P u c c i n i is muzikaal de krachtigste van de beiden;
daarentegen heeft L e o n c a v a l l o op zijn mededinger een grooter algemeene
ontwikkeling voor; hij schrijft zijn eigen librettos. Ook hij heeft, en nog vóór
P u c c i n i , een ‘Boheme’ gecomponeerd en de twee gelijknamige opera's veroveren
gaandeweg geheel Europa. Beide heeren hebben zich nog niet genoeg vrij weten te
maken van Fransche invloeden (B i z e t , M a s s e n e t ) en het is niet onaardig te zien,
hoe bij hen Fransche en Italiaansche elementen, door Wagnersche
instrumentaaleffecten heen, strijd met elkander voeren. Met der tijd, wanneer alles
goed heeft uitgegist, kan daaruit iets heel pikants en aantrekkelijks geboren worden.
Een eigenschap kan men de Jong-Italianen niet ontzeggen en zij is een voorname
eigenschap, ja een zonder welke alle andere gaven hier weinig baten: n.l. dramatisch
temperament, en het is daarom dat ik den moed niet laat zinken, zelfs niet op
M a s c a g n i , die na ‘Cavalleria’ van de eene nederlaag tot tot de andere schijnt te
marcheeren en die nu onlangs met zijn ‘Maschere’ een meervoudig fiasco te Venetië,
Turijn, Milaan, Napels enz. heeft beleefd, nadat nog geen jaar

Onze Eeuw. Jaargang 1

324
geleden zijn ‘Iris’ in Italië was gevallen. Zoo de man misschien al te snel op het
schild werd geheven na zijn eerste werk (eigenlijk zijn tweede, want ‘Ratcliff’ was
al zoo goed als af, toen Sonzogno's wedstrijd werd geopend), men heeft hem voor
zijn snel verworven roem duur laten boeten. Ja, er is iets in de wijze waarop de
Italiaansche en Duitsche critiek M a s c a g n i behandelt, de zwakheden van zijn
werken breed uitmetend en over de schoonheden heenloopend, in het leedvermaak,
dat uit al dat geschrijf doorstraalt over den val van de eene opera na de andere van
dit ‘gelukskind,’ dat den onpartijdigen toeschouwer onwilkeurig er toe leidt hem in
bescherming te nemen, evenals men op straat iemand bijspringt, die gestruikeld is
en nu van alle kanten met steenen wordt geworpen. En afgezien van zijn niet te
loochenen begaafdheid - voorwaar de man die ‘Cavalleria’, ‘Ratcliff’ en het
‘Iris’-voorspel schreef is niet de eerste de beste - moet M a s c a g n i sympathie
wekken door de wijze waarop hij zijn tegenspoed draagt. De Italiaansche bladen
wisten spottend te verhalen dat, toen van alle kanten berichten kwamen over de
ongunstige ontvangst van ‘Maschere’, de componist ‘serenissimo’ bleef; mij dunkt
dat die kalmte veeleer bewondering dan spot verdient. Geen oogenblik in zijn
zelfvertrouwen geschokt, hervatte M a s c a g n i onmiddellijk het werk en hij is thans
bezig met een nieuwe opera ‘Vestilia’; ook dat verraadt een niet gewone geestkracht.
En mij dunkt, ik kan niet beter doen om den man te laten zien, dan een stuk van een
brief mee te deelen, dien hij kort na de eerste opvoering van ‘Maschere’ aan de
‘Messagero’ te Rome schreef:
‘Nu de damp een beetje opgetrokken is, wil ik antwoorden op de ontelbare brieven
die mij toestroomden. Ik zal ze in drie soorten verdeelen. De eerste omvat die van
hen, die mij woorden van sympathie, van geloof in mijn toekomst schreven. Ik deel
dat geloof en kan met trots verzekeren, dat de storm, die over mij is heengegaan, mij
niet heeft ontmoedigd, maar veeleer mijn energie heeft verlevendigd en dat ik zal
voortgaan al mijn krachten te concentreeren op het artistiek ideaal waarnaar ik streef.
De
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tweede soort is helaas de talrijkste. Zij omvat de brieven van allen, die, zich achter
de anonimiteit verschansend, moedig de wereld gelukwenschen met mijn nederlaag
en juichen om den val van iemand, die meent iets te kunnen produceeren. In die
brieven werd ik niet alleen als componist, maar ook als privaat persoon aangetast;
zelfs mijn gezin, mijn kinderen werden niet gespaard; deze ontvingen briefkaarten
alles behalve vleiend voor mij en waaruit de woeste blijdschap der schrijvers bleek.
Sommigen beschuldigden mij zelfs, dat ik met het publiek een loopje had willen
nemen! Wat kan ik daarop antwoorden? Weten die gezegende kinderen van den
Hemel wat hersenwerk kost? Begrijpen zij iets van den angst, de aandoeningen de
bitterheid, die onvermijdelijk deel uitmaken van het leven van een musicus, in de
harde dagelijksche worsteling met een ideaal, dat hem slechts toelacht om hem te
ontglippen? De derde en belangrijkste soort is die van hen, die schreven dat
“Maschere” te Rome alleen goed was ontvangen, omdat het publiek van Rome mij
genegenheid toedraagt. Ik kan hierop alleen antwoorden, dat geen lof mij ooit zoo
heeft geroerd.’
Te Rome heeft inderdaad het jongste werk van M a s c a g n i bijval gevonden en
naar ik verneem, is die ook bij volgende opvoeringen het werk trouw gebleven, ja
geklommen. Ongetwijfeld heeft M a s c a g n i zijn zoo talrijke nederlagen voor een
groot deel aan zich zelf te wijten, namelijk aan de keuze zijner teksten. Moge hij in
het vervolg daarbij omzichtiger te werk gaan. Heeft hij het geluk een goed libretto
te vinden, dan spreken wij elkander nader. Tot zoolang zullen wij hem inmiddels
crediet blijven verleenen.
Er blijft bij dezen ‘Rundschau’ over de moderne muziek nog de orkestmuziek te
bespreken, zeker niet de minst belangrijke categorie. Daarover een volgende maal
en dan tevens iets in het midden gebracht over de tweede vraag: Waar gaan wij heen?
Den Haag, Maart 1901.
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Tooneelkroniek.
‘Op Hoop van Zegen’ Spel van dezee in 4 bedrijven door HERMAN
HEYERMANS JR.
DOOR

Jhr. A.W.G. VAN RIEMSDIJK.
‘Roer de eerste de beste werkelijkheid aan en ge wekt belangstelling, ge hitst op,
doet meespreken en meeleven’, zoo schreef de heer H e y e r m a n s in de voorrede
van zijn ‘Zevende gebod’ en aan dit zijn devies is de auteur van ‘Op Hoop van Zegen’
getrouw gebleven.
Dit ‘spel van de zee’ geeft ons in groote fijnheid van détailleering een stuk leven
van de visschersbevolking te aanschouwen. De auteur heeft ons willen bekend maken
met het treurige in dat leven en hij heeft geen middelen achterwege gelaten, om de
in dit tooneelstuk vooropgestelde ellende der visschers zoo sterk mogelijk te doen
uitkomen.
Hij heeft zijne tooneelmenschen in vier bedrijven bijeengezocht, hen dikwerf met
groote nauwkeurigheid beschreven, en op die wijze getracht een schets naar het leven
dier bevolking te geven.
Het is een oude visschersvrouw wier man en twee zoons zijn verdronken. Nog
twee zoons blijven haar over, waarvan de oudste G e e r t bij de Marine dient, terwijl
de jongste
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B a r e n d , te bang om te varen, geruimen tijd reeds zonder werk is. G e e r t heeft
zich aan een zijner superieuren vergrepen, een kwartiermeester, die kwaad had
gesproken van zijn nichtje J o , waarmee hij verkeert. Hij krijgt 6 maanden celstraf
en wordt ten slotte uit den dienst ontslagen.
Wanneer de reeder B o s , B a r e n d komt uitnoodigen om mee te gaan ter
vischvangst met de ‘Op Hoop van Zegen’, weigert deze, omdat hij bang is hetzelfde
lot te ondergaan als zijn vader en beide broeders. Deze reeder, een man die zich van
niets heeft opgewerkt en nu een vloot in zijn dienst heeft van eenige loggers en
beschikt over een welgevulde ‘secure’ brandkast, deze B o s stuurt willens en wetens
een schip in zee, waarvan de bodem geheel is verweerd, niettegenstaande hij door
een dronken scheepmaker wordt gewaarschuwd, in het bijzijn van zijne dochter en
zijn boekhouder, dat het schip niet zeewaardig is. Het schip is geassureerd, de reeder
dus in alle geval gedekt voor schade; met de visschers zelf heeft hij geen rekening
te houden.
In het tweede bedrijf wordt ons de verjaardag van G e e r t s moeder K n i e r t j e
geschilderd, de dag voor het vertrek van de ‘Op Hoop van Zegen’. De buren stroomen
samen, doch de gezelligheid wordt verstoord door het plots verschijnen van den
reeder, die verlangt dat aan het gezang van socialistische liederen een einde komt en
dat de aangemonsterde mannen naar boord zullen gaan. Een heftig dispuut tusschen
den reeder en Geert volgt, waarin de auteur ons de verhouding tusschen reeder en
visschers uiteenzet. In geen zes weken komen ze uit de kleeren, hebben geen water
om zich te wasschen en slapen twee aan twee als ‘beesten’ in het volkslogies, terwijl
zij moeders en vrouwen in ellende achterlaten. Slechts 25% krijgen de visschers van
de besomming, de reeder 75% doch deze heeft daarvoor zijn risico: slechte vangst,
averij, aanvaringen, enz.
G e e r t s broeder, B a r e n d , heeft zich ten slottte laten overhalen en geteekend
voor de ‘Op Hoop van Zegen’,
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doch als hij van den dronken scheepmaker S i m o n hoort, dat het schip ‘een drijvende
doodkist’ is, komt de oude angst weer boven. Hij wil zijn broeder ook terug houden
doch zijn moeder zegt, dat hij zich niet storen moet aan de praatjes van dien dronken
schipper en bewijst hem, doordat zoovele ervaren schippers meegaan, dat zijn angst
ongegrond is. De jongen heeft bovendien geteekend en is dus verplicht zich aan de
overeenkomst te houden. Twee veldwachters komen hem halen en brengen hem naar
het schip.
In het derde bedrijf heeft de auteur een aantal visschersvrouwen om een tafel
vereenigd, elkander droevige geschiedenissen uit haar leven vertellende.
De dochter van den reeder heeft wat eten voor de zieke K n i e r medegebracht en
blijft naar deze verhalen luisteren, angstig te moede, omdat zij weet van de
onzeewaardigheid van de ‘Op Hoop van Zegen’.
Het vierde bedrijf speelt in het kantoor van den reeder. Telkenmale komen de
visschersvrouwen vragen om tijding van het schip, omdat het reeds negen weken
geleden is, dat de ‘Op Hoop van Zegen’ vertrok. De reeder stuurt deze lastige
vraagsters telkens weg, totdat plotseling uit den Helder wordt getelephoneerd, dat
een luik van de ‘Op Hoop van Zegen’ en het lijk van B a r e n d zijn aangespoeld. De
wanhoop is algemeen en de dronken Simon komt nu den reeder verwijten, dat deze
geweten heeft dat het schip niet zeewaardig was; Simon had dit immers in
tegenwoordigheid van B o s ' dochter en van K a p s den boekhouder gezegd.
De boekhouder en de dochter des reeders ontkennen, doch de laatste doet dit zoo
onhandig, dat J o de ware toedracht der zaak begint te begrijpen. Woest is haar
wanhoop en zij overstelpt in een wilden woordenvloed den reeder en zijn dochter
met verwijten. K n i e r t j e en de overige visschervrouwen komen allen op, om de
vreeselijke tijding nog eens uit den mond des reeders zelf te hooren.
Het tooneelstuk eindigt met het voorlezen van een circulaire, om gelden te
verzamelen voor de nagelaten betrekkingen der verdronken visschers.
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Het stuk van H e i j e r m a n s lokt van zelf een vergelijking uit met H e n r i k I b s e n 's
‘Steunpilaren der maatschappij’.
Evenals ‘Op Hoop van Zegen’ teekent dit drama een reeder, die willens en wetens
een onzeewaardig schip naar zee stuurt.
De equipage van het schip in I b s e n 's drama brengt door allerlei buitensporigheden
de woonplaats van den reeder, Consul B e r n i c k in beroering, juist op het oogenblik,
dat deze rust in de gemoederen zijner medeburgers noodig heeft voor een financieële
handeling, waarbij alles op het spel staat. Doch er zijn redenen van nog ingrijpender
aard, waarom dat schip zee kiezen moet.
B e r n i c k heeft een vriend, die in grootmoedige lichtzinnigheid de schuld op zich
had genomen van een daad door den reeder zelf in vroeger jaren bedreven. Die vriend
was naar Amerika vertrokken, waardoor de booze geruchten die over deze zaak in
de stad werden rondverteld zich concenteerden om zijn persoon en de reeder van
allen blaam gezuiverd bleef. De geruchten groeiden echter aan en toen de tijd kwam,
dat het groote handelshuis begon te wankelen werd algemeen in de stad verteld, dat
dit het gevolg was van een grooten diefstal, waaraan B e r n i c k s vriend zich had
schuldig gemaakt. De Consul sprak deze praatjes nooit tegen. De crediteuren gingen
hem te lijf en het was zaak om hen gerust te stellen en allen twijfel aan de soliditeit
van het handelshuis weg te nemen. Door deze geruchten, die weldra als waarheid de
ronde deden, niet te weerleggen werden de schuldeischers gerust gesteld en
beschouwden zij het niet nakomen der momenteele verplichtingen van den Consul
als gevolg van den diefstal.
De vriend van B e r n i c k komt echter plotseling uit Amerika terug; al spoedig
verneemt hij waarvan men hem beticht en hij eischt van Consul B e r n i c k de
waarheid openbaar te maken. De Consul zit echter midden in zijn financieële operatie,
en heeft zijn geheele vermogen gebruikt voor aankoop van landerijen, welke in enkele
dagen in waarde zullen verdubbelen, indien de verwachte spoorweg door deze
landstreek tot stand komt.
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Wordt thans de waarheid bekend, dan is een terugtrekken uit die spoorwegaffaire
noodzakelijk, en brengt eene totale ruïne van het handelshuis mede.
B e r n i c k s vriend laat zich bepraten, wil den consul voor het oogenblik nog
sparen en belooft weg te gaan om echter bij zijn terugkomst alles openbaar te maken.
Deze persoon móét verdwijnen; daarom wil de ‘Steunpilaar der Maatschappij’ hem
de reis naar Amerika doen maken op het schip, waarvan de bodem geheel is verteerd.
De reeder in dit drama wordt evenals die in ‘Op Hoop van Zegen’ gewaarschuwd.
Beiden slaan zij de waarschuwing in den wind, omdat zij beiden hunne redenen
daarvoor hebben.
Consul B e r n i c k eischt van den waarschuwenden werkman, dat het
niet-te-kalefateren schip binnen drie dagen voldoende hersteld zal zijn en dreigt dien
werkman met ontslag, bijaldien zijn bevel niet wordt opgevolgd. Bidden en smeeken,
niets helpt. Het schip zal naar zee, - het moet dan maar zoo hersteld worden, dat het
varen kan en of B e r n i c k s vriend en nog achttien menschen worden opgeofferd;
het doet alles niets ter zake.
Dit schip is geheel het beeld der vervallen maatschappij.
I b s e n doet een genialen greep uit het maastchappelijk leven, wanneer hij den
‘Steunpilaar’ dier maatschappij, den reeder, den koopman tot middel- en uitgangspunt
van zijn drama maakt. En juist door het dramatische, de handeling met vaste hand
neer te leggen in de reederfiguur en niet te plaatsen in den kring der slachtoffers heeft
I b s e n in scherpe omlijning dit karakter van den reeder geteekend, hem in een
schurkenkleed geharnast en de karakter contrasten in dit drama veel scherper, veel
snijdender, veel krachtiger doen uitkomen, dan H e y e r m a n s in zijn ‘Op Hoop van
Zegen’.
I b s e n geeft vragen, die ons met angst en donkerheid vervullen, vragen, waarop
de auteur zelf geen antwoord geeft. Hij laat die ter beantwoording over aan den lezer
of toeschouwer en doet hem steeds verder zoeken en twijfelen in eindelooze
onwetendheid. I b s e n geeft ons werkelijkheid,
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machtige waarheid, geen plat terugbrengen naar het alledaagsche, maar een kristal
helder waar zijn, een eerlijke schildering van maatschappelijke toestanden.
Gedachten geeft hij ons, die met gestrengheid worden neergelegd in ‘karakters’
en die blijven door het geheele drama heen. In zeldzame mate verstaat hij de kunst
de symbolische voorstelling met de dramatische handeling te verbinden; zijn
menschenkennis is die van den scherpen denker en den fijnen waarnemer te gelijk;
zijn dialoog treft ons door zelden geëvenaarde levendigheid en juistheid.
Scherp is zijn kritiek vol van bijtende ironie en bitterheid; koud-onverschillig zet
hij met vaste hand het ontleedmes in de voor hem zoo laag staande menschpop om
deze met minutieuse nauwgezetheid te ontleden; scherp hekelt hij 's menschen
leugenachtigheid, voorgewende braafheid, valschen godsdienstzin, zijn niets ontziend
egoïsme en angstig woelen in bekrompenheid. Diep zijn de wonden, die hij slaat;
steeds aanvallende het slechtere ik van den mensch.
I b s e n geeft werkelijkheid ... naar voren geschoven, van achter een wereld van
gedachten. Ook H e i j e r m a n s wil ons werkelijkheid geven. Wekt I b s e n ons op
tot nadenken door zijn waarachtig levende, transparante beelden der realiteit, die ons
een fond van diepgaande gedachten doen zien, brengt hij ons te midden van een
bruisende vragenzee - H e i j e r m a n s verheft ons niet, doch brengt ons terug tot een
piquante alledaagschheid der dingen. Bij hem geen groote gedachten; hij raakt de
levensoppervlakte vluchtig aan en schildert en schetst met dikwerf al te schelle
kleuren.
Dat doet I b s e n niet. Waarheid, juistheid van visie worden door hem voorop
gesteld. Bij hem staat de handeling zijner menschen bovenaan; terwijl H e y e r m a n s
in dit tooneelwerk vaak in plaats van handeling, niet anders geeft dan een
aaneenrijging van ruwe dialogen.
Het derde bedrijf van ‘Op Hoop van Zegen’ geeft ons een visschersvertrek te
aanschouwen: de vrouwen zitten om een tafel bijeen, woest giert de wind om het
huisje.
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Eerst krijgen we het verhaal van een der vrouwen, die haren man van een lange
zeereis terug verwachtte en elken dag naar den toren liep om te vragen of het schip,
haar schip, nu eindelijk in het gezicht was.
Dan een geschiedenis over een visscher, die plotseling doodbleef door een slag
van het spil.
Vervolgens het verhaal van een anderen, die op de zeereis het been brak en
tengevolge van gebrek aan medische behandeling stierf.
Daarna de ijzige vertelling van een jongen, die door een slag van de fokkenmast
overboord sloeg. Een ‘haringschop’ werd hem toegestoken, doch deze was te glad
zoodat de handjes van het kind er af gleden. Daarop werd den jongen een bezem
voor gehouden, en door drie man werd hij opgetrokken. De bezem liet echter
plotseling los van den steel en het kind viel terug in de golven. Ten slotte wierp men
een lijn overboord, doch deze brak en de knaap verdronk...
Zonder bloed loopt echter deze verschrikkelijke verhalenstapel niet ten einde. Van
een matroos wordt verder verhaald, die twee dagen en twee nachten met een kameraad
op een omgeslagen roeiboot rondzwierf. Zijn kameraad was te moe om zich boven
water te houden en om hem eenigen steun te bezorgen plantte de matroos zijn mes
in de boot. De oude man greep er in en drie vingers werden afgesneden. Het bloed
liep over de boot en de golven hadden ‘moeite om het weg te spoelen.’ De man werd
daarop krankzinnig en verdronk.
Kan men akeliger, ijziger, sensatiemakender verhalen bedenken? Doch in dit
bedrijf ontbreekt alle handeling, het had in zijn geheel weggelaten kunnen worden
zonder ook maar iets aan de dramatische handeling af te doen; maar de schrijver
moest de aandacht gaande houden, en poogde dit te doen door den wind gedurende
het geheele bedrijf hevig om het huisje te doen gieren en door de verschrikkelijkheden
in de verhalen der visschersvrouwen.
En het publiek vindt zulks heerlijk, kreten van ‘hoe vreeselijk’, ‘hoe eng’, geven
te kennen, hoe de menschen
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van deze in den grond zeer goedkoope kunst genieten en met hoe weinig zij worden
tevreden gesteld.
De auteur heeft G e e r t , die zich aan een zijner superieuren had vergrepen, in een
socialistisch kleed gestoken; hij blijft hier geen realist, maar gaat propaganda maken,
zoodat de grens tusschen realiteit en reclame niet meer te trekken valt.
In een lang verhaal deelt deze G e e r t zijn wedervaren uit de gevangenis mede.
Vier passen lang en vier passen breed is het hok, waarin hij gezeten heeft, een hok
zonder licht en waarin men niet staan en niet liggen kan.
Zes maanden heeft hij daarin doorgebracht, drie maanden zakjes geplakt en door
honger gedreven de ‘rotte’ stijfsel gegeten en de erwten, welke hij had bemachtigd,
boven het gaslicht in zijn vuilwateremmer gekookt en half gaar opgegeten.
Dat iemand na zulke ervaringen verbitterd is en scheldt en tiert op hen, die hem
in de gevangenis hebben geworpen, is te begrijpen, al is deze manier van
karakterteekening niet aanbevelenswaardig; doch de auteur laat dezen man dingen
zeggen die beslist onwaar zijn en geeft vervolgens aan dezen G e e r t een veel te
groot waarnemingsvermogen voor eenen simpelen matroos. Laat de auteur dit individu
zijn haat en nijd in wild opbruisenden woordenvloed uiten, zijn meerderen in zijn
zwarte ontevredenheid beschimpen. Laat G e e r t desnoods overdrijven bij het
verhalen van zijn lijdensgeschiedenis door zijn overprikkelden toestand; doch hij
blijve ‘waar’ in het meededeelen zijner ervaringen. Trekken als van dien
vuilwateremmer en de erwten en de gasvlam en den honger, en het eten van die
‘rotte’ stijfsel zijn niet aan de waarheid ontleend; zij zijn alleen overheerlijk om het
publiek in spanning te houden.
En het verhaal van dien ruwen matroos over het verkrijgen van de Atjeh-medaille,
dat spuiten van het bloed uit het bruine lijf van zoo'n inlander, dat brengt vele
weinig-van-gezag houdende Hollanders in extaze; maar het behoeft geen betoog, dat
dergelijke verhalen, hoe mooi ook gezegd, vreemd zijn aan elke uiting van ‘kunst’.
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Waar in een drama de karakters worden geteekend door de handeling der personen,
doet de auteur van ‘Op Hoop van Zegen’ dit van de meeste zijner tooneelmenschen
door lange verhalen van wat zij hebben ondervonden; en om dan niet eentonig en
langdradig te worden zocht hij de zoo zeer begeerde afwisseling in ‘bijzonderheden’
der dialogen. Evenzoo handelt de schrijver met de diaconiehuismannetjes, die al
even weinig als G e e r t iets met de eigelijke handeling hebben te maken en ons
moeten bezighouden met banale mededeelingen over hun diaconieleven.
S i m o n , de scheepmaker, heeft den reeder gewaarschuwd dat het schip de ‘Op
Hoop van Zegen’ rot was, de auteur laat dit op verscheidene plaatsen doorschemeren
en voert den man dronken ten tooneele. Alleen op het einde van het vierde tooneel
is de komst van dezen persoon gerechtvaardigd, omdat hij dan deelneemt aan de
ontmaskering van den reeder.
En moet deze persoon alleen ‘dronken’ zijn om den reeder tot verontschuldiging
te dienen, dat hij, hoewel gewaarschuwd zijnde, het rotte schip toch naar zee stuurt?
Juist door dezen zwaar vloekenden, ontoerekenbaren dronkenlap te teekenen als een
normaal-denkend mensch, die den reeder komt waarschuwen voor zijn
onverantwoordelijke daad, juist door den reeder dan toch, niettegenstaande deze
waarschuwing, het onzeewaardige schip in zee te doen sturen, had de auteur door
deze daad de reederfiguur veel scherper omlijnd en zijn karakter veel juister, veel
schurkachtiger geteekend.
Hoe veel soberder heeft I b s e n in zijn ‘Steunpilaren der Maatschappij’ dezen
waarschuwenden persoon behandeld.
Daar treden de reeder en de werkman op, de een in zijn krachtige brutaliteit van
den sterkere, de werkman in zijn ongelukkige onbeholpenheid van ondergeschikt
zijn. Hier geen ijzingwekkend gevloek en geen dronken menschen, dat was niet
noodig, maar een tegen elkaar over stellen van twee gedachten neergelegd in twee
karakters, waarin het brutaal-egoïstische van den reeder zich plots aan ons komt
opdringen en de harde afhankelijkheid van den werkman zeer zuiver wordt uitgebeeld.
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De reeder, de ‘steunpilaar der maatschappij’, den onder geschikten werkman, den
kostwinner van zijn gezin, den steunpilaar van zijn maatschappij met ontslag dreigend
wanneer hij niet zorg draagt, dat het onmogelijk meer te herstellen schip binnen drie
dagen zeewaardig is, de wanhoop van den werkman, zijn strijd tusschen zijn geweten
en de te verwachten armoede daartegenover - en ten slotte zijn bezwijken voor de
verschrikkelijke noodzakelijkheid. Dit mooie motief heeft de auteur van ‘Op Hoop
van Zegen’ verloren laten gaan om ons zoo nu en dan tevreden te stellen met het
ongemotiveerd verschijnen van den vloekenden, walglijk-dronken man.
Ook de verhouding tusschen G e e r t en den reeder is veel te weinig dramatisch
behandeld. De auteur had een even schoon moment kunnen geven als tusschen
B a r e n d en K n i e r t j e , waar de angst van den niet-naar-zee-willenden
visschersjongen en het krachtig aandrijven en sympathiek overreden van zijn moeder
zeer schoon zijn gevoeld.
En toch heeft dit spannende oogenblik ons niet tot het einde toe voldaan, alweder
enkel door de schuld des auteurs. De steeds sterker wordende angst van den
visschersjongen voor het schip, waarvan hij gehoord heeft dat het wrak is en vergaan
moet, zijn tegenstand, die tot schier razernij overslaat bij het verschijnen der agenten,
die hem naar het schip willen meenemen, omdat hij zich schriftelijk verbonden heeft;
dit vormt een veel te groot contrast met zijn plotseling meegaan. Het plots-koude
laisser-aller dat de acteur, die anders die rol zoo goed begreep, over zich krijgt, staat
veel te scherp over tegen zijn te voren zoo juist geuite emotievolle angst voor de zee.
Hier is een hinderlijk hiaat.
S i m o n , de scheepmaker, heeft B a r e n d op de hoogte gebracht van den slechten
toestand, waarin de ‘Op Hoop van Zegen’ verkeert. Nu is het wel wat
onwaarschijnlijk, dat deze scheepmaker de andere visschers niet heeft gewaarschuwd
en dat geen der oudere zeelui zich de moeite heeft getroost, om eens in het ‘ruim’ te
kijken, waar volgens B a r e n d ‘de tonnen reeds op het water dreven,’ te meer
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omdat gelijk bekend was ditzelfde schip op zijn laatste reis, een voet water maakte.
I b s e n heeft dit logischer behandeld; hij heeft begrepen, dat wanneer de matrozen
aan boord kwamen van het in der haast opgekalefaterde schip, zij terstond zouden
ontdekken op hoe onvoldoende wijze de gaten, in den bodem op de laatste zeereis
geslagen, waren hersteld. Diep tragisch is daarom het oogenblik, als wij hooren dat
de bemanning van de ‘Gazelle’ ‘dronken’ naar boord gaat.
Bernick

Iets gebeurd, mijnheer K r a p p ?
Krapp

Ik zeg niets, mijnheer.
Altstedt

De geheele bemanning van de ‘Gazelle’ is dronken; ik wil geen eerlijk man zijn,
wanneer dat volk levend aankomt.
In het vierde bedrijf van ‘Op Hoop van Zegen’, maken wij kennis met den
boekhouder K a p s , dien de schrijver tot een schurk heeft willen maken. Ook hier
missen we de scherpe omlijning van karakter al is de acteur den auteur tegemoet
gekomen en heeft door zijn mimiek en grime deze figuur tot een type gemaakt.
K r a p p de boekhouder in het meer aangehaalde werk van I b s e n is door hem
geteekend als een edele figuur. Hij komt den reeder waarschuwen, dat de werkman,
die gelijk men weet door den reeder gedwongen is het schip binnen drie dagen op te
kalefateren, hem bedriegt door de reparaties niet naar behooren te verrichten. En
juist door dien boekhouder te teekenen als iemand, met hart en ziel gehecht aan zijn
patroon en voor diens belangen en die der reederij opkomende, treedt het
schurkachtige van den reeder sterker naar voren.
De reeder legt zijnen boekhouder het zwijgen op door te zeggen, dat hij de zaak
zal aangeven, dus den man ongelukkig maken, dien hij zelf gedwongen heeft om
binnen enkele dagen een schip, waarvan de bodem bijkans geheel is vermolmd, te
herstellen. Doch zoover komt het niet.
Een gesprek met den werkman geeft den Consul stof
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genoeg om den lastigen boekhouder het zwijgen op te leggen.
Auler

Neem me niet kwalijk, mijnheer, kom ik ongelegen?
B e r n i c k (zich heftig omwendend)

Wat wilt U?
Auler

Ik zou U gaarne een vraag doen mijnheer.
Bernick

Goed, maar spoedig! Wat heeft u te vragen?
Auler

Ik wilde vragen of het vast staat - onwankelbaar vast, - dat ik mijn ontslag zou krijgen,
als de ‘Gazelle’ morgen niet in zee steekt.
Bernick

Wat beteekent dat? Het schip komt immers klaar om uit te zeilen!
Auler

Ja, - dat doet het. Maar wanneer dat nu eens niet zoo was, - had ik dan mijn ontslag?
Bernick

Wat beteekenen die onbestemde vragen?
Auler

Ik zou zoo gaarne zekerheid hebben mijnheer. Zeg mij daarom dit eene: had ik dan
mijn ontslag?
-------------Bernick

Hoor eens. Ik kan mijn oogen niet over alles laten gaan; ik kan niet voor alles
verantwoordelijk zijn; - u kunt me toch verzekeren, dat de reparatie onberispelijk
uitgevoerd is?
Auler

U stelde mij een korten termijn, mijnheer.
Bernick

Maar niet waar de reparatie is zorgvuldig geschied?
Auler

't Is goed weer - en midden in den zomer.
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Bernick

Hebt u nu anders nog iets te zeggen?
Auler

Anders, niet mijnheer.....
Bernick

Dus - de ‘Gazelle’ - steekt in zee Auler

Morgen?
Bernick

Ja.
A u l e r (groet en gaat heen)

Goed.
Na dit gesprek komt de boekhouder K r a p p wederom vragen, of de reeder nu
nog niet overtuigd is, dat A u l e r hem bedriegt.
De boekhouder heeft het schip niet voldoende kunnen onderzoeken, omdat het in
groote haast van de werf in zee was gebracht. Een onderzoek ingesteld door hen, die
daar voor waren aangewezen, heeft wel is waar plaats gehad, doch dat geschiedde
zeer vluchtig, omdat de werf van den consul zulk een goede reputatie genoot.
Krapp

Mijnheer, u weet zeer goed, hoe zulk een onderzoek plaats heeft, althans op een werf,
die zoo goed bekend staat, als de onze.
Bernick

Komt er niet op aan; wij hebben geen verantwoording meer.
Krapp

Hebt u het aan A u l e r werkelijk niet kunnen zien, dat -?
Bernick

A u l e r heeft mij volkomen gerust gesteld, zeg ik u.
Krapp

En ik zeg u, dat ik heilig overtuigd ben, dat Bernick

Wat moet dat beteekenen, mijnheer K r a p p ?..... Ik kan mij denken, dat gij A u l e r
niet graag lijden moogt, maar wilt ge hem te lijf, dan moet ge andere motieven
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zoeken. U weet, hoeveel mij - of liever de reederij - er aan gelegen is, dat de ‘Gazelle’
morgen in zee steekt.
Krapp

Goed, goed..... het is..... maar als we meer van het schip hooren..... hm!
De ‘Steunpilaar der Maatschappij’ moet in zijn verdorvenheid worden geteekend,
daarvoor moeten de individuen, waarmede hij in aanraking komt, beter zijn dan hij
zelf. En toch zijn de personen, die den reeder B e r n i c k omringen, waarachtig
levende menschen, zelfs zonder dat zij vloeken en zonder dat zij schelden. Natuurlijk
is de werkman A u l e r geteekend, die consul B e r n i c k het onmogelijke van den
eisch voor oogen stelt, doch als ondergeschikte wordt gedwongen om des reeders
wil te volbrengen.
Natuurlijk is ons de boekhouder weergegeven, die zich het vertrouwen dat hij
voortdurend heeft genoten, wil waardig maken en den reeder waarschuwt voor hetgeen
er op zijn werf geschiedt. Natuurlijk is de vrouw van Consul B e r n i c k in haar
eenvoudig gelooven aan de eerlijkheid van haren man. En juist door de scherpe
omlijning dezer uiteenloopende karakters krijgen we tegenstelling en worden we in
staat gesteld vergelijkingen te maken.
In ‘Op Hoop van Zegen’ missen wij die tegenstelling. In dit stuk over het
visschersleven hadden de personen, die buiten het visschersmilieu stonden eenige
afwisseling móéten opleveren. Doch de somberheid wordt in H e y e r m a n s '
tooneelstuk tot het uiterste doorgezet en wij vragen ons af, welke strenge
noodzakelijkheid den auteur van ‘Op Hoop van Zegen’ dreef om den boekhouder
en de vrouw des reeders ook al tot banale menschen te maken.
De reeder heeft gestolen, de boekhouder steelt, ja zelfs de vrouw des reeders steelt,
door 's nachts een rijksdaalder uit de beurs van haren echtgenoot weg te nemen.
Zag men ooit grooter dievenbende bijeen! Zelfs het ruwe schelden, dat wij moeten
aanhooren van de visschersbevolking wordt overgebracht op den reeder, op diens
vrouw en dochter. Deze laatste, die op kostschool is geweest te Parijs, en dus een
scherp contrast moest vormen met
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deze ruwe onontwikkelde visschersbevolking, spreekt in het eerste bedrijf een
visschersjongen aan met ‘Zeg groote aap....’
Het is te veel, te banaal; dit laatste werk van H e y e r m a n s en het bevat geen
enkele idealiseerende gedachte. Het is een fijn gedétailleerd brok proza, in vier op
zich zelf staande gedialogiseerde afdeelingen, aanschouwelijk gemaakt door
individuen in het kostuum van visschers.
En of de auteur der waarheid getrouw is gebleven bij de schildering en typeering
der bevolking? Er zijn er, die dit ten sterkste betwijfelen -; wij willen ons daarover
geen oordeel aanmatigen - maar er is in een ‘drama’ meer noodig dan een schets
waarin de ‘handelende’ personen eenvoudig tot verhalers hunner wederwaardigheden
worden gemaakt.
En is het tooneel de plaats tot uitbeelding van uitsluitend realiteit? H e i j e r m a n s
spaart ons niets; geen walgelijke, geen onzedelijke bijzonderheid; hij laat de verloofde
meisjes elkander mededeelingen doen over de intieme verhouding, waarin zij tot
haar vrijers hebben gestaan; en de diaconieverpleegden van allerlei vuilheid vertellen.
Wij vragen: waar is de grens?
Het toetsen van het alledaagsche leven aan een idealen toestand, eene opvoering
tot eene hoogere orde van zaken en het toonen van iets verheffends van achter de
uitbeelding der werkelijkheid.... in ‘Op Hoop van Zegen’ niets van dit alles.
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Onze Leestafel.
LITERARISCHE INTERLUDIËN door J. v a n d e n O u d e , Leiden,
S.C.v. D o e s b u r g h 1899. - Idem, Tweede Bundel, 1901.
‘Deze stukken verschenen, onder het opschrift “Onze Leestafel”, in het Nieuws van
den Dag’. Aldus luidt eene mededeeling aan de rugzijde van het titelblad in den
eersten bundel der boekbeoordeelingen, die de heer J. v a n d e n O u d e onder den
onhollandschen verzamelnaam van ‘Literarische Interludiën’ heeft vereenigd: in den
tweeden bundel wordt deze mededeeling gemist. Men kan dus van dezen schrijver
in zekeren zin zeggen wat hij zelf van C h a r l e s B o i s s e v a i n getuigt: hij is
journalist; - en waar hij den heer B o i s s e v a i n toevoegt, dat hij al zijn ‘politieke
snuggerheid, die wezenlijk niet boven het peil van een gewone
dagblad-correspondentie gaat, nu maar stil had [moeten] laten vergaan met het
dagbladnummer, waarin zij verscheen’, daar geeft de recensent ons dus een maatstaf
aan de hand voor zijn eigen werk; de vraag is of deze boekbeoordeelingen wezenlijk
zoozeer boven het peil van een gewone overeenkomstige rubriek in de dagbladen
uitstaken, dat zij waard mochten heeten niet te vergaan met de nummers der couranten,
waarin zij verschenen. Op die vraag is het antwoord niet met enkel ja of neen te
geven of liever zoodanig antwoord zal noodwendig voor de eene recensie bevestigend,
voor de andere ontkennend moeten luiden, voor de meeste echter zeker wel
bevestigend. Want J.v.d. O u d e is een schrijver, in dien zin dat deze twee lijvige
bundels - de eerste telt 289, de tweede 249 bladzijden - waarin over allerlei schrijvers
en schrijfsters wordt gehandeld, zeer aangenaam zich laten lezen.
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Wat hij te zeggen heeft - en hij heeft over elk boek wel wat te zeggen - dat weet hij
weer te geven en uit te drukken met ‘verve’. De ‘ééndagsvliegen’ (gelijk de schr.
alweer Boissevain's politieke beschouwingen noemt) van J.v.d. O u d e fladderen
lustig rond, met iets als stofgoud op de vlerken. Al hebt ge ook het boek niet gelezen,
dat de recensent onder handen heeft, gij neemt toch gaarne kennis van wat hij daarover
in het midden brengt. En mij dunkt, hierin spreekt een groote lof voor dit werk. Zoo
er voorts een reden moest worden gezocht ter rechtvaardiging van het overdrukken
dezer dagblad-boekbeoordeelingen, deze zou daarin te vinden zijn dat J.v.d. O u d e
doet wat vele anderen onder zijn collega's nalaten, en nalaat, wat velen hunner doen:
hij is allerminst - o, allerminst! - de dupe van al wat maar even zweemt naar moderne
mooidoenerij; ontwaart hij die ook maar van verre, dan trekt hij gelaarsd en gespoord
daartegen te velde en zijn slagen zijn raak. Ik weersta de verzoeking enkele zijner
meest stekelige vinnigheden aan het adres van A of B hier af te schrijven; zeker is
dat v.d. O u d e kan zijn en dikwijls is wat iemand mij na het doorbladeren dezer
bundels aanduidde als ‘lekker scherp’. Zoo zal men dan - en daarvoor is het bepaald
goed dat deze recensies niet met de dagbladnummers vergaan zullen - zoo zal men
dan later kunnen zien dat de heerschappij onzer hyper-modernen in de vaderlandsche
letteren niet onbetwist was; dat niet heel het thans levend geslacht in aanbidding
verzonken lag voor wat later allicht als een wonderlijke afdwaling van goeden smaak
en waren kunstzin zal worden gekenschetst. En juist het feit, dat zoo onverbiddelijk
vonnis geveld werd allereerst in de kolommen van een veelgelezen dagblad zal voor
de na ons komenden het bewijs zijn dat er trots de luidruchtige toejuichingen van
bentgenooten een breede schare was van mannen en vrouwen, die weigerden den
‘litterarischen gigerl dezer tijden’ te verslijten voor den echten letterkundigen
gentleman.
Gaat v.d. O u d e niet wel eens te ver, als hij dit stokpaardje berijdt? Bestijgt hij
het beestje niet al te vlug? Meent hij niet soms genoeg te doen door ter zake van een
boek opnieuw te getuigen hoe b.v. het ‘mondaine’ in de letteren hem tegenstaat? Het
zijn vragen, die ik stellen wil en waarop een antwoord slechts te geven ware, door
stuk voor stuk na te gaan wat hij telkens wèl en wat niet heeft neergeschreven. De
hoofdzaak is toch ook, dat hij getuigd heeft, krachtig en ondubbelzinnig en dat hij
dit te doen wist in een smakelijken vorm, zonder te kwet-

Onze Eeuw. Jaargang 1

343
sen, zonder te vervelen. Maar .... behoort deze schr. soms ook niet tot hen, die - naar
de aardige Fransche uitdrukking - ‘s'écoutent parler’, die zich vermeien in de prettige
of pittige of snaaksche manier, waarop zij de zaken weten voor te dragen? Het heeft
mij wel eens getroffen onder het lezen, dat deze schrijver .... schrijft, o m t e
s c h r i j v e n , hier en daar; dat hij eenzelfde gedachte weer eens omdraait en nog
eens uitstalt in een ander gewaad en dan nog weer wat anders gevonden heeft, dat
hij toch ook niet ongeschreven wil laten, omdat het zich zoo aardig zal laten lezen
....
Maar ik wil niet langer ‘de recensent ook der recensenten’ zijn; genoeg zij het dus
met dit weinige de aandacht te vestigen op deze bundels, waarin veel lezenswaardigs
voorkomt voor hen, die al de daarin besproken boeken kennen .... of ook niet.
H.S.
Deemoed. Drie vertellingen door J. d e M e e s t e r , Amst. S.L. v a n
L o o y . 1901.
Plaatst men het boekje van den Heer d e M e e s t e r in een Hollandsche omgeving,
waar de kunst van een eenvoudig verhaal op onderhoudende wijze te vertellen nooit
bij uitstek gebleken is, dan lijken deze simpele, weinig pretentieuse verhaaltjes niet
kwaad voor den minnaar van niet àl te ontroerende, niet àl te inspannende,
gematigd-realistische woordkunst. Zet men er echter enkele uitnemende Hollanders
naast, als v a n G r o e n i n g e n en J a c . v a n L o o y , en de nog voortreffelijker
buitenlanders als J u l e s R e n a r d , G u y d e M a u p a s s a n t en R o s n y , dan
voelt men onmiddellijk dat die heeren nog over andere capaciteiten beschikten, dan
die waarvan het werk van den Heer d e M e e s t e r blijk geeft. Geest, sarcasme,
satire, de vermomde dragers van de diepste aandoening, die de ‘contes’ van een d e
M a u p a s s a n t zoo verbazend spannend maken, men mist ze allen in de vertellingen
van den Heer d e M e e s t e r . Wat hij wel heeft, dat is een, het zij met zorg
aangekweekt, dan wel aangeboren, gevoel voor de zacht-droevige voorvallen van
het dagelijksch leven, die menigeen onopgemerkt aan zich voorbij zou laten gaan,
maar die door den auteur van Deemoed worden waargenomen en op meer dan een
wijze in taal weergegeven. Want dit is het eigenaardige van des Heeren d e
M e e s t e r s werk, dat hij daarin, wellicht geleid door het briljante voorbeeld van
den door hem be-
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wonderden taalvirtuoos v a n D e i j s s e l , niet één, maar verschillende schrijfmanieren
aanwendt. In het eerste verhaaltje b.v. ‘Kerstvertelling’ vertelt een man van een
jeugdherinnering, hoe hij het doode broertje van zijn vriendjes in het kistje ziet liggen
en daar, gedachtig aan het verhaal van Christus ‘geboren om te sterven’ voor het
eerst het raadsel van leven en sterven beseft. In overeenstemming nu met den inhoud,
is de schrijfwijze van deze vertelling in kinderlijken toon, men zou haast zeggen in
dien van een schooljongens-opstel, gehouden. Maar hoe moeilijk het is op deze
manier het onderwerp in den stijl te reflecteeren, moge blijken uit het feit, dat zelfs
de Heer d e M e e s t e r , met hoeveel consequentie hij zijn stijlprocédé ook toepast,
hier en daar een kleine vergissing begaat:
‘Willem en Jan hadden een bakslee, we hadden zóó dikwijls “er mee gespeeld”.
Aldus zouden de woorden van den jongen naar waarheid weer gegeven zijn. Om
echter het dubbele hadden te vermijden schrijft de auteur verkeerdelijk:
Willem en Jan bezaten een bakslee, we hadden zóó dikwijls er mee gespeeld.’
Evenzeer als in dit eerste verhaaltje is ook in Deemoed, waar de droefeindende
liefde van een Parijsche ziekenzuster voor haar tering-patiënte, en voor den dokter,
die een ander meisje huwt, verhaald wordt in overeenstemming met het gezegde.
Het grauweentonige der wegkwijnende dagen wordt goed weergegeven in den
eentonigen stap der emotieloos gebouwde zinnen en als hier ons een enkele
Lapidotische Marfa-visie komt storen ‘En toen zij geknield nederlag, was het in de
blanke maanlichtkamer, als bad de stilte met haar mede’ (p. 35.) òf wel zinnen als
de volgende wat àl te primitief gestyleerd lijken:
‘Andere keeren wist zuster Clémentine tegenwoordig de gedachte aan deze dingen
altoos weg te dringen’ p. 30. ‘Wanneer zij door de straten liep, waaruit nu, achter
den veiligen muur, de geluiden toch eigenlijk niets vreeswekkends konden hebben,
en in den maalstroom van bedrijvigheid moest ze vooruit, tusschen zoovele barsche
en spotgrage menschen schielijk door, telkens uit den weg tredend en toch zoo
menigmaal geduwd en gestooten, dan trachtte ze uitsluitend aan haar dagtaak te
denken (p. 40),’ dan zijn dit kleine vlekjes die het rustige geheel van 91 pagina's
geenszins in gevaar brengen minderwaardig geacht te worden.
FRANS BASTIAANSE.
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Stichtsche toestanden in de eerste jaren van het Erfstadhouderschap.
Door Prof. F.J.L. Krämer.
Met ongewone onverschilligheid hebben de Nederlandsche geschiedschrijvers tot
dusver het tijdperk van het herstel der stadhouderlijke waardigheid in 1747 tot de
meerderjarigheid van Willem V zoo goed als buiten rekening gelaten. Noch in de
achttiende noch in de negentiende eeuw heeft men er de aandacht aan gewijd.
Toch is die tijd van Willem IV en de Gouvernante zoo merkwaardig.
In de voorstelling van de omwenteling in 1747 is zonder twijfel veel overdrijving.
De lofredenaars van de Oranje-vorsten geven stellig te hoog op van de algemeene
geestdrift, en onder degenen die het luidst Oranje kraaiden waren er zeker velen, die
alleen de bakens verzetten met het veranderen van het getij. Een der ijverigste en
ook invloedrijkste voorstanders van de nieuwe regeering in de vroedschap te Utrecht,
had zijn zetel in dat lichaam te danken gehad aan de omstandigheid, dat hij als jong
man in 1722 een student, die zich bij de verheffing van den prins tot Stadhouder van
Gelderland met een Oranje-kokarde versierd had, een slag in het gelaat had gegeven.
Zoo zijn er zeker wel meer geweest.
Anderen werden gedreven door eigenbelang en baatzucht. Een zeer luidruchtig
wijnkooper, mede te Utrecht, liep in 1747 rond met de leus op zijn borst: ‘Leve
Oranje
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en de vrije negotie!’ Het zal hem en de zijnen wel meer om het laatste dan om het
eerste te doen zijn geweest. Niettemin is het onwederlegbaar dat, om welke redenen
dan ook, de groote massa der burgerij het herstel van het stadhouderschap wenschte
en dat zij er groote verwachtingen op bouwde.
Hoezeer verschilt met die ingenomenheid en die voldoening de stemming in 1751.
‘Sterft Z.H.; geen consternatie ter wereld’ teekent een tijdgenoot aan op den 22en
October van dat jaar, den sterfdag van den Prins. Inderdaad, even onwederlegbaar
als het is, dat in 1747 de vreugde den boventoon had, even klaarblijkelijk is het, dat
in 1751 de teleurstelling zich openbaarde in koele onverschilligheid, die reeds
B e n t i n c k v a n R h o o n had waargenomen tijdens 's Prinsen leven.
Vanwaar die verandering in de zienswijze, die verkoeling en misnoegdheid?
Er is meermalen beweerd, dat de burgerij van den Prins verwacht had, dat hij een
einde zou maken aan de regenten-heerschappij, en dat de teleurstelling vooral
veroorzaakt werd door de ervaring, dat alles bij het oude bleef en het zuiveringsproces
uitgesteld en allengs afgesteld werd. Ten deele is dit zeker juist. Doch ook slechts
ten deele. In de verschillende gewesten, het meest in Holland, drong de burgerij er
op aan, dat den Prins de volmacht zou worden gegeven de wet te verzetten, d.i. de
stedelijke regeeringen te veranderen, en zij heeft waarschijnlijk gehoopt, dat die
maatregel meer afdoende zou worden toegepast dan gebeurd is. Maar dat verlangen
raakte de verwisseling van personen, niet de inrichting van de regeering, het was
geen uiting van een democratisch beginsel. Er is slechts één voorbeeld te vinden van
een streven naar omverwerping van het stelsel der regenten-heerschappij: op een der
programma's van de Amsterdamsche Doelisten komt de eisch voor dat de regenten
voortaan zullen gekozen worden door de burgerij zelve. Die eisch echter heeft geen
bijval gevonden, hij werd alleen geuit door eene kleine groep, die spoedig is
overvleugeld geworden, en
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werd door geen andere overgenomen. Algemeen daarentegen was de begeerte naar
de instelling van een vrijen krijgsraad, dat is de verkiezing van de officieren der
burgervendels door deze zelven. Het is mogelijk dat, zooals indertijd een
geschiedkundige beweerd heeft, daarbij de verwachting gekoesterd werd dat die
burger-officieren allengs in de vroedschap zouden worden gebracht, maar gegrond
was die verwachting dan toch zeker niet. Meer begrijpelijk is het, dat de burgerij
door hare hoplieden een tegenwicht heeft willen vormen tegen de almacht der
stedelijke regeering, zooals zij dat in vroeger dagen zoo dikwijls hadden in de schaal
gelegd. Om dezelfde reden drongen de Deelisten ook zoo sterk aan op het herstel
der gilden-privilegiën.
Men beoogde geen verandering van het heerschende stelsel. In Gouda en Rotterdam
drong men er op aan en dreef men een oogenblik zelfs door, dat de regenten-posten
in het openbaar zouden worden verkocht. In dezen eisch ziet men de eigenlijke
drijfveer te voorschijn komen van den kleinen burgerstand, vooral wanneer men
tegelijk de aandacht vestigt op het krachtig uitgesproken verlangen dat onderzocht
en openbaar gemaakt zou worden hoe groot het bedrag was van de emolumenten der
verschillende regeeringsposten en commissiën. Wat de burger verlangde was in dien
tijd niet zelf te regeeren of zelf zijne regenten aan te wijzen; hij wilde den druk
verlicht zien van de zware lasten, waaronder hij gebukt ging, en dien last zooveel
mogelijk overbrengen op de regenten.
In dit opzicht nu, in zake de verlichting van lasten, heeft het herstel van het
stadhouderschap niets dan bittere teleurstelling gebaard. De liberale gift had geen
zichtbare verbetering gebracht. Bij den achteruitgang van den handel, zooals men
die klaar en onbewimpeld ziet aangetoond in het welbekende rapport en de
daarbijgevoegde propositiën, door den Prins uitgelokt, kwamen de invoering van de
eene nieuwe belasting na de andere en de verhooging der oude de bezwaren vergrooten
in plaats van verminderen. De vervanging van het pachtstelsel bij de invordering der
belastingen door de collecte gaf den burger hoegenaamd
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geen baat, en, in den aanvang althans, dwong zij gewesten en steden zich uit hare
plotselinge geldverlegenheid door leening op leening te redden, die weder
verplichtingen oplegden, waaraan de belastingschuldige ten slotte te voldoen had.
De overtuiging, dat de materieele toestand van het volk eer achteruit ging dan
vooruit, heeft ongetwijfeld veel, zoo niet het meest bijgedragen tot de ontstemming,
die zich zoo ras openbaarde.
Die ontstemming, in het volgende tijdperk steeds toenemende, heeft de gemoederen
allengs ontvankelijk gemaakt voor de meeningen, die later in den patriottentijd zoo
snel zich verbreidden, en die zich toen niet meer richtten tegen de personen, maar
tegen de grondslagen van de regeering.
Nochtans, al moet ook in de stoffelijke belangen der ingezetenen eene hoofdreden
gezocht voor de wassende ontevredenheid, het is aan te nemen dat zij niet de eenige
was. Er zijn te weinig gegevens om voor de periode tusschen 1747 en 1759 eene
uiteenzetting mogelijk te maken van hetgeen omging in het gemoed van het toen
levende geslacht. Eene dagbladpers was er niet, en wat, veelal in buitenlandsche
bladen als de Evening-post, de Keulsche courant, de Courier d'Avignon en andere
geplaatst werd, is niet meer te vinden. De pamfletten-regen begon eerst in later jaren.
Een Politieke Kruier was er nog niet.
Des ondanks zijn er uit de feiten - en deze geven toch de beste bouwstoffen voor
de historische kennis - nog wel andere oorzaken op te sporen, die hebben kunnen
leiden tot eene meer of min algemeene ontevredenheid. Onder die oorzaken is
misschien ook wel te tellen de onvoldoende, om niet te zeggen ergerlijke crimineele
rechtspleging.
Het is zeker hoogst gevaarlijk uit een of ander tijdvak eenige treffende staaltjes
van het een of ander te verzamelen, ze te schikken en aaneen te voegen tot een
samenhangend verhaal en dit vervolgens uit te geven voor een karakterbeeld van den
tijd. Men stelle zich voor dat iemand uit de periode, waarin wij thans leven, de
verhalen van moord en inbraak, of de vergrijpen tegen de zedelijkheid, zooals men
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die in de verslagen van rechtsgedingen en de berichten van rechterlijk onderzoek
kan opzoeken, eens op die wijze tot een geheel verbond, en ze zoo in het licht gaf
als een ‘Sittenbild’ van het eind der XIXe eeuw: wat zou dat boek, waarin alles
waarheid was, toch een hemeltergende leugen zijn! En hoe grooter de periode, hoe
breeder het terrein, waaruit zulke voorbeelden geput worden, hoe grooter het gevaar
dat de voorstelling ten eenenmale valsch is.
Tegen dat gevaar behoort het historisch geweten bijtijds ieder onderzoeker te
waarschuwen, en uit de feiten, hieronder bijeengebracht, kan ook geenerlei algemeene
gevolgtrekking gemaakt worden. In de provincie Utrecht - ter voorkoming van
mogelijke verwarring met de stad gemakshalve bestempeld met haar ouden naam
Het Sticht - in de provicie Utrecht lag in het laatste gedeelte der 18e eeuw het
brandpunt van den patriottenstrijd, en het misnoegen broeide daar reeds lang. Voor
dàt gewest kunnen de misstanden in de rechtspleging tot het misnoegen hebben
bijgedragen. Zij k u n n e n het gedaan hebben. Uit niets blijkt dat de Stichtsche burger
morde over de rechtspraak, tenzij over hare o m s l a c h t i g h e i d . De eenige grief,
die te berde gebracht werd, gold de vrije schepenen-weken, d.i. de vrijstelling van
het bijwonen der zittingen van de schepenenbank in pleno voor de drie schepenen
die gedurende eene week als commissarissen, zooals men het noemde, de dagelijksche
zittingen voor de kleine rol, de zaken van minder belang, hadden gehouden. De
heeren konden dan hunne commissiën, ook die buiten de stad, ongestoord waarnemen,
en bleven deelen in de presentie-gelden. Aan de klachten over deze regeling gaf de
vroedschap in 1747 toe en schafte de vrije weken af. Van andere grieven nu hoort
men niet.
Toch is er reden te vermoeden dat men de misstanden in deze besprak en gispte:
dat zij bestonden lijdt voorzoover het genoemde gewest betreft geen twijfel. De
bewijzen dat die misstanden bestonden gelden dan ook alleen het Sticht en zijn alle
genomen uit het tijdperk van W i l l e m IV en de Gouvernante.
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Juist in den tijd, waarin de partij van het stadhouderschap gezegevierd had, vielen
er te Utrecht in de kringen der regenten zaken voor, die weinig geschikt waren om
het vertrouwen te doen terugkeeren.
In 1735 was in de vroedschap opgenomen de heer J o h . B u y s e r o , heer van
Hulthorst; terstond was hij schepen geworden en rentmeester van S t . C a t h a r i j n e ,
in 1740 ook commissaris-boekhouder van de aalmoezenierskamer; in 1743 had hij
de commissie in de generaliteits-rekenkamer gekregen, in 1746 was hij weder schepen
geworden, in 1747 eindelijk, bij de jaarlijksche wetsbestelling op 12 October, was
hem het ambt opgedragen van thesaurier der stad. De heer B u y s e r o behoorde tot
een geslacht, dat vele relatiën had. Waarschijnlijk was hij wel een bloedverwant van
den heer L o u i s B u y s e r o , die secretaris was geweest van den raad van W i l l e m
III; zeker is het dat hij verwant was met de regenten-familiën Va n d e r B e e k ,
D o u b l e t , L o t e n e.a. Deze heer nu, thesaurier der stad, verliet in het begin van
Mei 1748, een halfjaar dus na de aanvaarding van zijn ambt, eensklaps de stad, zijne
zaken in een staat van insolventie achterlatend, en diende daarop een rekest in ‘om
voor zijn boedel een curator aan te wijzen, omdat hij onmachtig was zijne crediteuren
te voldoen.’ Vóór zijn vertrek deelde hij aan den advocaat M u n n i k s mede, dat hij
f5000 uit de stadskas voor eigen gebruik had aangewend en het bleek daarenboven
later, dat hij verscheidene familiën voor aanzienlijke bedragen had opgelicht. De
schade, die de stadskas had geleden, werd verhaald op de borgen, en de vroede heeren
namen daarbij den wijzen maatregel het bedrag van den borgtocht voor het vervolg
van 12 op 18 duizend gulden te verhoogen. Maar den bedrogen particulieren baatte
dit niet. Toch was van vervolging geen sprake. Dat de voortvluchtige er voor vreesde
spreekt van zelf, maar het kostte hem niet veel moeite zich voor het gevaar van
gijzeling of hechtenis te vrijwaren, ook al keerde hij terug. Reeds in het voorjaar
1749 vroeg hij eenvoudig aan de staten eene acte van sureté de corps en vrijdom van
acces en reces voor zes
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maanden, en wendde zich bovendien tot de Gedeputeerden om vrijstelling van de f
80 zegelrecht voor die acte: een en ander werd hem ‘gratieuselijk toegestaan.’ Een
zelfde verzoek deed hij in 1752, ten derde male diende hij het in in 1755, en telken
male met gunstig gevolg. Maar daarbij bleef het niet. Toen in 1752 de heer
Ve r s c h o o r was overleden, viel een prebendaat open van f 300 's jaars. Met de
verandering in de regeering in 1747 was de beschikking over die prebende aan den
stadhouder gekomen, in 1752 was zij dus in handen van de Prinses-gouvernante. Die
prebende nu van f 300 's jaars werd, ‘tot zijne alimentatie’ toegekend aan den heer
J o h . B u y s e r o . Tevergeefs beproefde de oud-burgemeester W t t e w a a l l v a n
S t o e t w e g e n de vroedschap te bewegen tot een stap bij H.K.H. om haar in te
lichten omtrent den persoon, die ‘door eigen schuld in het ongeluk geraakt was, die
zoovelen had misleid en benadeeld’, en er op te wijzen, dat die prebende met 3 andere
vroeger altijd was gebruikt ten bate van de academie.
De oud-burgemeester was een oppositie-man; hij had gedaan wat hij kon om in
1748 de erfelijk-verklaring van het stadhouderschap te beletten; hij had de afschaffing
van de belastingpacht bestreden; hij had er zich krachtig tegen verzet dat over de
vergeving van alle ambten, die ter beschikking van de stad stonden, vooraf met den
stadhouder te rade werd gegaan. Het gevolg was alleen geweest dat hem en een zijner
vrienden geene commissiën meer gegeven waren en dat vier zijner medestanders in
1749 reeds uit de vroedschap waren gestooten. Thans, in 1752, in dezelfde vergadering
waarin hij de vergeving van de prebende aanviel, verzette hij zich opnieuw tegen het
raadplegen van de Gouvernante over een stadsambt, het secretariaat van de
momberkamer. Dit was te veel. Den 12den October daaraan volgende werd ook hij
‘van zijn ambt verlaten’, d.i. uit de vroedschap gezet.
In diezelfde jaren moet nog eene andere zaak de aandacht getrokken hebben. Een
der ambtgenooten van den heer B u y s e r o als raad en schepen der stad Utrecht was
in 1747 M r . P h i l . J a c . v a n S o e s d i j k van C l o o n . In den zomer nu van dat
jaar werd deze schepen geciteerd
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om te verschijnen voor den hoofdofficier M r . D e R u e v e r , op eene beschuldiging
van het debaucheeren van jonge meisjes. Toevallig is nog een blad papier
overgebleven, waarop eene ‘specificatie’ van dien hoofdofficier, houdende de
informatie naar hetgeen de verdachte had bedreven, die aan de citatie vooraf ging.
Die informatie billijkt de vervolging meer dan voldoende. Hij was dan ook in
Augustus reeds, ‘bij klokkeslag van zijn vrouw afgezet’, onder haar curatele geplaatst,
en tevens verwezen tot opsluiting in het Stadskinderhuis. Maar Mr. S.v. Cloon had
blijkbaar lont geroken; althans toen hij den 18den September zijn ontslag vroeg uit
de vroedschap, was zijn brief geschreven uit Londen. Doch in het volgende jaar
overleed de hoofdofficier D e R u e v e r , en kreeg tot opvolger den heer D i e d e r i k
Va n L o k h o r s t heer van Termeer, een man van een meer handelbaar karakter,
met wien het niet zoo moeilijk viel eene schikking te treffen. Het composibel verklaren
was een van ouds bekend accoord tusschen beklaagde en rechtbank. Men kwam,
zooals het heette, in submissie en bood eene boete aan; de rechtbank nam den
berouwhebbende in submissie aan en bepaalde het bedrag. Er waren evenwel zaken,
waarbij compositie verboden was, en daaronder behoorde het ontvoeren en verleiden
van vrouwen. Maar de heer Van Termeer was in dezen tijd een machtig man en had
het oor van den stadhouder en een tijdlang ook van de Prinses-douarière, en hij had,
bij den staat dien hij voerde, veel geld noodig, meer geld dan hij gewoonlijk ter
beschikking had, zelfs ter afdoening en vereffening zijner rekening als gewezen
ontvanger, die hem na 3, 4 jaren moest worden afgedwongen. Met zulke groote
heeren toch had men geduld; waar het een armen dorpsschout gold, was dat geduld
niet zoo groot. N i c o l a a s P o o k b.v., de schout van Ankeveen en Kortenhoef,
werd in hetzelfde jaar 1749, waarin de heer Van Termeer een eersten termijn zijner
achterstallen met geleend geld betaalde, om dezelfde reden in gijzeling gebracht,
bleef drie jaren lang in de gevangenis, en werd toen alleen voorloopig ontslagen
omdat hij daar geheel kindsch geworden was. Een paar jaren
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later klopte Mr. van S.v. Cloon bij dezen hooggeplaatsten persoon, den heer Van
Termeer, aan, en had het gewenschte succes. De toen nog volgzame schepenen
verklaarden zijne zaak composibel, de heer v. Cloon betaalde eene boete van f 3000
en de zaak was afgedaan. Toch, geheel afgedaan niet. Met de gemaakte schikking
nam Mevrouw D e R u e v e r , de weduwe van den gewezen schout, in het geheel
geen genoegen. De zaak, zoo beweerde zij in haar rekest aan de Staten, was
geinstrueerd door haar overleden echtgenoot; zoo zij composibel werd verklaard,
dan behoorde het profijt daarvan aan zijne erfgenamen te komen, niet aan zijn
opvolger. De Staten waren in verlegenheid en wendden zich tot het hof-provinciaal,
en dit college was van meening dat de zaak tot de ordinaris justitie behoorde, en de
dame dus eene civiele vordering kon stellen. In dien zin beslisten dan ook de Staten,
maar zij besloten ‘een reglement te beramen voor dergelijke gevallen’. Of werkelijk
geprocedeerd is blijkt niet; wellicht is ook dit ‘gecomposeerd’.
Het composeeren was een vorm van rechtspleging, die in deze jaren in Utrecht
klaarblijkelijk zeer geliefd was. Al zijn de voorbeelden daarvan niet zoo buitensporig
van aard als die welke wijle Va n d e n B e r g h heeft medegedeeld uit de XVIIe
eeuw in zijne belangrijke verhandeling over de Baljuwen, zij zijn karakteristiek
genoeg.
In 1749 kon de liefhebber van de chronique scandaleuse zich vermeiden in de
familie-geschiedenis van Mr. J a c . D e V r i j , in tweede huwelijk getrouwd met
Mevr. de Wed. Va n B a s s e n . Den 22en October toch werd genoemde heer in
gijzeling gebracht wegens zijne overmatige schulden, bedragende omstreeks 80,000
gld., en weldra was het bekend, dat hij bovendien op allerlei wijzen zijne
negentienjarige stiefdochter A n n a , naar het schijnt eene vermogende jonge dame,
voor groote bedragen benadeeld had. Van hare jeugd gebruik makende had hij haar
schuldbekentenissen laten teekenen voor duizenden guldens en buitendien een deel
van haar fortuin zoek gemaakt. Om zijne prooi niet te verliezen belette hij daarbij
stelselmatig de minderjarige te huwen. Eindelijk werd dit Mejuffrouw A n n a blijkbaar
te
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erg; op een goeden dag ging zij met haren uitverkorene, den student J a c o b u s
J o n g b l o e d , op den loop.
Voor den heer Va n Te r m e e r was deze zaak eene gelegenheid om zijn gezag
als handhaver van de wet, i.c. van de strenge plakkaten tegen het schaken van
vrouwen, te doen gelden, die immers lijfstraf, in sommige gevallen zelfs den dood
stelden op dit misdrijf. De schout raadpleegde Z.H. den Stadhouder, maar kreeg,
waarschijnlijk tot zijne teleurstelling, tot bescheid: zoo de wetten zoo luiden behooren
zij gehandhaafd te worden. Bij de schepenen echter kon hij beter terecht: het gold
immers eene aanzienlijke familie. Nogmaals wendde hij zich tot Z.H., ditmaal met
de uitspraak der schepenenbank: de zaak was composibel. Bij die uitspraak legde
Z.H. zich neder en gaf daarbij - jammer genoeg - te kennen dat ‘als het zóó begrepen
werd, men dan maar zorgen moest er een goeden pluk van te halen.’ Die pluk was
inderdaad redelijk wel; in de crimineele sententiën van 7 Jan. 1750 leest men dat
‘J a c . J o n g b l o e d in submissie ontvangen werd, mits betalende f 5000 boete en
de kosten.’ Buitenaf verhaalde men dat de hoofdofficier ‘voor zijn privé alleen’ er f
5 à 6000 uit had gemaakt.
Mr. J a c o b u s J o n g b l o e d - ter loops gezegd - was weldra de echtgenoot van
Mej. A n n a Va n B a s s e n , en niet lang daarna als waarnemend drost van Buren
in eervolle betrekking geplaatst.
In scherpe bewoordingen laakte weder dezelfde oudburgemeester Va n
S t o e t w e g e n deze handelwijze van den hoofdofficier, als strijdig met 's lands
wetten en plakkaten. Het was een der wapenen, waarmede hij den heer Va n
Te r m e e r , dien hij met onverzoenlijke vijandschap vervolgde, bestreed, - bestreed
op de heftigste wijze. Maar het baatte hem niet: zijn val werd daardoor slechts
verhaast.
Was in deze zaak althans voor den schijn nog eene vervolging ingesteld, in andere
gevallen van denzelfden aard werd ook dit niet noodig geacht, misschien niet omdat
er geldelijke voordeelen met de werkeloosheid beoogd werden, maar omdat de
betrokken personen te hoog geplaatst werden
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geacht of - omdat zij niet de moeite waard schenen. In October 1758 ging de heer
Va n H e y d e n R e i n e s t e i n , wiens vader drost van Twente was en tevens lid
van de commissie van opvoeding van den jongen erfstadhouder, en die zelf onlangs
in het eerste lid van de Staten van Utrecht was gekozen, door met de dochter van
den oud-burgemeester B e r c k , - om welke reden is niet meer op te sporen. De
toenmalige hoofdofficier, graaf F l o r i s Va n N a s s a u L a L e c q , met deze
netelige zaak verlegen, begaf zich, evenals zijn voorganger gedaan had, naar Den
Haag om voorlichting. Welk antwoord hij daar ontving werd niet bekend, maar wel
gegist: geen vervolging werd ingesteld, zelfs geen onderzoek werd gelast. Het
huwelijk, dat in het laatst van November volgde, moest alles goedmaken.
Het trof toevallig, dat juist in hetzelfde jaar, en in denzelfden tijd - het was in het
begin van November - de student L e o n a r d Va n H e r n p e c k de 21-jarige dochter
ontvoerde van C a r e l Va n T r i c h t , tuinbaas op Rijswijk bij Jutfaas, waar
H e r n p e c k s zwager woonde. Onder voorwendsel van een rijtoer naar Amsterdam,
bracht hij het meisje naar Elten, voorzien van des vaders toestemming tot een
huwelijk, die echter, naar deze beweerde, in een toestand van dronkenschap gegeven
was. Het meisje, met het doel der reis in kennis gesteld, weigerde, maar werd met
behulp van 2 mannen aan handen en voeten gebonden op een wagen naar Emmerik
gereden, naar het schijnt om haar op vreemd grondgebied te brengen en daar tot
toegeven te dwingen. Nochtans mislukte de toeleg, en het meisje keerde terug. Zoo
ook de student.
Deze ernstige zaak werd behandeld door het hofprovinciaal, als vallende buiten
het rechtsgebied van de stad, maar slechts met meerderheid van stemmen werd tot
instructie van de zaak besloten en de hulp ingeroepen van den magistraat te Kleef
om vast te stellen wat te Elten gebeurd was. Uit het door dezen ingestelde onderzoek
bleek de zooeven vermelde geweldpleging, waarvan het officieele rapport nog
voorhanden is. Niettegenstaande dat, bleef de zaak zonder eenig gevolg. Het gold
dan ook slechts een
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tuinmansdochter en een student, die eerst 24 jaar en dus minderjarig was, maar reeds
4 jaren tevoren, venia aetatis had verkregen omdat zijne ouders gescheiden leefden
en die nog pas een jaar vóór zijn vermetelen tocht naar de grenzen verlof had moeten
vragen om f 1500 te mogen opnemen op zijne bezittingen om zijne schulden te kunnen
betalen. Misschien bracht tot het besluit van het hof ook wel iets bij, dat de informatie
van de zaak zoo volmaakt gelijktijdig viel met de afwezigheid van den graaf Va n
H e y d e n en zijne bruid.
Hoe het zij, beide zaken waren gesmoord.
Met dat al, van compositie was - openlijk althans, en tot gissingen omtrent bedekte
transactiën bestaat geen grond - van compositie was geen sprake geweest. Bij andere
zaken kwam dit misbruik weder voor den dag.
In 1747 was de schout van Wilnis, J o a c h i m S t o e s a k , betrapt op overspel met
eene vrouw te Mijdrecht. De beleedigde echtgenoot was door den schuldige tevreden
gesteld met een klein bedrag aan geld, 41 dukaten, maar de vertegenwoordigers der
gerechtigheid namen de zaak zwaarder op. Wilnis lag in het rechtsgebied van den
proost van St. Jan, en deze had daarom het recht een baljuw te benoemen om de
hooge rechtspraak te geven in zijn naam. J o a c h i m S t o e s a k werd dan ook door
den baljuw P i e t e r v a n d e r Z y l l vervolgd wegens de misdaad door hem
bedreven. Maar ook de baljuw behoorde tot die zachtmoedige rechters, die den
schuldigen de lijfstraf en den kerker zoo mogelijk bespaarden, mits zij ‘in submissie
kwamen’ en.... betaalden. Zoo kwam J o c h e m S t o e s a k van de zaak af voor de
som van f 10000. Zoo ten minste dacht hij waarschijnlijk, maar hij rekende buiten
den waard, in deze buiten den proost. In volle verontwaardiging wendde deze, Mr.
A n t o n i e P i e t e r Va n D i s h o e k , zich tot de Staten van het gewest om zich
te beklagen dat bij een zoo zwaar misdrijf, nogwel door een schout bedreven, op die
wijze was recht gedaan. De Staten wendden zich als naar gewoonte tot het hof, maar
het mocht weinig
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baten, de baljuw antwoordde op hunne vragen eenvoudig wat hij waarschijnlijk den
proost reeds geantwoord had: hij was geen verantwoording schuldig van hetgeen hij
in zijn ambt goedvond te doen en weigerde de uitlevering van de stukken ter zake
dienende. Twee jaren bleef het geschil hangende, want de proost gaf het niet op, en
in dien tijd werd de zaak nog ingewikkelder doordat de baljuw stierf en zijn gezin
naar Holland vertrok. Waarschijnlijk heeft die laatste omstandigheid den proost
eindelijk tot inschikkelijkheid bewogen. Door tusschenkomst van het hof, dat met
beide partijen onderhandelde, suste de heer proost zijn beleedigd rechtsgevoel, en
nam er genoegen mede dat de schuldige schout hem een kapitaal uitkeerde van f2000
ineens, mits deze daarenboven zijn ambt verkocht en, zoo hem dit niet vóór het einde
des jaars gelukte, het aan hem, den proost, overliet voor f 5500, inderdaad niet teveel.
Het hof oordeelde toen dat S t o e s a k door de zware som, aan den baljuw betaald,
door het storten der f 2000, door het verlies van zijn levensonderhoud en daarbij nog
door de ‘excessive kosten’ genoegzaam aan de justitie had voldaan. De misstap had
den man f 12.225 gekost buiten de hooge gerechtskosten en het verlies van zijne
betrekking, Dat heette ‘voldoen aan de justitie’.
Aldus oordeelde het hof-provinciaal. De crimineele jurisdictie van dat college was
uit den aard der zaak veel beperkter dan die der schepenenbanken, omdat zijne
bevoegdheid niet verder reikte dan de muren der steden en de grenzen der hooge
heerlijkheden; van het platteland alleen, waar de maarschalken het politietoezicht
hadden, kwamen de beklaagden onmiddellijk voor het hof. Slechts een enkele maal
kon het zich binnen de steden mengen in gewichtige zaken, maar het geschiedde
alleen in zeer buitengewone omstandigheden en zijne inmenging was in den grond
strijdig met het geldende recht. Een voorbeeld daarvan geeft de merkwaardige
strafzaak tegen den stadssecretaris To e l a a r te Wijk bij Duurstede in 1749.
Die stad werd in dien tijd geheel en al beheerscht door den gewetenloozen
burgemeester W i l l e m B r u i n s , die
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er in geslaagd was in den raad en de schepenenbank personen te brengen, die hem
gewillig in alles volgden; een hunner, een kleine timmerman, aan drank verslaafd,
was een zijner voornaamste werktuigen. Om zijn doel te kunnen bereiken kwam het
er op aan, dat ook de secretaris een man was, dien hij naar de hand kon zetten of die
even ruim van geweten was als hij zelf. Hij slaagde daarin naar wensch, en zag
tegelijkertijd kans zich ten koste van den benoemde te verrijken. De secretaris D e
G r a a f kreeg zijne aanstelling eerst toen hij een contract had geteekend om den
burgemeester f 150 's jaars te betalen, en dat nog na veel loven en bieden: eerst was
een kapitaal van f 2000 of anders f 200 jaarlijks geëischt. De man had weldra de stad
en de provincie moeten verlaten wegens overspel met A a l t j e v a n d e r K l o o t ,
en was kort daarna gestorven, steeds weeklagende over den eed van corruptele, dien
hij, door den burgemeester overreed, valschelijk had afgelegd. De kans op voordeel
rees daardoor voor burgemeester B r u y n s op nieuw, en inderdaad hij wist ook bij
den jongen To e l a a r uit Cuylenburg de aarzeling wegens den eed te overwinnen,
en verkocht hem de aanstelling voor f 4000.
Van dat oogenblik af begon een tijd van ongelooflijke verwarring. De burgemeester
kon zijne knoeierijen ongehinderd voortzetten: hij liet de resoluties van de vroedschap
veranderen, in de notulen de zaken anders boeken dan zij voorgevallen waren, pleegde
de zonderlingste onregelmatigheden bij de nominatiën voor de magistraatsplaatsen
en commissiën, en perste ongehinderd als tollenaar van den Staten-tol op de rivier
den armen schippers hunne planken of andere waren af. Van zijn kant deed ook de
secretaris wat hij wilde; hij hield geen enkel register bij, boekte zelden of nooit eene
resolutie, teekende geen penning op in de consignatie-boeken en liet alles slingeren
waar het terecht kwam. Weesmeesters waren reeds in jaren niet aangesteld.
Rekeningen werden soms 3 malen betaald, de geheele administratie was in verwarring,
de stad stak in schulden. Bij dat alles kwam de bittere vijandschap tusschen den
burgemeester met zijn vrienden, waartoe ook zijn ambtge-
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noot P a u w behoorde, en den schout, waarin zich tot overmaat van ramp ook de
kerkeraad moeide, omdat de predikant Taak, een van 's burgemeesters vrienden,
tegen den schout tekeer ging op grond dat hij den overspeligen D e G r a a f niet
vervolgd had en diens bijzit tersluiks toeliet in de stad. Eindelijk barstte de bom, toen
To e l a e r den koster, tevens dienaar van den hoofdofficier, die hem betaling van
een klein bedrag kwam verzoeken, eenvoudig had overhoop gestoken. De
hoofdofficier wilde den schuldige doen arresteeren en riep de burger-officieren met
hunne manschappen te hulp; de burgemeester en eenige schepenen beletten het; de
dader verborg zich. Zoo groot werd de verwarring dat de hoofdofficier zich om
bijstand tot den stadhouder moest wenden en een detachement van 50 ruiters noodig
was om de orde te herstellen. Rekest op rekest kwam nu bij den stadhouder in: de
hoofdofficier klaagde, de burgemeesters klaagden, de schepenen, de burgerij, de
burger-officieren, alles zond klachten en rekesten.
Aan die wanorde is een einde gemaakt door de zending van eene commissie uit
het hof-provinciaal, door den stadhouder benoemd, die den schuldigen secretaris ter
dood veroordeelde en liet onthoofden, alle onregelmatigheden zooveel doenlijk
onderzocht, en daarop Z.H. voorstelde den burgemeester en zijne trawanten te
ontslaan, wat ook geschiedde. Met den kerkeraad alleen was geene schikking te
treffen.
Eene soortgelijke inmenging in stedelijke zaken kon het hof, door dezelfde
commissie vertegenwoordigd, zich op Z.H.'s last ook veroorloven te Amersfoort,
waar almede tusschen den hoofdofficier en den magistraat, door de vroedschap
gesteund, ernstige oneenigheden bestonden. De aanleiding was daar de klacht, dat
de hoofdofficier bij zijne afwezigheid zijne functiën liet waarnemen door den
onderschout, als gewoonlijk een man van ondergeschikten rang en stand. Maar de
oorzaak lag dieper, en toen de commissie haar onderzoek begonnen was van de
stedelijke administratie, bleken de achterstallen en onverantwoorde bedragen in
verschillende takken van het beheer zoo groot en de ver-
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warring van zoo ouden datum, dat er niet aan te denken viel alles in het reine te
brengen en de commissie zich ermede vergenoegen moest de nog levende personen,
wier wanbeheer onwederlegbaar bewezen was, te noodzaken tot aanzuivering van
de verschuldigde sommen, voor enkelen eenige duizenden guldens beloopende. Tot
vervolging of bestraffing heeft zij den stadhouder niet geadviseerd.
Eene dergelijke inmenging was alleen mogelijk in de kleinere steden, in zeer
buitengewone gevallen en door het gezag van den stadhouder; in de stad Utrecht zou
zij zeker niet zijn geduld. Daar, in Utrecht, leefden de beide rechterlijke colleges, de
schepenenbank en het hof, in voortdurende en ernstige oneenigheid. Een voornaam
deel der werkzaamheid van het hof raakte de zaken, die betrekking hadden op boedels,
op goederen van weduwen en weezen en dergelijke, en uit den aard der zaak was het
college nu en dan verplicht tot dwangmaatregelen zijne toevlucht te nemen, door
beslaglegging, executorialen verkoop of iets van dien aard. Maar zoodra betrof een
dergelijke maatregel niet een persoon of een pand of boedel binnen de stad, of het
stedelijk gerecht betwistte het hof zijne bevoegdheid, dreigde geweld met geweld te
keeren, diende krasse vertoogen in bij den Stadhouder of de Staten, en maakte zoo
den voortgang van zaken aan het hof onmogelijk. ‘Autoriteit van gerechtshoven en
andere collegiën genoegzaam weg; dispuut tusschen 't hof en stad verlevendigt...’
teekent een tijdgenoot aan op het jaar 1750. Eindeloos waren die geschillen over de
grenzen van bevoegdheid, en zij waren des te ernstiger, omdat er geene macht was,
die den Gordiaanschen knoop kon doorhakken, zonder in strijd te handelen met de
instructiën of privilegiën, waarop elk der twistende partijen zich beroepen kon.
Schipperen en nederzetten was alles wat Staten of Stadhouder vermochten.
Er zou anders in het eerste twaalftal jaren van het erfstadhouderschap ook te Utrecht
reden te over zijn geweest voor eene krachtige inmenging, want de rechtspraak van
schout en schepenen gaf met het jaar meer aanleiding tot
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verbazing en hoogstwaarschijnlijk ook wel tot andere gewaarwordingen van minder
vreedzamen aard.
De tijd van de almacht des heeren L o k h o r s t v a n Te r m e e r was snel
voorbijgegaan. In den beginne was hij een der weinige, eigenlijk gezegd slechts een
der twee personen, die voor de Utrechtsche en Stichtsche zaken het oor hadden van
den Stadhouder. Velen waren er die beproefden zich in 's-Gravenhage aangenaam
te maken, om op hunne beurt den invloed en de macht en het voordeel te genieten,
die zij in handen van die weinigen zagen, maar zoolang zij daarin niet slaagden
beijverden zij zich om zich gedienstig te toonen in alles wat die machtige mannen
begeerden of beoogden. Maar langzamerhand werden dezen toch in hunne positie
ondermijnd, en het eerst van hen ondervond dit de heer Va n Te r m e e r . Reeds bij
zijne herbenoeming tot hoofdofficier in 1751 kon hij zich overtuigen van de
vermindering van zijn invloed, toen hem het recht van zitting in de vroedschap werd
ontnomen, dat hem tegen alle praecedenten en usantiën in te voren was gegeven.
Zijne partij werd hoe langer hoe kleiner. De zware boeten, die hij, om begrijpelijke
redenen, oplegde, de partijdigheid, waarvan men hem beschuldigde, en zijne
hoogmoedige en laatdunkende wijze van optreden, maakten hem gehaat of althans
weinig bemind. Maar na 's Prinsen dood in 1751 was zijn invloed aan het hof te
's-Gravenhage gebroken, en de ijverzucht had nu vrij spel om zich te wreken. In de
vroedschap had hij slechts zeer enkelen meer tot aanhangers, en in het college van
schepenen was dit natuurlijk eveneens het geval.
Reeds in 1750 openbaarde zich die verhouding tusschen hoofdofficier en rechters
in de behandeling en de berechting van de procedures voor het gerecht, hetzij in de
willekeur hetzij in de onverdedigbare partijdigheid bij de uitspraak. Zonderling werd
er over gesproken toen in November van het genoemde jaar het gerecht een vonnis
wees tegen den lakenfabrikant S i m o n E l i n , waarbij deze veroordeeld werd tot
opsluiting, voorloopig gedurende een jaar, in het verbeterhuis ‘De Vurige Kolom’.
Het geschiedde op rekest van
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zijn zoon, een zijner zusters en den tweeden man van zijne schoondochter, en wel
op grond van 's mans gedrag. Dat gewraakte gedrag bestond daarin dat hij zijn
weefgetouw van de hand had gedaan en met zijne dienstbode wilde trouwen. De
verkoop van een weefgetouw buiten het gebied van den staat was in 1747 verboden,
en bij het vonnis werd een der zoons gelast alles in het werk te stellen om het werktuig
terug te bekomen. Maar de opsluiting was blijkbaar het gevolg van het boosaardig
opzet om te huwen. De oude man was een rumoerig persoon; in 1747 was hij een
der luidruchtigste Oranje-mannen geweest. Een motief tot opsluiting kon dit echter
niet wezen. Zijn broeder en zijne tweede zuster wendden zich onmiddellijk per rekest
tot de Staten om hem uit zijn ‘confinement’ te doen ontslaan, ter ondersteuning van
een ander rekest, ingediend door de ‘ondertrouwde echtgenoote’, zooals zij zich
noemde, en de Staten vroegen naar aanleiding daarvan het gerecht om opheldering.
Die vraag was olie in het vuur: eenvoudig werd geantwoord, ‘dat de maatregel
genomen was door de dagelijksche politie, tot handhaving van de publieke rust en
om zeer gewichtige redenen,’ terwijl de stads-gecommitteerden ter Staten-vergadering
de meening uitspraken, dat de zaak daar niet tehuis behoorde. Rekesten aan het
gerecht baatten evenmin. E l i n bleef ‘geconfineerd.’
Veel ernstiger was hetgeen 14 dagen na het vonnis over den ouden lakenfabrikant
voorviel. In den nacht van den 19en Nov. 1750 kwam een gezelschap van 6 personen
terug van een bezoek bij een zeer losbandig jong man, buiten de Catharijne-poort
wonende, die niet lang daarna zelf veel van zich zou doen spreken. Twee van het
gezelschap waren beschonken, vooral een der beide luitenants, die tot de partij
behoorden. De anderen waren het misschien niet, maar een vendrig en een student
waren toch in opgewonden stemming. Alleen een kapitein was zichzelven meester.
De aanvoerder van het gezelschap was een wijnkooper, D i r k v a n d e r H e y d e n ,
bij de dienaren der gerechtigheid een oude bekende. Dit gezelschap, door de Viesteeg
komende, ontmoette een nachtwaker, viel hem
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aan, mishandelde hem, en ging daarna een van diens kameraden te lijf, die hem te
hulp kwam van de Oude Gracht. Door de bedreigingen en de hardhandige bejegening
der woeste heeren tot vluchten gedwongen, namen de beide nachtwakers de wijk in
het huis van een leerlooier in de Korte Viesteeg, maar vergeefs, de heeren volgden
hen, drongen met uitgetogen rapier het huis binnen, richten daar schade aan en
brachten de vervolgden en den looier in groot levensgevaar. Gelukkig wist de kapitein
te beletten dat de rapieren dienst deden, totdat de komst van eenige soldaten van de
wacht de hoog noodige redding bracht.
Natuurlijk werd de wijnkooper met zijne gezellen door den hoofdofficier vervolgd.
Het getuigenverhoor liet geen den minsten twijfel over. Wat den wijnkooper betreft,
een aantal stukken werd in het proces overgelegd, waaruit bleek, dat hij herhaaldelijk
op verschillende tijdstippen in 1741, '45, '47, '48, was beklaagd wegens bedreiging
en geweldpleging, nu eens van een lid van de compagnie van commercie, omdat
deze hem een wissel had doen aanbieden, dan weder van een deurwaarder, die hem
kwam manen wegens zijne schulden, een andermaal tegen een schuldeischer, eindelijk ook omdat hij op een nacht, ‘tezamen met zijn vader’ ingebroken was in
het arrestantenhuisje, en, na bedreiging van de nachtwakers, met geweld een paar
beschonken arrestanten had bevrijd.
Deze zaak maakte begrijpelijkerwijze vrij wat gerucht, en daarom kan men zich
de verwondering, denkelijk ook wel de verontwaardiging begrijpen van de burgerij,
toen v a n d e r H e y d e n en de zijnen van de aanklacht werden vrijgesproken en
zijn proces won ‘cum expensis’. Die beslissing was eene beleediging aan het adres
van den hoofdofficier, die zich veel moeite had gegeven om de getuigenissen en
antecedenten te verzamelen, waardoor het requisitoir tegen de schuldigen
gerechtvaardigd werd, en die thans nog aanwezig zijn als zoovele bewijzen voor de
bedroevende houding van de rechters. Kon het anders of het vertrouwen op de
rechtspraak werd geschokt?
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Die uitspraak was gedaan in December 1750. Nog kon men niet vergeten zijn wat
een jaar tevoren gebeurd was. In Augustus 1748 had een radermaker, aan de Bildt
wonende, C o r n e l i s d e Wa e l , op of bij het Vreeburg te Utrecht zoodanig
straatrumoer gemaakt, dat de officier van de wacht aan de Catharijne-poort met zijne
manschappen kwam toeloopen en den luidruchtigen man met den sabel - wat
hardhandig naar het schijnt, - tot rust maande. In woede stak de radermaker daarop
den officier - het was de jonge luitenant S u e r m o n d t - op de plaats dood. Natuurlijk
volgde zijne veroordeeling, en niemand verwachtte dat het verzoek om gratie, door
's mans vrouw ingediend, zou baten. Hof en gerecht getuigden niet ten gunste van
den dader en adviseerden beiden in afwijzenden zin.
Maar D e Wa e l had machtige beschermers in de omgeving van Z.H., en ondanks
de adviezen der beide colleges werd den radermaker ‘alle poene, boete en amende
quytgescholden’ waarbij daarna nog gevoegd werd dat het pardon zou zijn ‘zonder
interinement’, d.i. met ontheffing van alle onderzoek en formaliteiten van wege de
rechterlijke colleges.
Wat moest de burger wel van zulk eene beslissing denken, waar hij in September
van hetzelfde jaar op hetzelfde Vreeburg een jong soldaat, ternauwernood 19 jaren
oud, omdat hij zich schuldig gemaakt had aan desertie, niettegenstaande het vrede
was had zien fusilleeren? Was het misschien iets anders dan medelijden dat den
burgers het lijk van den jongen man, dat ter plaatse van de executie zonder kist onder
den grond was gestopt, deed opgraven en den volgenden avond bij toortslicht, onder
een zeer grooten toeloop, naar de Buurkerk deed brengen om het aldaar eene eerlijke
begrafenis te geven?
‘De justitie aan banden gelegd’ merkt de meergenoemde tijdgenoot op bij de
vermelding van het pardon. Zou zoo niet menigeen hebben gedacht? En zou ook niet
menigeen er zich over verwonderd hebben, dat in andere gevallen het pardon niet te
krijgen was, ook al ware de schuld niet bewezen? Met klem sprong men in 1750 bij
Z.H. in de bres voor den chirurgijn M a e s en zijn broeder, die be-
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schuldigd werden als vroedmeesters den dood veroorzaakt te hebben van eene barende
vrouw - een geval dat in de bijzonderheden weliswaar ijzingwekkend was, maar
waarbij de geneeskundige faculteit te Leiden toch niet had willen getuigen dat de
oorzaak van den dood in de behandeling was te zoeken. Toch bleef het vonnis van
het gerecht, dat de vroedmeesters terstond in gijzeling gebracht had en hun op zware
boete de uitoefening der verloskundige praktijk verbood en dus met broodsgebrek
bedreigde, gehandhaafd.
Evenwel, in 1750 mocht misschien twijfel rijzen aan de rechtvaardigheid en
onpartijdigheid der rechtspraak, men beleefde nog niet de publieke schandalen, die
het gevolg waren van de openlijke breuk tusschen den hoofdofficier en de schepenen,
een paar jaren later, in 1753, 54 en 55.
Herhaaldelijk was het reeds voorgekomen dat den hoofdofficier door het gerecht
zijn eisch in een proces was ontzegd; in 1753 kon een advocaat, die weinig nauwgezet
was in de aanvaarding van twijfelachtige zaken, er zich openlijk op beroemen, dat
hij den hoofdofficier 4 processen achter elkander had doen verliezen. De spanning,
tusschen dezen en de schepenen, die de vonnissen in die processen hadden gewezen,
was daardoor reeds grooter en grooter geworden, toen het proces B u y s aan de orde
kwam. Dit proces is een der vele gedingen, die ten allen tijde voorkomen naar
aanleiding van het een of andere vergrijp tegen de geldende begrippen en wetten
rakende de zedelijkheid, op zichzelf dan ook van geen belang, maar gewichtig
geworden door de bijkomende omstandigheden.
E g b e r t B u y s was eigenaar van eene steenbakkerij buiten de Catharijne-poort,
die zijn vader, een Amsterdamsch koopman hem had gekocht om hem eindelijk tot
het leven van een bedaard en rustig burger te brengen. Want Buys was een doordraaier,
een verkwister en speler. Maar het baatte niet, hij zette zijn ongeregeld leven voort,
en schond baarbij voortdurend en op de onbeschaamdste wijze de huwelijkstrouw,
zich niet ontziende zijne losbandigheid te toonen zelfs in het bijzijn van zijne vrouw,
- die naar het schijnt niet zeer teergevoelig was. Maar eindelijk gin-
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gen de gedragingen van E g b e r t B u y s toch de perken te buiten, de echtgenoote
diende een eisch in tot echtscheiding, en riep daartoe den rechtskundigen bijstand in
van Mr. C o r . P h i l . v a n C u y l e n b u r c h . Met grooten ijver verzamelde deze nu
de getuigenissen en bewijzen voor de schuld van den gedaagde en dagvaardde daartoe
o.a. verschillende vrouwspersonen van de allerlaagste soort. De zaak zou
waarschijnlijk niet meer aandacht hebben getrokken dan andere van dien aard, indien
niet B u y s op de gedachte was gekomen de geheele geschiedenis publiek te maken.
Te Amsterdam en te Utrecht verscheen in 1753 een uitvoerig ‘Verhaal van den
oorsprong en den voortgang der procedures in cas van separatie en dissolutie tusschen
A l i d a v a n d e r S t r a n g requirante en E g b e r t B u y s gerequireerde, voor den
Ed. achtb. gerechte der Stad Utrecht’, welhaast gevolgd door een openbaar ‘Antwoord
van den advocaat C.P. v a n C u y l e n b u r c h ’, twee geschriften, waarin alles
betreffende de aanleiding tot het geding en de getuigenissen tot in de kleinste
onkiesche bijzonderheden werd behandeld, tegelijk komisch en stuitend van inhoud.
Eenklaps werd, midden in het proces de advocaat, die door B u y s beschuldigd
was de zaak zelf te hebben opgezet om ongehinderd zijn eigen ongeoorloofde
verhouding met de requirante te kunnen voortzetten, door den hoofdofficier in
hechtenis genomen, op grond dat hij eene der vrouwelijke getuigen, wier verklaringen
het meest bezwarend waren, had omgekocht om valsch getuigenis af te leggen,
hetgeen deze zelve bevestigde en volhield.
Van nu af aan nam de zaak eene andere wending. B u y s maakte zich uit de voeten
en zocht eene schuilplaats in het land van Kleef, waar hij naar 't schijnt er in slaagde
een post te krijgen. Anderhalf jaar later althans schoot hij uit zijn nieuw verblijf nog
de pijl van den Parth af, door een tweede geschrift in het licht te geven, waarin hij
zich noemt ‘hofraad en actueel commissaris van Z.K. Majt. van Polen, Keurvorst
van Saksen’. Het gold voortaan een strijd tusschen den advocaat en den hoofdofficier,
dien
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hij beschuldigde van eene boosaardige poging tot wraakneming over zijne herhaalde
nederlaag voor het gerecht.
Maar de hechtenis kon niet worden gehandhaafd zonder de beslissing van het
gerecht, en tot onbeschrijfelijke verontwaardiging van den schout ontsloeg dit college
den advocaat onder handlasting. De hoofdofficier legde zich echter bij die beslissing
niet neder; hij diende bij de Staten ‘als oefenende het souverein gezag, waarvan alle
jurisdictie in de provincie proflueert’ eene heftige remonstrantie in, onder overlegging
van de verklaringen van 14 rechtsgeleerden zoo binnen als buiten het gewest, om te
protesteeren tegen het ‘ongelijk door zulke proceduren (van het gerecht) der justitie
aangedaan.’ Van zijn kant zond ook het gerecht een ‘Bericht op die remonstrantie’
bij de staten in, dat in de meest krasse termen was opgesteld en den hoofdofficier op
beleedigende wijze aantastte. De zaak van den advocaat stond gedurende de
behandeling van deze vertoogen, die in handen eener commissie waren gesteld, stil,
hetgeen hem aanleiding gaf om de Staten voortdurend te bestormen met dringende
rekesten tot opheffing van de ‘sisteering’ zijner zaak, daarbij ondersteund door
verzoeken van dezelfde strekking, welke het gerecht bij de Staten inzond - een en
ander zoo onbehoorlijk van toon, dat de Staten-commissie verklaarde ze ‘met
indignatie gelezen te hebben wegens de indecente expressiën’ en ze ‘geen attentie
of apostil’ waardig te achten.
En tot overmaat van onbeschaamdheid bracht de advocaat zijne zaak weder onder
het publiek door het uitgeven eener ‘Memorie van rechten, bevattende het proces
crimineel en de zelfverdediging van Mr. C.P. v a n C u y l e n b u r c h ’ - een stuk dat
in brutaliteit en onkieschheid het vorige nog overtrof.
Tot in het voorjaar van 1756 duurde die strijd, waarin nu de geheele stad deelde,
dus meer dan twee jaren, toen de dood van den hoofdofficier L o c k h o r s t v a n
Te r m e e r daaraan een einde maakte - een einde, maar welk? De Staten besloten,
na overleg met de familie-betrekkingen van den overledene, die gezegd werd bij zijn
leven zijne toestem-
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ming daartoe nog te hebben gegeven, en met het gerecht, dat van weêrszijden eene
verklaring zou worden gegeven, waarin men te kennen gaf elkander niet in de eer te
hebben willen tasten, en de hoofdofficier in de meening had verkeerd dat het gerecht
‘erreerde’.
Thans kon ook de zaak Van C u y l e n b u r c h worden afgedaan, en inderdaad
wees de schepenenbank den 28en Mei een vonnis. Maar waarop had dat vonnis
betrekking? Op de aanklacht wegens corruptie van getuigen natuurlijk? Geenszins.
De beklaagde werd veroordeeld om te compareeren in pleno collegio en daar in te
trekken hetgeen hij in twee regels, op p. 114 en 115 van zijne zelfverdediging had
geschreven, als zijnde deze passages ‘ingericht om de justitie verdacht te maken’ de justitie in deze = de schepenen.
Zoo was C u y l e n b u r c h van de aanklacht af voor zoover den Edelen Gerechte
betrof, de publieke opinie daarentegen liet hem niet los. Den 15en November 1756
diende een schout uit de provincie eene klacht in bij de vroedschap, dat hij in een
rechtsgeding geen advocaat kon vinden, omdat niemand wilde pleiten tegen den
rechtsgeleerden helper der tegenpartij, Mr. C.P. v a n C. en den 4en April 1757 dienden
de advocaten te Utrecht en de vroedschap een verzoek in dat Mr. C.P.v.C. niet langer
als advocaat zou worden geadmitteerd. Zonderling inderdaad is het besluit in deze
door die vroedschap, waartoe C u y l e n b u r c h s rechters behoorden, genomen: zij
besloot ter Staten-vergadering een advies in te brengen om den advocaat, van zulke
zware misdrijven beschuldigd, niet langer als zoodanig toe te laten. ‘Ongehoorde
zaken dagelijks in 't geregt wegens 't different tusschen B u y s en C u y l e n b o r c h ,
memoriën, die buitengemeen sterk zijn tegen den hoofdofficier, daardoor tweespalt
in het geregt, tusschen hoofdofficier en schepenen....’ Aldus de tijden stadgenoot,
hier reeds een paar malen aangehaald. Inderdaad ‘ongehoorde zaken!’
Zoo zag de burgerij rechtspreken door haren Edelen Gerechte, terwijl zij tegelijk
op het plein vóór het Stadhuis
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er zoo vaak getuige van kon zijn hoe de een of andere arme drommel, een landlooper
of brooddief, in het openbaar ‘anderen ten exempel wel strengelijk gegeeseld’ en
daarna ‘op poene van zwaarder straf’ uit de stad verbannen werd.
Was het zooveel anders en beter gesteld met de rechtspraak van het hof-provinciaal?
Misschien. Maar toch kan ook van dit college de autoriteit niet groot geweest zijn.
De crimineele jurisdictie van het hof levert geene voorbeelden van eene soortgelijke
rechtspleging als die der Utrechtsche schepenenbank, trouwens zij was van vrij wat
minder beteekenis, en de gedaagden, die het platteland aanvoerde, waren veelal lieden
van geringen stand, bij wie van compositie of consideratie geen sprake was. Van
veel meer gewicht was de civiele rechtspraak. Maar in deze werd het gezag van het
hof, zooals boven reeds gezegd is, geschokt door de voortdurende tegenwerking van
de stedelijke gerechten, waarbij zelfs bedreiging met gewelddadige verhindering van
de exploten der deurwaarders te baat genomen werd, zooals in de boedelzaak van
den academischen pedel S t e v e n B r e s s e r en in tal van andere.
Vooral echter bleek de machteloosheid van het hof provinciaal in zaken, waarbij
zoowel burgers als militairen betrokken waren. De militaire jurisdictie is altijd eene
zeer lastige en netelige quaestie geweest. Zoodra het gewone delicten betrof, dus
buiten de krijgstucht vallende, was het altijd de vraag of zij onder het bereik van den
burgerlijken strafrechter vielen of niet. In de tijden van de stadhouderlijke regeering,
zooals onder W i l l e m III, was de rechtspraak in zulke zaken aan de burgerlijke
rechtbanken onttrokken en aan de krijgsraden gebracht. Ook bij het herstel van het
stadhouderschap was dit geschied.
De oprichting van den Hoogen Krijgsraad in Den Haag bedoelde de militairen
weder uitsluitend te onderwerpen aan den militairen rechter. Die Hooge Krijgsraad
nu, alleen uit officieren samengesteld, gaf van den beginne af aan stof tot
ontevredenheid door zijne handelingen, en nog meer door zijne werkeloosheid. Een
twaalftal jaren
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later noemde J o h a n D e r k Va n d e r C a p p e l l e n de militaire jurisdictie ‘een
gedrogt’.
In het eene geval voorbeeldig streng, was hij in het andere in het oogloopend
toegevend of, wat erger was, nalatig.
Uiterst gestreng b.v. was een vonnis van den Hoogen Krijgsraad in zake
F e r d i n a n d G u n d a c k e r , graaf Vo n T h i e r h e i m te Gorcum, - ditmaal een
voorbeeld buiten het Sticht - wiens soldaten zich schuldig hadden gemaakt aan
beleediging van een paar belastingpachters, zonder daarin door hun kapitein
genoegzaam te zijn tegengegaan. In Juni 1750 werd deze daarom met 17 zijner
manschappen veroordeeld tot den dood of tot andere zware straffen. Den 2en van die
maand werd het vonnis voltrokken.
Twee jaren later werd in Utrecht door den gewonen krijgsraad een vonnis
uitgesproken over vier officieren. De Hooge Krijgsraad nam met dat vonnis echter
geen genoegen, trok de behandeling der zaak aan zich, en legde bij een nieuw vonnis
den officieren eene zwaardere straf op. Maar dezen zouden die straf niet ondergaan.
Drie hunner braken uit hun gevangenis los; één slechts weigerde dit waagstuk te
ondernemen. Toch had hij het veilig kunnen ondernemen: de Hooge Krijgsraad
onthield zich van vervolging en zelfs van onderzoek; wat meer is, hij zond schriftelijk
bevel aan den provoost-kapitein om de deur van de gevangenis open te zetten en den
achtergebleven officier mede te laten ontsnappen. 't Is waar, dit schrijven van den
Raad is niet meer als bewijsstuk over te leggen, maar er is geen reden tot twijfel aan
de mededeeling van den zegsman, die ze aanteekent met de opmerking dat het bevel
gezonden werd: ‘n.b. zonder zelfs de minste aanschrijving aan commandeerend
officier of garnizoen.’
Zulke zaken kunnen niet zonder invloed zijn gebleven op de openbare meening,
zeker niet in een tijd, dat algemeene ontevredenheid heerschte over de langzaamheid
van het onderzoek naar de gedragingen van de bevelhebbers der Zuid- en
Noord-Nederlandsche vestingen, die onder zoo sterke verdenking waren gekomen
door het overgeven, bijna
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zonder slag of stoot, van de hun toevertrouwde plaatsen. Yperen, Namen, Charleroi,
Mons, Brussel, Sluis, Bergen op Zoom, Hulst, al die sterke vestingen waren bijna
zonder verdediging overgegeven, en de Hooge Krijgsraad nam de zaak van de
verdachte commandanten aanstonds in onderzoek. Nochtans, dat onderzoek leidde
tot geen beslissing. Alleen de bevelhebber van Hulst, P i e r r e D e l a R o q u e ,
werd veroordeeld tot de vernederende straf van het zwaaien van het zwaard over het
hoofd; in de zaak der andere officieren is nooit eene uitspraak gegeven.
Zooveel temeer moest het ontstemmen wanneer diezelfde rechtbank naijverig elke
zaak, waarbij maar een soldaat betrokken was, aan zich trok, en de andere colleges
te weinig moed toonden om op te komen voor hetgeen zij meenden hun recht te zijn.
In 1748 b.v. gebeurde het, dat drie ruiters zich schuldig maakten aan een nachtelijken
overval bij den landbouwer J a n I J z e n d o o r n te Houten, gepaard met
mishandeling. Natuurlijk liet het hof de schuldigen aanhouden en in hechtenis brengen.
Maar de vervolging kon geen voortgang hebben: van hooger hand werd gelast de
soldaten uit te leveren aan de militaire autoriteit, en een ritmeester kreeg bevel hen
te gaan terughalen. Het hof gehoorzaamde terstond, en bepaalde zich tot eene
verdediging zijner handelwijze - tot groote ergernis van de gewestelijke Staten, die,
niet ten onrechte, van oordeel waren dat het hof had moeten protesteeren en zijn
recht tot beslechting der zaak had behooren te handhaven. Maar die protesten werden
wel ingediend en hardnekkig verdedigd waar persoonlijk voordeel of persoonlijke
invloed in het spel was, niet waar het een rechtsbeginsel gold.
Tegelijk met de genoemde zaak stelde het hof eene vervolging in tegen den
ingenieur K n i b b e , belast met het toezicht op de werken der landsverdediging aan
de Grebbelinie. De man had een manslag gepleegd op een schaapherder. Ook deze
beschuldigde werd aan de rechtspraak van het hof onttrokken en voor den Hoogen
Krijgsraad gebracht; het hof onderwierp zich zonder noemenswaardig verzet.
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Van jaar tot jaar is de ontevredenheid over de militaire rechtspraak toegenomen, en
allengs werd deze een ernstig geschilpunt. Het valt niet te betwijfelen, dat de
volhardende weigering om die quaestie voor goed te regelen eene der groote grieven
is geworden tegen de regeering van W i l l e m V, en evenmin dat het drijven van den
hertog van Brunswijk in deze zeer veel nadeel heeft gedaan aan de positie van den
Stadhouder. Maar reeds onder W i l l e m IV werd het vertrouwen op die rechtspraak
geschokt, en verdacht men haar van willekeur en onbillijkheid. Dat gemis aan
vertrouwen moest ook ten opzichte van het recht van gratie en abolitie heerschen.
De ongelijkheid waarmede dit recht werd toegepast, waarvan de voorbeelden in de
aangehaalde Utrechtsche strafzaken zijn gegeven, moest de overtuiging vestigen,
dat de kans op begenading of staking van vervolging alleen afhing van persoonlijke
voorspraak, en daardoor de beklaagden afhankelijk waren van de begunstiging der
invloedrijke lieden in de onmiddellijke omgeving van Z.H., dat het recht van gratie
dus uitgeoefend werd in den vorm van gunstbewijzen aan groote heeren.
Een groot gebrek in de bedroevend slechte staatsinrichtingen der Republiek is
geweest het gemis aan vaste, geregeld bezoldigde, verantwoordelijke ambtenaren en
colleges. In den tijd van W i l l e m V, vóór den Engelschen oorlog, is er ernstig op
aangedrongen, dat er departementen van bestuur zouden worden ingesteld, maar
heerschzucht en baatzucht hebben het voortreffelijke denkbeeld doen verstikken.
Alle zaken zonder onderscheid, of zij de generaliteit raakten, de gewesten of de
steden, of zij de buitenlandsche staatkunde betroffen, de legerorganisatie of het
financieel beheer, of zij beginselen van staatsbestuur golden, plaatselijke benoemingen
of militaire patenten, werden behandeld en beslist in den kring van personen, die er
in slaagden het oor van den Stadhouder te krijgen. Onderling naijverig, wantrouwend
en vaak vijandig, steeds in vreeze dat hun invloed door dien van anderen zou worden
verzwakt, dikwijls gedreven door bijbedoelingen, en zeker ook niet zelden verstoken
van de noodige kennis en ervaring, waren
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die lieden allerminst in staat om de velerlei bestuurszaken met den Stadhouder op
bevredigende wijze te helpen regelen. Zoo was het bestuur een bestuur zonder leiding,
zonder beginsel, zonder vastheid, en zulks liet zich gevoelen in gewesten en steden
zoo goed als in de landsvergadering en in het algemeen beleid van de landsregeering.
Dit ernstige euvel moet zich ook geopenbaard hebben in de rechtsbedeeling.
Schepenen, die jaarlijks wisselden, karig werden bezoldigd, en tegelijk met hun ambt
nog andere commissiën waarnamen, konden geen geschikte rechters zijn, ook al
waren zij, wat op verre na geen regel was, rechtsgeleerden. In Utrecht had een schepen
eene jaarlijksche bezoldiging van f 1000 of f 1100 en één of tweehonderd gld.
presentie-geld, en daarvoor had hij in zijne week dagelijks op de zitting te verschijnen
voor de kleine rol, en bovendien minstens eenmaal per week op de zittingen in pleno.
Inderdaad, de verleiding was groot om de inkomsten, waar de gelegenheid daartoe
zoo gemakkelijk was, te vergrooten. Van verantwoordelijkheid was geen sprake, en
de nauwgezetheid van geweten gaf niet altijd het richtsnoer voor de gedragslijn van
den rechter. Het ambt van hoofdofficier stond aan dergelijke verleiding niet minder
bloot, en het compositie-stelsel, al werd het niet meer zoo schaamteloos misbruikt
als door den den beruchten J o o s t v a n B a n k h e m , waarvan v a n d e n B e r g h
zulke ongeloofelijke voorbeelden heeft verzameld, bleef aanleiding geven tot
misbruik. En ook zonder dat was het verkeerd, dat de hoofdofficier persoonlijk belang
had bij het opleggen van boeten en bij de grootte van haar bedrag. Tegen een en
ander was de burger machteloos. Hooger beroep was uitgesloten: de hooge gerechten,
natuurlijk ook die der steden, hielden met hand en tand vast aan de meening, dat het
hof zich het recht van vonnis in hooger instantie niet kon of mocht aanmatigen. Zoo
bleef alleen, in geval van veroordeeling, het recht van gratie, remissie en abolitie,
maar ook dat lag niet in de hand der geblinddoekte T h e m i s .
Alle pogingen om in de Republiek verbeteringen aan te brengen in bestaande
gebreken zijn afgestuit op den
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onwil van al wie maar belang had bij hunne bestendiging. De groote menigte
verwachtte meermalen dat de verandering ten goede zou komen van het
stadhouderschap, maar zij werd teleurgesteld, en zij moest telenrgesteld worden,
omdat men den stadhouderlijken zetel oprichtte te midden van den chaos der
‘costuymen en wel hergebrachte usantiën’, en hem omringde met trawanten, op wie
de Stadhouder zich wel verlaten moest, maar niet verlaten kon.
Smalend en met bitter sarcasme stelt P i e t e r P a u l u s in zijn geschrift over het
Nut van het Stadhouderschap - een boek dat nog meer oppervlakkig is dan giftig,
maar dat niettemin gretig werd gelezen - smalend stelt hij daarin de vraag:
‘Hoe is het mogelijk dat men nog gedurig hoort van twist en aanhoudende
tweedracht in zoovele steden en plaatsen?...’ en hij antwoordt: ‘Gesteld dat het waar
is, of liever dat het waar kan zijn (dat er tweespalt bestaat), geloof ik dat men zulks
niet aan de regering met een Doorluchtig Hoofd hebbe te wijten, maar aan de
schraapzucht van hun, die een eerlijk man zwart maken opdat zij in zijne bedieningen
geplaatst zouden worden, of opdat de hinderpaal van hunnen onbetamelijken handel
daardoor weggenomen, en 't hun voortaan vergund werde onbeschroomt te mogen
handelen ....’
Thans, na meer dan honderd vijf-en-twintig jaren, kan men 's mans woorden van
het eerste tot het laatste herhalen, maar niet meer als sarcasme, integendeel in diepen
ernst: De baatzucht van hen, die in stad, gewest of landsbestuur aan het roer zaten,
is de hoofdoorzaak geweest van de tweespalt, van de bestendiging der ordeloosheid
in de staatsinrichting en van den wilden en blinden haat tegen het stadhouderschap.
Het is de plicht der critiek bij het gebruiken van historische facta de vraag op te
werpen of zij voldoende in aantal en in beteekenis zijn om eene conclusie te
rechtvaardigen. Niets is gemakkelijker dan uit drie of vier homogene gegevens eene
algemeene gevolgtrekking te maken,
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maar niets is ook in de historie minder geoorloofd. Ook bestaat, na het wikken en
wegen der medegedeelde feiten, geen genoegzame grond voor de conclusie, dat in
de geheele Republiek in de gansche achttiende eeuw de rechtspraak verdorven geweest
is. Zij kan dit geweest zijn, maar het bewijs daarvoor ontbreekt.
Eene gevolgtrekking van meer beperkte strekking is er echter wél uit af te leiden.
In de eerste jaren van het Erfstadhouderschap liet de rechtspleging in het Sticht zeer
veel te wenschen over, en het is voor het minst waarschijnlijk dat ook deze gebrekkige
toestand er veel heeft toe bijgedragen om in dat gewest de gisting in de gemoederen
te versterken. Tot deze uitspraak mogen de hier samengebrachte voorbeelden, alle
ontleend aan of gecontroleerd met de authentieke documenten in Rijks- of
Stadsarchief, veilig doen besluiten.
Nasporingen als de bovenstaande behooren zekerlijk niet tot het terrein der ‘grande
histoire’, maar zij vormen om zoo te zeggen den ondergrond van de politieke
geschiedenis, en ook voor den historicus moet het microscoop zooveel mogelijk het
werktuig zijn, waardoor hij de draden tracht te volgen, die het weefsel vormen der
groote gebeurtenissen.
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De toekomst van het Hollandsche ras in Zuid-Afrika.
Door Mr. J.C. Kakebeeke.
De Engelschen zijn al druk bezig de huid te verkoopen van den Zuid-Afrikaanschen
beer. Reeds heeft C h a m b e r l a i n , voorbarig als zoo vaak, gezinspeeld op
maatregelen, die doen denken aan de scheepsladingen van Amsterdamsche
weesmeisjes, door onze vaderen naar verre Nederlandsche volksplantingen verscheept.
Bewijs te meer, zoo het nog bewijs behoefde, dat juist de staatslieden, die zich het
drukst er op beroemen, alleen te rekenen met tastbare dingen, en alle theorie, als dor
product van overprikkelde verbeelding, maar liever buiten spel laten, menigmaal de
ongeteugeldste fantasten zijn.
Neen, Engeland heeft de republieken nog niet onder de knie. En waar daar ginds
de wakkere strijders zelven de hoop nog niet verloren geven, zouden daar wij den
treurigen moed hebben om minder hoop te voeden dan zij?
Dat is dus vast, om te beginnen, de eerste en zwartste streep door C h a m b e r l a i n 's
rekening. De annexatie der twee heldenstaatjes is nog maar steeds een feit slechts
op het papier. En niets geeft reden om met grooter ernst, dan nu voór ruim een jaar
te vreezen, dat het papieren feit eerlang een werkelijk feit staat te worden.
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Doch zelfs: neem het ergste, hoe weinig ook nog voor het oogenblik onmiddellijk
dreigend, eens even onderstellender wijze aan. Laat vroeg of laat het onrecht
triumfeeren. De Oranje-Vrijstaat worde inderdaad, en niet alleen in naam, de
Oranje-rivier kolonie. De Zuid-Afrikaansche Republiek verdwijne insgelijks van de
kaart. Zelfs dan, - ziedaar de tweede misrekening van den fantastischen realist in
Downing street -, zelfs dan heeft het overwonnen Hollandsche element veel ruimer
kansen om zich van de ontvangen slagen te herstellen, dan het Engelsche - om van
zijne zegepraal ten slotte vruchten te plukken. De tijdelijk onderliggende wordt in
het eind den tijdelijk overmachtige de baas.
Wil men de redenen kennen, waarom een Nederlander, sinds jaren te Pretoria
gevestigd, die schijnbaar overmoedige voorspelling durft te wagen, men neme dan
eens kennis van de navolgende overwegingen. Slechts zij men vooraf hiervoor
gewaarschuwd. Een wetenschappelijk betoog denkt schrijver niet te leveren. Zijn
oordeel rust slechts op persoonlijke waarnemingen, waartoe een werkzaam leven in
Zuid-Afrika hem de gelegenheid geboden heeft.
Om het overzicht over het hier volgende betoog te vergemakkelijken sta deze korte
samenvatting van zijn inhoud voorop: - Schrijver wenscht vooreerst te behandelen
de vraag: is er voor het Hollandsche ras in Zuid-Afrika nog eenige kans om tot
ontwikkeling te geraken indien de voornoemde onderstelling, dat de Republieken
hun onafhankelijkheid zouden verliezen, bewaarheid werd? Zijn antwoord is daarop:
Al zal het genezingsproces ook langzaam gaan, het Hollandsche ras heeft heelkracht
genoeg, en weerstandsvermogen in overvloed. Zijne taaiheid en intelligentie, zijn
aan het klimaat des lands volkomen aangepast gestel, de rijkdom van den grond, dat
alles maakt herstel van zijne vernielde welvaart slechts tot een vraag van tijd. Mits
het door den nood der naaste toekomst zich late dringen om krachtiger dan vroeger
aan te pakken. En het ook van Nederland uit aan hulp in geld en bovenal in mannen
niet ontbreke.
Die onderstelling van verloren onaf hankelijkheid is
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schrijver echter te somber; hij merkte het reeds op in den aanhef. Hem dunkt zij door
den bestaanden toestand niet gerechtvaardigd. Hij gebruikte haar slechts om ook
zwartgalligen nog op de vele lichtpunten te wijzen, die er zelfs bij verloren
onafhankelijkheid over zouden zijn. - Het slot van het betoog zal dan ook zijn gewijd
aan de toekomst van het Hollandsche ras in Zuid-Afrika, aangenomen, dat het mag
blijven opgroeien in twee volmaakt vrije Republieken!
Het ras, vooreerst, is inderdaad bij uitstek taai en de Afrikaansche Boer kan leven
waar geen ander ras dit kan. Te verwonderen is dit niet. De Afrikaners, die gesproten
zijn ten deele uit Hollandsche zeelui en soldaten ten deele uit Hugenoten, en die
geslachten lang gewoon waren met succès gevaren en ontberingen te trotseeren,
kunnen niet zwak zijn, althans zeker niet lichamelijk.
Doch ook intellectueel zijn ze sterk, al kan (natuurlijk) hun intellect in aard, in
kwaliteit niet vergeleken worden met dat van oudere volken. Men vergete vooral
niet dit: dat de kansen om het intellect te toonen tot dusverre niet gunstig waren. Een
landbouwend en veeteelend volk ontwikkelt uit den aard der zaak zijn intellect veel
minder in verschillende richtingen dan een industrieel of handeldrijvend volk dat
doet. Daar echter, waar men Afrikaansche naast Europeesche jongens onderwijst,
schijnen de eersten allesbehalve voor de laatsten onder te doen. Afrikaners, zoo
vertelde men mij, zijn zeer bevattelijk bij het leeren, alleen maar oppervlakkig. Zou
de oorzaak daarvan niet hierin liggen, dat de hun bijgebrachte kennis in nieuwe
frissche hersenen valt, die generaties lang braak hebben gelegen? Geen wonder, zoo
zij daarin nu wel welig maar ook wat wild pleegt op te bloeien! Doch er is meer. Op
Engelsche zoowel als op Hollandsche universiteiten hebben Afrikaners steeds een
goeden naam gehad. En zij, door wie die naam werd hoog gehouden, waren geene
zeldzame excepties. Onder de meer gegoede klassen kregen, vrij algemeen, de zonen
in de laatste jaren eene zorgvuldige opvoeding;
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verscheidenen van hen staken naar Europa over om daar de universiteiten te bezoeken.
Zeer zeker: het staat te vreezen dat, werd voor de naaste toekomst de opleiding in
Zuid-Afrika verengelscht, de Afrikaner uitsluitend Engelsche universiteiten zoude
gaan bezoeken. Toch had in elk geval ook dat tengevolge, dat Afrikaners konden
concurreeren met Engelschen in beroepen, waar groote ontwikkeling een vereischte
was.
Intusschen: het zal niet worden geloochend: voor het Hollandsche ras in politieken
zin ware dit studeeren in Engeland een groot gevaar. Bij het toch al niet te sterk
ontwikkeld nationaliteitsgevoel en het zwak karakter veler Afrikaners, kon op die
manier van Hollandschen zin in die gestudeerde élite weleens niet veel overblijven.
Doch daarom niet getreurd: immers niet in die keurbende met hare studiën, neen, in
de breede kringen des volks met de hun aangewezen bedrijven, landbouw, veeteelt
en zuivelbereiding, daar is de toekomst van het Hollandsche ras gelegen.
Ik kan hier niet mijne meening verbergen, dat de oorlog gunstig zal blijken gewerkt
te hebben op het arbeidsvermogen der Afrikaners. Speciaal geldt dat van de Transvaal,
waar vóór den oorlog weinig aan intensieven landbouw werd gedaan. Vele Boeren
zijn door den oorlog tot den bedelstaf gebracht, van al hun vee en eigendommen
beroofd, en zullen zich slechts staande kunnen houden door handenarbeid. Want dat
de Engelsche regeering hen zou helpen om weder op de been te komen, wie kan dat
gelooven? Daar er nu weinig mijnwerkers onder hen zijn en zij zich zelden op
ambachten hebben toegelegd, zullen zij bij landbouwers in dienst moeten gaan, of
zich tevreden stellen met een klein lapje huurgrond. Dit is hard, zeer hard voor vroeger
welvarende vrije mannen, maar het heeft zijne goede zijde.
Vóór den oorlog was het niet noodig, den grond intensief te bebouwen; de akkers
werden door een paar kaffers een beetje omgeploegd; dan zaaiden die zwarten er
wat mielies in, op een manier door de Afrikaners zelven betiteld met de uitdrukking
‘zoo maar zoo.’ Toch waren
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de Boeren door hun grondbezit veelal rijk. De grond toch in Transvaal heeft eene
hooge waarde door de kans, dat men er edele of onedele metalen of ook wel steenkolen
in zal vinden. In onze onderstelling echter zal totaal gebrek aan bedrijfskapitaal
oorzaak zijn van den gedwongen verkoop veler verhypothekeerde boerenplaatsen.
Het aangename boeren-leven van vroeger, het leven, 's zomers op het Hooge Veld
in een mooi huis, en 's winters het trekken met het vee naar het Boschveld, zal dan
voor velen zijn gedaan. Dat is jammer, maar ook uit dit kwaad kan wel iets goeds
ontspruiten.
Dikwijls kwam de gedachte bij mij op, hoe het toch mogelijk was, dat men op
landbouw-ondernemingen steen en been klaagde over dure arbeidskrachten, zoo
blanke als gekleurde, terwijl èn in Johannesburg èn in Pretoria eene talrijke klasse
van door de runderpest verarmde burgers leefde van wat de regeering hun zoo nu en
dan toestopte. Ik meen, dat de fout school in hun afkeer van veldarbeid en in 't
bijzonder van op het veld te arbeiden voor anderen. Mocht er eens na den oorlog
geen Transvaalsche regeering meer zijn, gelijk weleer, dan zou, daar toch de steun
van het Engelsche gouvernement voor die verarmde burgers minstens problematisch
heeten mocht, er wel geen sprake wezen van aan dien afkeer toe te geven. Hard
werken werd dan eene kwestie van noodzakelijkheid.
Men zal mij tegenwerpen het sub-tropische klimaat van Zuid-Afrika. Het ligt (zal
men zeggen) voor de hand, dat daar de blanken het werken overlaten aan de
inboorlingen terwijl zij zelven het toezicht houden. Maar de Portugeezen en Italianen
met hun tuinderijen rondom Johannesburg en ook de vele vreemdelingen, meest
Duitschers, die in het Zoutpansbergsche verschillende gewassen zelven telen, zij
allen leeren ons wat anders. En de taaiheid van de Afrikaners, hunne erfelijke
geschiktheid voor het land en het klimaat verzekeren hun, waar zij met die
geïmmigreerde Europeanen gaan concurreeren, een machtigen voorsprong.
Men trekke uit het bovenstaande niet de slotsom dat,
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naar mijn beweren, de belangen van landbouw en veeteelt den regeeringen der
Republieken niet ter harte zouden zijn gegaan. Het tegendeel is waar. De regeering
van de Zuid-Afrikaansche Republiek, vooreerst, gaf steun aan die belangen door van
producten uit akkerbouw en veeteelt inkomende rechten te heffen. Ook door het
uitgeven van zoogenaamde occupatieplaatsen, gouvernementsgronden in weinig
bewoonde streken. Zij werden ten slotte eigendom van hen die er zekeren tijd met
toestemming der regeering waren gevestigd geweest of wel er velden in cultuur
hadden gebracht. Nog andere maatregelen gaven van die overheidszorg voor landbouw
blijk.
De Vrijstaatsche regeering deed ook het hare. Zij leende geld aan Boeren, die
dammen en irrigatiewerken wilden maken; of wel zij voorzag de burgers tegen een
geringen prijs van gouvernementsboren om putten te graven.
De landbouw en de veeteelt in den Vrijstaat stonden vóór den oorlog op eene flinke
hoogte. Eerst na lange jaren zal deze weer kunnen worden bereikt. De Vrijstaatsche
landbouw leed niet, als de Transvaalsche, het nadeel van in de mijnindustrie eene
mededingster te bezitten, waardoor de arbeidskrachten duur werden.
Door het wegvallen van dien regeeringssteun zou, zeker, de strijd om het bestaan
voor het Afrikanerdom zeer moeilijk worden. Toch stel ik genoeg vertrouwen in
hunne geestelijke en lichamelijke eigenschappen om te durven beweren dat zij door
nood gedwongen het tegen de Engelschen zouden kunnen volhouden, en economisch
er weer bovenop komen.
Zuid-Afrika is een rijk land zoowel door zijne vruchtbaarheid als door de vele metalen
en steenkolen, die er in opgestapeld liggen. Volgens deskundigen is de goudopbrengst
ten bedrage van ruim 209 millioen gulden, die in 1898 werd verkregen, nog vatbaar
voor groote vermeerdering. De goudvelden van den Witwatersrand bevatten nog
enorme schatten, welker hoeveelheid met bijna mathematische zekerheid valt te
bepalen. Doch daarenboven verwacht men door goedkoopere procédé's van
goudbewerking, goedkoopere
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arbeidskrachten en verkeersmiddelen ook nog met vrucht den goudvoorraad in andere
districten te kunnen aanspreken. Behalve goud bezit Zuid-Afrika diamanten, zilver,
koper, ijzer en gelukkig ook steenkool in groote hoeveelheden en van goede kwaliteit.
In den Oranje-Vrijstaat waren diamantmijnen te Jagersfontein en te Koffijfontein,
waarvan de eerste met meer, de laatste met minder succes werden ontgonnen. In de
Zuid-Afrikaansche Republiek schijnt men veel diamant te vermoeden. Verscheidene
boerderijen zijn wegens zulk vermoeden duur verkocht. In 1897 is eene speciale wet
voor het delven naar dien steen gemaakt, en het laat zich aanzien dat dit een bloeiende
industrie zal worden. De exploitatie van zilver, vroeger krachtig ondernomen, is hard
achteruit gegaan door de lage zilverprijzen en de stijgende kafferloonen.
Naar ijzer en koper is tot dusverre zeer weinig gedolven, doch de aanwezigheid
dier metalen staat voor verscheidene plaatsen in de Zuid-Afrikaansche Republiek
vast en belooft veel voor de toekomst. Dat alles rechtvaardigt, hoe ook de oorlog
moge eindigen, na het staken der vijandelijkheden, de verwachting van sterk
opbloeiend economisch leven. Met reuzenschreden zal vooreerst de mijnindustrie
vooruitgaan. Met eene daaraan geëvenredigde vaart zullen ook handel en verkeer
zich uitbreiden. En dat alles zal de vraag doen stijgen naar landbouw- en
veeteeltproducten. Welnu; dat opleven moet ook ten bate komen van Afrikaners.
Velen hunner zullen een bestaan kunnen vinden in de industrie, den handel of het
verkeerswezen. De groote meerderheid echter in landbouw en in veeteelt, waar, ik
wees er reeds op, nog veel meer van te maken valt dan tot nu toe, speciaal in de
Zuid-Afrikaansche Republiek.
Er is een Afrikaansch gedichtje, waarin telkens de volgende strofe herhaald wordt:
‘Maar di droogte en di sprinkhaan weeg swaar op onse land’.
Die regel bevat veel waars. Hoe dikwijls toch gebeurt het niet dat van het vroeg
gezaaide gewas niets terecht komt door het lang uitblijven der regens! En hoe dikwijls
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ziet niet de Afrikaansche Boer zijne verwachting op een goeden oogst teleurgesteld
door de vernielende vraatzucht van een zwerm sprinkhanen. Waar zoo'n zwerm
neerstrijkt is een veld in één dag kaal gevreten.
Het landbouw-bedrijf wordt door die plagen zeer onzeker. Gelukkig ontbreekt het
niet aan middelen om hare uitwerking op velerlei manieren te verminderen. Nemen
we ten eerste de droogten, die zoo veelvuldig voorkomen. Wat Transvaal betreft,
men vindt er verscheidene steeds stroomende beken en rivieren; welnu: door in den
regenrijken tijd het water af te dammen en het te bewaren tot het drooge seizoen,
vult men met water uit die stroomen en stroompjes aan, wat men op het stuk van
hemelwater mocht te kort schieten. Natuurlijk worden, waar het water een zoo
kostbaar element vormt voor vele takken van bestaan, talrijke processen over zijn
bezit gevoerd. Daarom heeft de Transvaalsche overheid in 1894 eene wet tot stand
gebracht, waarbij de rechten en verplichtingen van ‘dammenmakers’ werden
omschreven. Toch waren alle geschillen daarmee niet uit. Wel gaf die wet meer
rechtszekerheid dan vóór hare totstandkoming op dit punt bestond. Daar zij echter
alleen gemaakt was voor de districten waar geen goud gedolven werd, bleven ook
nu processen niet achterwege. In de gouddistricten toch was de waterverdeeling een
van de ingewikkeldste vraagstukken. Nu werd daarvoor, weliswaar, dit onderwerp
geregeld door de goudwet. Nochtans ook zelfs die wet, hoewel door vele aartsvijanden
der Republiek vaak als voortreffelijk geroemd, was niet bij machte om de talrijke
rechtskwesties, die op dit netelig gebied zich voordeden, afdoende te ondervangen.
Kort vóór den oorlog doken allerlei grandiose plannen op. Men dacht er over dammen
aan te leggen van veel belangrijker afmetingen dan tot dus verre. Reeds was er een
zoodanige dam gemaakt. Het was aan de Krokodilrivier op de plaats van den
voormaligen generaal Schoeman, gelegen tusschen Pretoria en Rustenburg. Die dam
hield water genoeg op voor de bevloeiing van eene groote uitgestrektheid gronds en
kan voor latere dienen tot model.
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In den Vrijstaat, waar minder altijd-stroomende rivieren zijn, bedient men zich meer
van dammen, die water opvangen dat van kopjes en randjes daarheen stroomt.
Natuurlijk kunnen deze nooit den omvang van rivierdammen hebben. Aan de Oranje
Rivier gebruikt men voor bevloeiing ook stoompompen.
Wat de sprinkhanen betreft; in Natal en de Kolonie heeft men dikwijls met succès
inentingen toegepast, waardoor geheele zwermen besmet werden en stierven. Doch
het geschiedde op te kleine schaal. Als men de inentingen algemeen toepaste over
geheel Zuid-Afrika zou er wellicht een afdoend middel tegen die vreeselijke plaag
gevonden zijn.
Thans bestrijdt men haar hoofdzakelijk door rook, door vuren in de velden te
ontsteken en door er kaffers te laten rondloopen, met stokken op petroleumblikken
slaande.
Kan men zoo de schade, die tot dus ver de droogte en sprinkhanen aanrichtten,
heel wat verminderen, ook de hooge prijzen van landbouw- en veeteeltproducten
maken veel goed. Boeren in de buurt van de groote steden bedingen enorme sommen
voor havergerven, bijna rijp, die als paardenvoer gebruikt worden. Naar slachtvee
en trekossen is altijd veel vraag. Met paardenfokkerij werd in den Vrijstaat grof geld
verdiend. Melk wordt tot den ongehoorden prijs van 30 cent per flesch verkocht.
Vrijstaatsche boter haalde f 1.20 per pond. Zoo zijn er tal van producten, te veel om
op te noemen, die met groote winst verkocht werden.
Nu bedenke men, welke winsten voor den veeboer te maken zullen zijn in een
land, waar de veestapel zooveel geleden heeft als in Zuid-Afrika; eerst door de
runderpest getiërceerd, is hij thans misschien gehalveerd door den oorlog. Men
overwege verder dat graan en mielies in groote hoeveelheden noodig zullen zijn voor
eene steeds toenemende industrieele bevolking. Kortom: men houde in het oog, dat
de vraag naar eerste levensbehoeften hun aanbod geruimen tijd belangrijk overtreffen
zal. Men kan dan mijne bewering wel niet overdreven vinden, dat de Afrikaansche
Boerenbevolking er spoediger boven op zal komen dan men na zoo'n vreeselijken
verdelgingsoorlog zou verwachten.
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Doch waar halen de Boeren hun bedrijfs-kapitaal vandaan om weer te beginnen? Die
vraag geeft mij gelegenheid om over het laatste punt te handelen, dat ik aanroerde
toen ik sprak van het genezingsproces. Ik bedoel den steun dien de Afrikaners kunnen
verwachten van Nederland.
Wat zouden de Afrikaners van de Engelsche regeering kunnen hopen? Thans, ja,
strooit zij geruchten rond als zoude ze bereid zijn de Boeren aan vee en zaadgranen
te helpen. Doch hoe valt dat te rijmen met hare voornemens om van oud-soldaten
kolonisten te maken? Als die veteranen tusschen de boerenbevolking in de
Hollandsche districten mochten worden geplant, geschiedde dat toch wel niet ten
bate dezer laatste. Het zal veeleer zijn, om hen als tegengif, althans als tegenwicht
te doen dienen, waardoor het Hollandsche element moet worden in bedwang
gehouden. Zouden voorts de Engelschen in de mijnstreken, wier belangen veelal
indruischen tegen die der Boeren, niet eerder gehoor krijgen dan dezen? Men zij er
toch aan herinnerd: die Boeren zouden een niet te blusschen haat tegen al wat Engelsch
is behouden. Welgevallig aan het bestuur zouden zij zeker zich niet maken!
Om al die redenen zou ik hulp uit Nederland zoo gewenscht achten. Niet alleen,
als ik de zaak uit een economisch standpunt bezie; neen ook omdat het een versterking
ware van de Hollandsche taal. En ‘de taal is immers gansch een volk’?
De belangen van Afrikaners en Hollanders zouden bij eene overheersching van
Engelschen in allen geval dezelfde zijn. Strikt genomen, waren zij dat al vóór den
oorlog, hoewel er toen veel animositeit tusschen hen heerschte. Met het oog op die
gelijkheid van belangen heb ik geschreven over het Hollandsche ras, niet over de
Afrikaners alleen; ik wilde er de Hollanders bij insluiten.
Tegenover de Engelsche oud-soldaten en de door C h a m b e r l a i n te ondersteunen
uitzending van Engelsche levensgezellinnen moet ook nieuwe invoer van Hollanders
plaats hebben. Dat komt het geheele ras ten goede. Dàt te beweren, is geen spelen
met illusiën. De waarheid van
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dien eisch is veeleer met handen te grijpen, zoo men maar letten wil op het
onderscheid tusschen den volksaard der Vrijstaters en der Transvalers. In den Vrijstaat
was men onder president B r a n d hard op weg den Engelschen kant uit te gaan; in
Transvaal daarentegen bewoog men zich hoe langer zoo meer in de richting eener
toekomst die Hollandsch-Afrikaansch zou wezen.
En hoe kwam dat? Eenvoudig door den invoer van Hollandsch onderwijs, van een
Hollandsch spoorwegwezen, van Hollandsche ambtenaren. Er zijn velerlei beroepen
in Zuid-Afrika, waarin Hollanders zullen kunnen concurreeren met de Engelschen,
en die tot dusverre bijna uitsluitend in handen van laatstgenoemden waren.
Als voorbeeld noem ik de winkeliers op het platteland. Het zijn meerendeels
Engelschen. Slechts hier en daar vindt men er Duitschers en Russische Israëlieten
onder. Zou men met crediet uit Holland niet Hollanders naast die ongewenschte
vreemden kunnen planten? Zoo treft men ook op vele dorpen Engelsche dokters aan,
Engelsche hotelhouders en winkeliers, Engelsche smeden, Engelsche ambachtslieden;
en dat in dorpen met eene zuiver Hollandsch-Afrikaansche omgeving. Men mag
stellig verwachten dat na den oorlog een Hollandsche dokter, een Hollandsche
winkelier, een Hollandsche ambachtsman, de voorkeur zal genieten boven een'
Engelschen concurrent.
Het valt niet te ontkennen dat er vóór den oorlog onder de Afrikaners der
Republieken eene sterke afgunst heerschte tegen die Hollanders, die zoo gemakkelijk
als onderwijzer, regeerings- of spoorwegambtenaren vooruit kwamen. Hoewel deze
afgunst zich verklaren liet, was ze toch veelal overdreven en zeker niet bevorderlijk
aan eene samensmelting tusschen de stamverwanten. Ongelijk kan men den Afrikaners
niet geven, wanneer ze huiverig werden voor al die verloopen individuen, die op
kosten van bloedverwanten uit Holland naar Transvaal geëxpedieerd werden, voor
welk land zij nog juist goed genoeg werden geacht.
Maar zeer éénzijdig was toch ook die jalousie, waar de Afrikaners te weinig letten
op het vele goede, allengs
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door Hollanders van eene betere soort in de Transvaal tot stand gebracht.
De samensmelting werd ook tegengewerkt door zeker karakterverschil tusschen
Hollanders en Afrikaners. Een verschil echter, dat meestal verminderde, wanneer de
eersten in Zuid-Afrika eenige jaren hadden doorgebracht. Hoe dit ook zij, hij die
gedurende den oorlog veel tusschen Afrikaners verkeerd heeft, zal het met mij eens
zijn, dat de verhoudingen beter werden en dat de tallooze offers, door Hollanders
gebracht aan de rechtvaardige zaak der Afrikaners, niet vergeefsch zijn geweest.
Daarom acht ik in zuivere plattelandsdistricten de toekomstige positie der
Hollanders zeer gunstig. Zij zullen met de Engelschen, daar woonachtig, op allerlei
gebied kunnen concurreeren.
Het ligt dunkt mij op den weg van lichamen als de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Vereeniging om uit te lokken tot immigratie door voorschotten te geven en reiskosten
te betalen. Toch zij men voorzichtig met die soort van immigratie daar zij altijd
kunstmatig is, en dan slechts goede resultaten kan opleveren, als men er geschikte
personen voor uitkiest.
De ware immigratie zou eerst dan ontstaan als het Hollandsche kapitaal zich
vastnestelde in Zuid-Afrika. Het ware te wenschen dat zoo iets gebeurde. Had
Nederland al de millioenen die het vroeger in Amerikaansche sporen heeft belegd,
in Zuid-Afrika's mijnen gestoken, dan was de oorlog nooit gekomen. Hollandsch
kapitaal zou ook door Hollandsche arbeiders zijn gevolgd. En het Hollandsche ras
in het algemeen had thans niet dien verderfelijken rassenstrijd te voeren gehad.
Beter laat dan nooit: dat geldt ook hier. Wil men nu nog het Hollandsche ras
versterken, dan moet dat niet alleen door kunstmatige immigratie geschieden, doch
ook doordien Hollandsch kapitaal zich waagt aan allerlei ondernemingen.
Er bevinden zich thans in ons land verscheidene deskun-
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digen, van wie de kapitalisten betrouwbare gegevens kunnen verkrijgen, zoowel
omtrent industriëele, als omtrent handelsen landbouwondernemingen, die in
Zuid-Afrika eene toekomst hebben.
Weinige maanden geleden werd er in de Hollandsche bladen veel geschreven over
de oprichting van een hypotheekbank voor Zuid-Afrika. Haar doel zou zijn geld voor
te schieten aan Boeren, opdat zij daarmee hunne hypotheekrenten zouden betalen.
Men hoopte op die wijze executies van Boerenplaatsen te voorkomen. Dat zou zeer
zeker een uitstekend middel zijn om te beletten dat vele grondeigendommen
overgingen in handen van Engelsche speculanten, een doeltreffende maatregel tot
bescherming van het Hollandsche ras. Thans schijnt het plan te rusten; althans men
hoort er niets meer van, dan alleen dat de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging voor
dat doel eene zekere som heeft aangewezen; als ik wel ben ingelicht f 300.000. Doch
die som is te gering voor het grootsche doel dat men zich voorstelt. Het aantal
plaatsen, die verhypothekeerd zijn en dus bij executie in Engelsche handen kunnen
geraken, is in beide Republieken zeer groot. Eene nauwkeurige opgave is mij niet
bekend. Men zou daarover slechts inlichtingen kunnen krijgen bij de beide
Registrateurs van Akten. Maar zeker mag men het er voor houden, dat meer dan de
helft van het geheele aantal boerenplaatsen in de Republieken is verhypothekeerd.
Wanneer men steun wil geven in dien vorm, zal het blijken, dat de Ned.
Zuid-Afrikaansche Vereeniging met het genoemde bedrag maar een begin kan maken,
meer niet; en het behoort geenszins tot de onmogelijkheden dat zij haar doel: totale
verengelsching van den grondeigendom tegen te gaan, slechts zal kunnen bereiken,
als zij verhypothekeerde eigendommen overneemt.
De vraag rijst, of het dan niet beter ware, eene speciale bank op te richten onder
het patronaat van de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, eene bank, welker
aandeelhouders het in den beginne, behalve om een zeer matige rente, ook om een
nationaal belang moest zijn te doen. De Ned. Zuid-
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Afrikaansche Vereeniging zou dan als grootste aandeelhoudster kunnen optreden en
dit ook behooren te blijven. Richt men toch eene bank op buiten die Vereeniging
om, dan zal het moeilijk zijn het vereischte kapitaal in zijn geheel bij elkaar te krijgen.
Want nog eens: het moet komen van personen, die aandeelhouders worden
hoofdzakelijk uit nationaliteitsgevoel. Spant daarentegen de genoemde Vereeniging
zich er voor, dan zal het samenbrengen van het noodige bedrag gemakkelijker blijken
te gaan; als de Vereeniging kans zag deel te nemen voor ruim f 500.000 zou, om het
bankkapitaal uit te breiden tot f 1.000.000, nog slechts de helft door lieden van goeden
wille behoeven te worden gestort. Het is maar een denkbeeld dat ik aan de hand doe;
doch het dunkt mij de overweging van belangstellenden waard. De nadere uitwerking
ervan ligt buiten het bestek van dit artikel. Slechts rest mij nog bij het spreken over
mogelijken steun uit Nederland, te wijzen op één feit. Dit nl.: Eene hypotheekbank,
als hiervoor bedoeld, met hulp van de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging opgericht,
zou toch nooit afdoende kunnen voorzien in den nood dier Boeren, die door hun'
schuldenlast gedwongen werden hunne plaatsen te verkoopen. Stel toch: de volle
hypotheekrente, die dan verschuldigd was, werd door middel eener nieuwe leening
(bijv. op 2de hypotheek) betaald. Dan hadden de van hunne grondschuld ontheven
Boeren toch nog altijd geen bedrijfskapitaal. Afdoende hulp kan dus alleen worden
gegeven als die nieuwe leening groot genoeg is om huis en erf op nieuw in orde te
brengen en vee en graan aan te koopen. Maar men bedenke het wel: als niet met het
oog daarop het beschikbare bedrag wordt verhoogd, dan wordt het aantal personen,
die men helpt, wéèr zooveel kleiner. Zou het daarom bij Hollandsche kapitalisten
geen overweging verdienen om maatschappijen tot land-aankoop in Zuid-Afrika op
te richten, die in concurrentie met de Engelsche opkoopers aan 't koopen gingen van
wat door de Boeren onder den hamer moet worden gebracht, en als regel stelden dat
deze grond aan bekwame Boeren werd verhuurd, of wel met uitslui-
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ting van Engelschen onder toezicht van zulke Boeren geexploiteerd?
Er liggen nog onmetelijke uitgestrektheden open voor bebouwing. Deze in cultuur
te brengen door bevloeiing en doelmatige bewerking moet goede rente afwerpen.
Breng daar energieke Hollanders en Boeren, en ge doet een weldaad aan het
Hollandsche ras.
Men ziet: zelfs in het ergste, voorshands - Goddank! - nog niet waarschijnlijke geval,
dat de Boeren moesten eindigen met het hoofd te leggen in den schoot, zou de
economische toekomst van het Hollandsche ras in de republieken geenszins
noodwendig donker behoeven te zijn. Wel echter, dit mag niet verzwegen, bleef, als
de onderwerpingseisch van C h a m b e r l a i n ooit werkelijkheid mocht worden, de
politieke gezichtseinder zwart van wolken.
De bedoelingen der Jingo-regeering zijn sedert de mislukking der onderhandelingen
tusschen K i t c h e n e r en B o t h a duidelijker dan ooit. Zij wil de republieken, als
gewapenderhand veroverde wingewesten, vernederen tot kroonkoloniën: provinciën
van het keizerrijk, door middel van een' zwerm regeeringsambtenaren rechtstreeks
uit Londen bestuurd, zonder dat de bevolking zelve eenige stem heeft in het kapittel.
Aan herstel van zelfbestuur zal men dan pas gaan denken, wanneer het volk geleerd
heeft, zich te schikken. Dat wil zeggen: nooit. Inderdaad: het is èn voor Engeland
zelf èn voor Zuid-Afrika vurig te wenschen, dat het onheil dier oplossing in geen
geval over hen kome. Want dat dan wêer een oorlog op den duur zal uitbreken, is
onvermijdelijk: even onvermijdelijk, als dat morgen de zon zal opkomen, gelijk zij
heden en gisteren het heeft gedaan. Die oorlog zal nog gruwelijker, nog bloediger
zijn dan die thans gevoerd wordt. De Engelschen, in Zuid-Afrika wonende, zullen
dan schouder aan schouder staan met de Hollandsche Afrikaners. Want noch
Engelschen noch Hollandsche Afrikaners zijn er de menschen naar om als heloten
bestuurd te worden, zonder zelve mêe te besturen. En wat komt er dan terecht van
de zoo geadverteerde grieven der
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uitlanders, om welke de oorlog heet begonnen te zijn?
Het conservatieve Engeland bedenke zich tienmaal eer het C h a m b e r l a i n in
zijne politiek gaat volgen door dik en dun. Doch het schijnt dat de meer gematigden
ook wat in het midden willen brengen. In het koor der jingo's, die van meening zijn
dat deze schoone wereld alleen voor het Angelsaksische ras is gemaakt, mengen zij
met langzaam aanzwellende kracht hun dissonant. De liberale partij stelt voor een
militair bestuur van zeer korten duur om den toestand in de Republieken voorloopig
te regelen, en daarna inlijving der Republieken als onderdeelen van het Britsche
keizerrijk, en wel als zelfbesturende kolonies. Dat plan zou, werd het ooit vervuld,
ons allen zeker schrijnen door de ziel. Maar toch in elk geval ware reeds daarmee
de toekomst van het Hollandsche ras gewaarborgd.
De Afrikaners zijn een zeer vruchtbaar volk. Hoe sterk de immigratie van
Engelschen ook moge zijn, de Afrikaners over geheel Zuid-Afrika moeten zich sneller
vermenigvuldigen dan de Engelschen, die bovendien voor het meerendeel, na rijk
geworden te zijn, naar Engeland terugkeeren. Het is verder te verwachten dat alle
niet Engelsche Europeanen en ook de Amerikanen zullen blijven staan aan de zijde
der Afrikaners, zooals ze het reeds in dezen oorlog deden. En is het, bij alle
teleurstelling, die de arbeidersstand van Engelschen bloede den Boerenvrienden heeft
bereid, toch niet te wachten dat die klasse op den duur zich schrap zal zetten tegenover
de kapitalisten der R h o d e s -clique en partij trekken voor de Afrikaners?
In het parlement der Kaapkolonie overheerscht gedurende de eerstkomende jaren
de jingokleur. Na de ontrooving hunner burgerschapsrechten aan vele Afrikaners zal
dat wel onvermijdelijk zijn. Maar na eenigen tijd wordt het weêr een Afrikaner
parlement. De Vrijstaat krijgt, gaat het liberale plan in vervulling, zoo'n Afrikaner
parlement terstond; daarvoor staat zijne bijna uitsluitend Afrikaansche bevolking
borg. Transvaal zal jaren lang een jingo-parlement kiezen, evenals Natal en Rhodesia,
zoo deze laatste landstreek eene afzonderlijke kolonie wordt. Immers voor-
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loopig zal er de industrieele bevolking in de meerderheid zijn. Maar ook daar behoort
de toekomst aan de Afrikaners door hunne groote expansieve kracht. Die loop der
dingen zal Brittannia niet meevallen. Toch moet ze, om consequent te wezen, zich
de eindelijke verhollandsching van heel Zuid-Afrika getroosten. De oorlog is
begonnen om er allen blanken gelijke rechten te verzekeren. Nu dan: wanneer die
blanken dan voor het meerendeel Afrikaners zijn, dan zullen dezen ook in hunne
zich zelve besturende koloniën de lakens uitdeelen. Dat echter de gedwongen band
met het Europeesche moederland dan hecht zal blijven is niet te veronderstellen.
Voor één gevaar ben ik niet blind. Het is het gevaar, dat het Hollandsche ras
bedreigt door zijn nog veel te weinig ontwikkeld gevoel van één natie te zijn. Ja, als
allen waren als de We t , B o t h a en S t e i j n en zooveel meer dappere strijders, die
der wereld een toonbeeld geven van wat eene kleine schaar van vrijheidshelden
vermag tegen een overmachtigen geweldenaar. Maar daartegenover staat zoo'n schaar
van nullen, zooveel kaf! Hoeveel verraders vindt men onder dezen niet, verraders,
die ter wille van geld of van eene positie naar den rasvijand overloopen en hem hunne
zeer gezochte diensten verleenen! Dit verschijnsel is diep treurig; maar dat het
veelvuldig voorkomt, is onomstootelijk waar. De talrijke huwelijken van Afrikaners
met Engelschen, de Engelsche opvoeding en de Engelsche rijkdom zijn er grootendeels
de oorzaak van; maar het karakter veler Afrikaners is er, helaas! ook niet vreemd
aan. Ook is het nooit zonder gevaar, als Afrikaners in ondergeschikte betrekkingen
hunne diensten verhuren aan Engelschen en van dezen economisch afhankelijk
worden.
Hoe zou dat karakter zich houden wanneer, wat de hemel verhoede! geheel
Zuid-Afrika in politieken zin eene Engelsche kolonie werd? Wij mogen hopen dat
R h o d e s ' gezegde ‘iedere man heeft zijn prijs’ een ijdel woord zou blijken. Het
houdt, zoo meenen wij, geen rekening met het feit dat niet iedereen zoo laag staat
en denkt als R h o d e s zelf. De veelheid der karakterloozen sluit niet uit, dat er
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gelukkig nog heel wat mannen zijn met karakters als van de We t .
Doch wat bovenal moet worden gewaardeerd als de groote steunpilaar der
Afrikaansche zaak, dat is het Calvinistisch geloof. Door hun godsdienst zijn de
Afrikaners tot dus verre Hollandsch gebleven, door hun godsdienst zullen zij het ook
in de toekomst zijn.
Zoo zouden de zaken staan, zelfs indien te avond of morgen het ergste mocht
gebeuren, waarvoor ons Hollandsch hart zou kunnen -, waarvoor het intusschen tot
heden nog niet behoeft te vreezen. Zwaartillende lieden mogen uit die slotsom eenige
kracht putten ter opbeuring. Uitsluitend ter wille van dezulken schreef ik de
vorenstaande beschouwingen neer.
Het vertrouwen echter in het voortbestaan van den Vrijstaat en Transvaal, als twee
volmaakt onafhankelijke Republieken, keert dagelijks weer en neemt alom toe.
Geloofwaardige personen, van welke ik weet dat zij door hunne positie in staat waren
een juist oordeel te vormen, doen mij dit vertrouwen deelen. Het is thans slechts de
vraag of de nog vechtende Boeren de zedelijke kracht zullen hebben hunne
tegenwoordige vecht- en leefwijze door te zetten, tot het einde toe.
De bewijzen voor de juistheid dier hoopvolle beschouwingen zijn mij gebleken
ruimschoots voorhanden te zijn.
Mijne zegslieden houden het voor onmogelijk dat de Boeren en rebellen uit de
Kaapkolonie verdreven worden. Sinds het terugwerpen van d e We t aldaar is geen
enkel voordeel van belang door de Britsche legermacht behaald. Waren de
Hollandsche Afrikaners in den aanvang van den oorlog niet geneigd ‘en masse’ op
te staan, de tijden zijn veranderd. Het verbranden van plaatsen, ja van geheele dorpen
en districten, de mishandeling van vrouwen en kinderen, het veroordeelen van hun
leider M a l a n en zooveel meer misdaden hebben den beker doen overloopen. Bij
groote scharen sluiten zij zich aan bij de invallers. En voorzoover zij dit niet doen
verleenen zij in stilte alle hulp.
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Intusschen gaan d e We t en B o t h a maar kalm voort met hun afmattingssysteem;
ja; zij verliezen zoo nu en dan wel eens eenige zwakke broeders, maar de kern blijft
en is talrijk genoeg voor het werk dat zij beoogen.
De handel en de industrie kwijnen en staan op gespannen voet met het nieuwe
bestuur. Als het eens zes maanden verder is, zullen ze in openlijke botsing komen.
De pest maakt overal hare slachtoffers. Op den Britschen belasting-betaler, die moet
zorgen dat alles bekostigd wordt, begint de reactie van de oorlogskoorts in te werken;
hij keert tot gezondere denkbeelden terug.
Laat men toch niet aannemen dat de moed er uit is bij de Boeren. Zij weten dat
zij op den goeden weg zijn en hun doel, al is het langzaam en met veel moeite en
bekommernissen, naderen. Het vertrouwen op Hoogere Bescherming beheerscht hen
nog. Voor het Engelsche leger daarentegen is roem noch eer meer te behalen. Het is
gedemoraliseerd tot in zijne beste regimenten. De getalsterkte is klaarblijkelijk niet
meer te vergrooten, want minstens evenveel troepen als er dit jaar uitgezonden zijn,
zijn er ook weer dit jaar geëvacueerd. - Zoo althans spreken mijne zegslieden, die
dit alles uit eigen aanschouwing weten.
Maar, zoo vroegen mij dikwijls diegenen met wie ik de kansen voor een gunstigen
afloop van den worstelstrijd besprak, hoe stelt ge u dan toch wel voor, dat de politieke
en economische toestand zal zijn na de staking der vijandelijkheden?
Ik stel mij vooreerst den vrede, die tot stand zal komen, aldus voor: - De
Republieken behouden aan grondgebied wat zij hadden vòòr het uitbreken van den
oorlog, maar de Z.-A. Repukliek raakt ontslagen van de haar knellende en beruchte
conventie van 1884. Het is immers den Republieken nooit om iets anders dan om
volledige onafhankelijkheid te doen geweest. Misschien zal het Transvaalsche
protectoraat over Swazieland te niet gaan en die streek gronds bij Transvaal ingelijfd
worden.
Aan diegenen der Britsche onderdanen, die door Enge-
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land thans als rebellen worden beschouwd, wordt volledige amnestie verleend. Zij
herkrijgen dus hun stemrecht en de meerderheid in de Kaapkolonie neemt weer het
haar van rechtswege toekomende bestuur in handen.
De verhouding van het Britsche Rijk en zijne onderdanen tegenover de Republieken
wordt als die van de andere mogendheden.
Beide partijen verbinden zich aan de rechtmatige eischen tot schadevergoedingen
hunner eigen onderdanen te voldoen. Engeland betaalt de schadevergoedingen aan
onderdanen van neutrale mogendheden.
De houding van B o t h a tijdens de vredesonderhandelingen, ons thans ook bekend
van Boerenzijde, heeft met recht de verwachting gewekt dat niets minder dan een
zoodanige vrede kan tegemoet gezien worden.
En mocht dan den Republieken dat geluk, dat wij allen haar vurig toebidden,
beschoren worden, dan gaat -, het behoeft wel niet te worden gezegd, - het
Hollandsche ras in Zuid-Afrika eene heerlijke toekomst tegemoet.
Toch ontmoette ik velen die dit niet durfden hopen. Zij veronderstelden dat het
den Republieken, aan eigen krachten overgelaten, niet mogelijk zou zijn uit de
puinhopen van het heden, uit den chaotischen toestand, dien de oorlog heeft
geschapen, weer eene geregelde maatschappij op te bouwen en tot bloei te doen
geraken. Het slot van dit schrijven zij gewijd aan de bestrijding van die
veronderstelling.
En dan kom ik allereerst weer terug tot de door mij gegeven uiteenzetting van de
economische vooruitzichten der bevolking van Hollandschen oorsprong.
Neergeschreven in de onderstelling dat de Republieken zouden verdwijnen en
veranderd worden in zelfbesturende Britsche kolonies, behoudt zij, natuurlijk, voor
het geval van een beteren afloop hare volle waarde. De goudvoorraad, de diamanten,
de metaal- en steenkolen-rijkdom van het land, de vruchtbaarheid van den bodem,
de taaiheid en de vruchtbaarheid van het ras blijven dezelfde of de rechtmatige
eigenaren

Onze Eeuw. Jaargang 1

396
ervan dan wel de vreemde overweldigers er hun vlag over geplant hebben.
Doch de levensvoorwaarden van het Hollandsche ras worden er zooveel te beter
om, wanneer het onafhankelijk volk zijn eigene Regeering en Wetgeving bezit. Deze
stelling zal wel geen nader betoog behoeven, om aannemelijk gemaakt te worden.
Zouden nu de Regeeringen der Republieken niet evengoed in staat zijn als de
Britsche om die rijkdommen des lands te doen exploiteeren? Dit is de vraag die ons
moet bezighouden. Zouden de Regeeringen der Republieken niet evengoed in staat
zijn de maatschappelijke machine weer in werking te brengen, nu deze zoo gekneusd
en gedeukt ter neer ligt?
De jingo's beweerden vroeger dat slechts Engelsch bestuur in staat was de
Zuid-Afrikaansche menschheid te redden, en dat alle andere bestuur uit den booze
was, en tot niets in staat. Deze bewering, evenals zoovele andere hunner valsche
voorspiegelingen, vindt thans zelfs in Engeland geen geloof meer, nu herhaaldelijk
van Britsch militaire zijde is bericht dat de Vrijstaat een model-staat met een
model-administratie was en de Zuid-Afrikaansche Republiek eene wetgeving voor
het mijnwezen bezat, die gerekend werd tot de beste van hare soort op de geheele
wereld te behooren. En die wetgeving had zich gewaagd aan de oplossing der
belangrijkste economische questies die zich in den staat voordeden.
Moet men nu al toegeven, dat in andere opzichten de welvaart in de Z.-A. Republiek
meer had kunnen bevorderd worden van overheidswege, dan is dit uitsluitend te
wijten aan de gegronde vrees van President Kruger en zijne Regeering voor het
Britsche spook.
Waren de Engelschen, die zich in Transvaal vestigden, eerlijke lieden geweest,
wien het te doen was om den bloei van het land, dat hun tot tweede vaderland moest
zijn, te bevorderen, zooals dat den onderdanen van alle andere mogendheden zonder
moeite mogelijk scheen, dan had menige retrogressieve bepaling op politiek gebied
achterwege kunnen
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blijven, menige goedbedoelde bepaling op economisch gebied liberaler kunnen
uitgevoerd worden.
In de Afrikaners zoowel als in hunne regeeringen zit de geest van vooruitgang;
maar toon hun niet het spook van bedreigde onafhankelijkheid. Dan worden zij
achterdochtig en conservatief in de slechtste beteekenis van het woord, remmers
daar, waar alle krachten moeten bijgezet, en de voortreffelijkste regeling van eenig
onderwerp wordt hun eene ergernis, alleen omdat zij van Engelschen kant afkomstig
heet te zijn, en zij er dus eene bedreiging der begeerde onafhankelijkheid in zien.
De gemiddelde Boer is niet meer of minder bevooroordeeld, onwetend, sleurziek
en bevangen in conventie, dan zijn bedrijfsgenooten in andere deelen der wereld;
gaan vertrouwde mannen hem voor, dan is hij bereid te steunen en het nut van
vooruitgang in te zien.
We staan nu voor een gelukkig verschijnsel.
Het volk, gelouterd in zijne zware beproevingen, heeft leeren inzien wie zijn ware
leiders zijn.
Een geluk mag het genoemd worden, dat mannen als S t e y n , H e r t z o g , S c h a l k
B u r g e r , S m u t s en zoovelen meer, die in de tijden der beproeving naar voren
kwamen, ook de mannen zijn van wie veel te verwachten valt voor de vreedzame
ontwikkeling van hun volk. Zij, met militaire genieën naast zich als de We t , B o t h a ,
d e l a R e y , K r i t z i n g e r en die anderen wier namen ons dagelijks voor oogen
worden gebracht door de wapenfeiten die zij bedrijven, allen dus mannen die terecht
het vertrouwen van het volk verdienen, zij zijn het ook die de Republieken zullen
willen en kunnen opheffen uit hare tegenwoordige desolatie.
Van hen is geen bekrompen politiek te vreezen, zij zullen met eene breede opvatting
de welvaart van hun volk kunnen bevorderen; daar is hun verleden ons borg voor.
En vergeten we het niet; het altijd dreigende gevaar van vroeger, de loerende en
sluipende Britsche leeuw, zal zijn diep gewonde klauwen voor goed teruggetrokken
hebben. De gedachten der Regeeringen zullen uitsluitend gericht

Onze Eeuw. Jaargang 1

398
worden op wat de welvaart binnen de grenzen kan bevorderen, en niet meer, zooals
vroeger, op de verrichtingen van dien leeuw, zoo binnen de grenzen als er buiten.
Zij zullen meer vrijheid van handelen hebben. S t e y n met de zijnen zal weten
dat tot ontwikkeling van Zuid-Afrika Europeesch kapitaal noodig is, en daarvan
speciaal het Hollandsche, wegens de oprechtheid van zijne bedoelingen en de
gelijkheid van belangen. Holland, als natie, kan in Zuid-Afrika geen andere aspiraties
koesteren dan den voorspoed van een onafhankelijk Hollandsch ras; politieke
nevenbedoelingen liggen voor ons volk buiten de grenzen der mogelijkheid. Kan
men hetzelfde zeggen van de groote mogendheden? Toch zeker niet van eene koel
berekenende en machtige mogendheid als Duitschland?
Niet dat de kapitalen dier mogendheden zullen belemmerd worden in hunne
plaatsing, maar waar de Republieken iets aanvangen van staatswege, zooals bouw
en exploitatie van spoorwegen, mijnontginning, waterwerken, verlichting, telegrafen
en telephonen, kortom waar zij zich toeleggen op de behartiging van die belangen,
die de moderne Staat onder zijne verzorging neemt, daar zullen zij zich om de
genoemde redenen, bij voorkeur naar het Hollandsche kapitaal en Hollandsche
arbeiders wenden, zoodra deze in Zuid-Afrika zelve ontbreken.
De Afrikaners zijn in dezen oorlog in staat geweest de oprechtheid der Hollandsche
bedoelingen te waardeeren.
Mannen als S t e y n en H e r t z o g hebben dit gedaan en zullen er naar handelen.
Zij zijn de menschen van de jongere generatie, die vóór den oorlog hunnen grooten
invloed deden gelden en in den oorlog de vanen van het Afrikanerisme niet hebben
bezoedeld. Mannen als procureur T h e r o n , de beroemde verkenner, rangschikte
men ook onder hen. Onder hunne leiding is de Afrikaansche zaak veilig. Oude
misbruiken zullen verdwijnen. Hun blik, veelal door buitenlandsche studiën
ontwikkeld, is ruim genoeg om de Republieken omhoog te heffen en te ontwikkelen
tot grooten bloei.
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Tot slotte nog dit: - Men zal mij allicht vragen of ik dan niet bevreesd ben voor het
terugtrekken van het Engelsche kapitaal. Zeer zeker: dat kapitaal zal zich vooreerst
terugtrekken, en wie met een onpartijdig oog ziet zal dit bejammeren. Engelsche
ondernemingsgeest heeft veel goeds tot stand gebracht in Zuid-Afrika.
Doch dit terugtrekken zal tengevolge hebben dat ander kapitaal er voor in de plaats
komt.
Late dan ook Holland zijn kans niet verloren gaan, maar inhalen wat het verloor
door te weinig ondernemingsgeest, en leere men dan hier inzien dat versterking van
den band tusschen Nederland en Zuid-Afrika eene zaak van nationaal belang is.
Mogen de Hollanders niet nalatig blijven in het verleenen van hulp als de
Regeeringen der Republieken komen aankloppen om steun voor den opbouw der
verwoeste boerderijen en vernielde spoorwegen.
En moge dan ook de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging in staat gesteld
worden in de eerste plaats de gevolgen der rampen en onheilen, die het Hollandsche
ras in Zuid-Afrika getroffen hebben, te helpen lenigen, in de tweede plaats een grooten
steun te zijn tot wederoprichting van dat ons thans dubbel waard geworden broederras.
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Tennyson's
Simeon Stylites.
De laagste van het menschelijk geslacht,
Van kruin tot voetzool toe één poel en korst
Van zonde, onwaardig aarde en hemel beî,
Voor troepen Duivels nauwelijks geschikt,
Van last'ringen uitzinnig, wil ik toch
Niet ophouden, de hoop te grijpen vast
Op heiligheid, met roepen en geklag
En snikkende de poort der hemelen
Rameien en bestormen met gebed:
Ontferm u, Heer, en neem mijn zonde weg!
Laat dit iets wegen, o rechtvaardige,
Geduchte God der machten; laat dit niet
Gansch ijdel zijn, dat driewerf tien jaar lang,
Driewerf vermenigvuldigd door een meer
Dan menschlijk lijden, honger, dorst en koorts
En koude, hoest en pijnen, kramp, en wee
Van zweren, als een teeken tusschen veld
En wolk, ik lijdzaam op dees hooge zuil
Den regen en den wind, de hitte en vorst
Met hagel, vocht en ijs en sneeuw verdroeg;
En 'k hoopte dat vóór 't einde van dien tijd
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Gij tot u mij zoudt nemen in uw rust,
Aan dees verweerde ledematen 't loon
Niet weigrende der heilgen, 't witte kleed,
Den palm.
Neem de bedoeling aan, ô Heer;
Ik zucht, ik fluister geen gemurmel zelfs
Van klagen. Pijn, tienhonderdvoud gevoegd
Bij dit, waar' toch tienhonderdvoud min zwaar
Te dragen dan de loodgelijke last
Van zonde die mijn geest verbrijzelde.
O Heere, Heer, Gij weet, ik droeg het al
In de' aanvang beter, want ik had mijn kracht,
'k Was gaaf van lichaam toen; en plachten ook
Mijn tanden die nu uitgevallen zijn
Te klapperen van koude, en schoon mijn baard
Vol franjes ijs hing in het maanschijnlicht,
Ik overstemde 't roepen van den uil
Met vrome liederen en psalmgeklank,
En zag somwijl een engel, daar ik zong
Mij gadeslaan. Nu ben ik zwak en mat;
Mijn einde naakt, ik hoop, mijn einde naakt;
Half doof ben 'k, zoodat nauwelijks 't gegons
Des volks rondom den zuilvoet 'k hooren kan,
En bijna blind, ter nauwernood het veld
Herkennend dat ik ken; mijn dijen beî
Van dauw vergaan. Maar toch, ik houd niet op
Te roepen en te kermen steeds, zoolang
Mijn stramme wervelen 't vermoeide hoofd
Nog houden, tot mijn leden stuk voor stuk
Neêrvallen van 't gesteente: ontferm u, Heer,
Ontferm u mijner, neem mijn zonde weg.
o Jezus, redt gij mijn ziel niet, wie kan,
Ja wie kan dan gered ooit worden? Wie
Kan heilig zijn, indien ik falen moet?
Toon mij den mensch die zwaarder leed dan ik.
Want stierven al Uw martelaren niet
Hun éénen dood? Gesteenigd werden zij,
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Of wel gekruisigd of met vuur verbrand,
Gekookt in olie of in twee gezaagd
Beneên hun ribben; maar ik sterve hier
Op dezen dag en gansche jaren lang,
Een leven in den dood. Gij weet, had 'k ooit,
(En 'k heb met zorg al mijn gepeins gezift)
Een langzaam-smartelijker wijs gespeurd,
Om dit verblijf der zonde, dit mijn vleesch
Dat ik veracht en haat, te fnuiken, 'k had
Geen daden mij onttrokken, ô mijn God.
Want ik heb deze zuilstraf niet alleen,
Niet dit alleen verduurd, maar 'k heb weleer,
Toen 't witte klooster ginds beneên in 't dal
Mijn woonplaats was, veel weken achtereen
Het koord dat de emmers ophaalde uit de wel
Om mijne lendenen gedragen en zoo nauw
Gewrongen als den knoop ik leggen kon;
En 'k repte tot geen enk'le ziel daarvan,
Totdat de zweer, de huid doorknagende,
Mijn heimlijk boetedoen verried en al
Mijn broedren zich verbaasden. Meer dan dit
Heb ik verduurd, ô God, gij weet het al.
Drie winters, dat mijn ziel u nader wiess',
Heb 'k aan den wand van gindschen berg doorleefd,
Het rechterbeen geketend in de rots,
In eenen kring van ruw gesteent' beklemd
En dakloos lag ik daar; gezwachteld soms
In 't waren van de nevels, en tweemaal
Gebrandmerkt door Uw schroeiende' onweêrstraal;
En soms de dampen zuigende voor drank,
Niet etende, tenzij dan bij geval
De schaamle gift van die daar komen mocht
Mijn lichaam te beroeren, en hersteld
Tot leven weêr te zijn. Want wonderen
Verrichtte ik, zeggen zij, waarvan de faam
Te midden van de menschen luide klinkt,
Verlamming en geraaktheid en de plaag
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Des kankers heelend. U, ô God, alleen,
U is bekend wat waar of onwaar zij.
Ontferm, ontferm u en bedek mijn zonde.
Dan, dat ik meer met u alleen mocht zijn,
Heb 'k drie jaar lang op eene zuil geleefd
Zes elboogslengten hoog, en nog drie jaar
Op een van twaalf; en tweemalen drie jaar
Hurkte ik op een die twintig zich verhief;
Dan tergend trage jaren tweemaal tien
Ben 'k saâm gegroeid met dees van veertig el.
Dat alles, dunkt me, ik heb het doorgestaan
- Of wel, ik droom - en dit zoo lang een tijd,
Indien 'k den tijd naar 't langzaam licht daarginds
En dees verheven zonnewijzer, dien
Mijn lijden kroont, mag meten - ja, dat al.
En toch, wat weet 'k? Want de euvlen komen hier
En zeggen mij: ‘val neêr, ô Simeon,
Gij hebt zoo lang geleên, zoo eind'loos lang!’
En reevlen dan van boetedoeningen
Die 'k nimmermeer kan hebben ondergaan,
Met leugens mij verbijst'rend. Menigmaal
Verval 'k, soms maanden lang, in zulk een staat
Van blinde gevoelloosheid, dat het is
Of hemel, aarde en tijd zijn uitgewischt.
Heer, wees nochtans gedachtig, hoe daar Gij
En al de heiligen in hemelvreugd,
Op aard de menschen wonen, in de schuts
Van veilgend dak, met hunne vrouwen saâm
Zich koestrend aan hun haard, bij voedend brood,
In warme kleederen; de beesten zelfs
Hun stallen hebben, - ik, van de' eersten gloor
Des lichts totdat het daalt, voor Christus mij,
De Moedermaagd, de heilgen nederbuig,
Eén duizend en tweehonderd maal; of ook
Na luttel sluimrens in den nacht ontwaak:
De kille sterren spark'len, 'k ben doorweekt
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Van natten dauw; van krakk'lend ijs verstijfd;
Een onbereide geitshuid dekt mijn rug;
Een schavende ijz'ren ring beknaagt mijn hals;
En, in mijn dorre en zwaklijke armen 't kruis,
Strijd, worstel ik met u, totdat ik sterf.
Ontferm, ontferm u! Wasch mijn zonde weg.
ô Heer, Gij weet het, welk een mensch ik ben;
In zonde ontvangen en geboren, mensch
Vol zondeschuld: maar dit is buiten mij;
Het is hun eigen werk; leg 't niet op mij.
Of rust op mij de blaam, indien daar zijn,
Die komen en mij eer bewijzen? Ha!
Zij denken dat ik iets ben. Wat ben ik?
De onnoozlen houden voor een heilge mij,
En brengen mij geschenken, bloem en fruit:
En ik voorwaar - U is ook dit bekend Heb al te zaâm zooveel en meer verduurd,
Dan menig een gerechte en edele,
Wiens naam men boekstaafde in der heilgen rij.
Goê liên, gij dwaalt, dus knielende voor mij.
Wat heb ik toch gedaan, om 't waard te zijn?
Ik ben een zondaar, vuiger dan gij t' zaâm.
't Mag zijn, dat soms ik wond'ren heb verricht,
Verminkten en gebrekkigen geheeld.
Wat zegt het? Het mag zijn, dat niemand ooit,
Ook van de heilgen zelf, bij wat ik leed
Zijn lijden wegen kon. Wat zegt ook dat?
Toch, rijst niet op; want opziende naar mij,
Kunt gij, dus opziend, knielen voor uw God.
Spreekt! Is daar onder u gebrekkige,
Verminkte? 't Is, geloof ik, u bekend
Dat uit mijn lange boetedoening mij
Kracht in den Hemel is geschonken: laat
Zijn wensch hem spreken. Ja, hem heelen kan 'k.
Kracht gaat daar van mij uit. Zij roepen reeds,
Dat zij genezen zijn. Zij juichen, hoor:
‘De heilge Simeon Stylites!’ Nu,
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Indien 't zoo is, God oogst in mij zijn oogst.
Mijn ziel, God oogst zijn oogst in u. Maar dan,
Kan 'k wond'ren doen en niet behouden zijn?
Dit wordt van geen getuigd. Dat was alleen
Den heiligen gegeven. En ook ik
Word zekerlijk behouden, ja ik draag
Eenmaal der heilgen kroon. Zij juichen: ‘Ziet,
Aanschouwt een heilig man!’ En van omhoog
Ook noemen zachter stemmen mij dien naam.
Houd moed dan, heilge Simeon! Dit dof
Omhulsel berst tot schittervleuglen op
En vóór mijn dood ontwaakt al meer, en meer,
En meer de hoop dat God mijn levensblaân
Van alle misdrijfmerk gereinigd heeft.
ô Gij, mijn kinderen, mijn kind'ren, ik,
De Simeon der zuil en toegenaamd
Stylites bij de menschen; Simeon,
De wachter op den steen ten einde toe;
Ik, Simeon, wiens brein de zonschijn brandt;
Wiens naakte kruin in de uren van de stilt'
Wit wordt van rijm, verkondig het nu luid
Van dees mijn hooge plaats der boete hier,
Dat Pontius en dat Iscariot
Bij mij als reine serafs blonken. 'k Lag
Op kolen vuurs, een vat, der zonde vol;
De gansche hellegloed beneden deed
Mij overzieden. Duivlen plukten zelfs
Mij bij de mouw, Abaddon greep naar mij
En Asmodeus; 'k sloeg hen met het kruis,
Zij zwermden weder aan. Zij prangden mij
Als apen-monsters in het bed de borst;
Zij flapten 't licht uit daar ik las; ik zag
Hun aangezichten tusschen mij en 't boek;
Hun veulenachtig hinniken en zwijnsch
Geknor verstoorde mijn gebed. Alleen
Nog deze weg stond open en langs dien
Ontkwam ik hun. Gij, kruisigt gelijk ik
Met geeseling en dorenen uw vleesch;
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Slaat, deinst niet en ontziet u niet; kan 't zijn,
Vast gansche vastentijden door en bidt.
Ikzelf ben nauwlijks, langzaam, langzaam gaand
Met wank'le schreên en de allerfelste pijn
Die poelen vuurs voorbij geklauterd, steeds
Nog suizende in mijn ooren. Evenwel,
Niet mij de lof: God heeft het goed gedocht
Te midden van de machten dezer aard
En tronen, in zijn welbehagen mij
Der menschheid tot een voorbeeld te doen zijn,
Voor weinigen bereikbaar. 'k Loochen 't niet,
Een tijd kan komen - ja, dit oogenblik,
Dit oogenblik klinkt op de dorpeltreên
Des levens reeds zijn voetstap - ik erken,
De tijd is voor de deur, wen zonder blaam
Gij mij vereeren kunt; mijn overschot
Zal 'k laten in uw land; gij moogt een schrijn
Gebeeldhouwd doen verrijzen om mijn stof,
Een geurge lamp doen branden voor 't gebeent',
Als 'k in der heilgen heerlijkheid zal zijn.
Terwijl 'k dat zeide schoot een vlijm van wee
Verschromp'lend door mij heen; een wolk gelijk,
Ging iets voorbij dat met een grover floers
Dit zwaar en hoornig oog verduisterde.
Het eind! Het eind! Gewisselijk het eind!
Wat 's dit? Een vorm, een schim, een flikkerlicht.
Genaakt daar de engel die een krone houdt?
Kom, gij gezegende, mijn broeder, kom!
Ik ken dien glans, 't gelaat. 'k Heb lang gewacht;
Mijn slapen zijn gereed. Ontzegt gij haar?
Neen, nader, nader, nader. 'k Grijp haar thans;
Mijn Christus! zij is heen: daar is zij weêr.
De kroon! De kroon! Nu drukt ze mij het hoofd,
Zij voegt zich aan, en dauw van 't Paradijs
Vloeit van haar af, zoo liefelijk, zoo zoet,
Een nardus, balsem, wierookgeur. ô Laat,
Laat, dierb're heilgen, mij misleid niet zijn:
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'k Vertrouwe dat ik gaaf en rein, bereid
Voor 't Hemelsch leven ben.
Spreekt, indien daar
Een priester, een man Gods zij onder u,
En laat hem haastig komen, aan de schacht
Een ladder lenend naar mijn luchte woon
Opklimmen en 't gezegend sacrament
Mij brengen, want de Heil'ge Geest vermaant
En 'k profeteere dat ik heden nog
Zal sterven, een vierde uurs vóór middernacht.
Maar Gij, ô Heer, schenk al dit dwaze volk
Uw bijstand, dat het voorbeeld niet voor hen
Te loor moog' gaan: geleid het tot Uw licht.
SOERA RANA.
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De Australische Bond.
Door E.B. Kielstra.
Australien und die Südsee, von Moritz Schanz. Berlin, Wilhelm Süsserott,
1901.
Western Australia, its position and prospects, by Trant Chambers, Perth.
1899.
l'Australie Occidentale illustrée, publiée par la Commission Royale de l'
A.O. à l'exposition de Paris en 1900. Paris, 1900.
De eerste Januari j.l., de eerste dag der nieuwe eeuw, was een dag van groote
beteekenis voor A u s t r a l i ë . Er werd feest gevierd te S i d n e y , de voorloopige
hoofdplaats van den A u s t r a l i s c h e n S t a t e n b o n d : Lord H o p e t o u n
aanvaardde de hem door de Britsche Kroon opgedragen betrekking van
Gouverneur-Generaal, - de Australische ‘Koloniën’, nu ‘Staten’ geworden, waren
meerderjarig verklaard door den wetgever in het moederland. Zeer los is de band,
die A u s t r a l i ë nog met G r o o t -B r i t t a n n i ë verbindt, maar hij is te hechter
geworden omdat hij nergens knelt en den jeugdigen Staat, de Commonwealth of
Australia, slechts voordeelen biedt. Men had gehoopt, dat de Hertog van
C o r n w a l l i s en Yo r k aan de feesten hoogeren luister
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zou bijzetten door zijne tegenwoordigheid, maar de toestand van Koningin V i c t o r i a
had dit belet. Eerst later kon hij zijne reisplannen ten uitvoer brengen, en den 9den
Mei 1901 werd door hem, te M e l b o u r n e , het parlement der Australische federatie
geopend.
Zal deze ‘aaneensluiting’ der verschillende staten voldoen aan de verwachtingen
van hen die haar ten slotte, na de overwinning van jarenlangen tegenstand, tot stand
wisten te brengen? Er is wel reden van twijfel, wanneer men let op den naijver die
er tusschen de staten in menig opzicht heerscht. Is het, wat dien naijver betreft, niet
teekenend dat men de hoofdstad van den nieuwen Bondsstaat noch te S i d n e y , noch
te M e l b o u r n e of in een der andere hoofdplaatsen wenschte? Er werd bepaald dat
een nieuwe hoofdstad zou worden gebouwd in een door N i e u w -Z u i d -Wa l l i s
aan den Bond af te staan district van minstens 100 vierkante Engelsche mijlen groot...
op een afstand van minstens 100 Engelsche mijlen van S i d n e y . In afwachting
daarvan zou S i d n e y de residentie van den Gouverneur-Generaal, M e l b o u r n e
die van het Bondsparlement zijn.
Wij vinden allicht, in den loop van ons opstel, de gelegenheid om op de verhouding
van de staten onderling terug te komen; maar meer dan ons te verdiepen in hetgeen
de toekomst brengen kan, trekt het ons aan, de tegenwoordige staatkundige en
economische toestanden in de verschillende staten en hunne ontwikkeling te schetsen.
Zooals bekend, kwamen de Australische volkplantingen nagenoeg geheel in de 19e
eeuw tot stand. C o o k 's reizen om den aardbol gaven, in 1788, aanleiding tot het
stichten van eene misdadigerskolonie aan de door hem ontdekte B o t a n y -baai in
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s ; de Britsche regeering was daartoe te eer geneigd, omdat,
door de onafhankelijk verklaring van N o o r d -A m e r i k a , de sedert meer dan eene
eeuw bestaande gelegenheid om de veroordeelden derwaarts over te brengen gesloten
was.
De toestand was, zoolang men zich aan de onvrucht-
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bare kust ophield, ellendig, en al spoedig werd een deel der gestraften overgebracht
naar het eiland N o r f o l k , ten N.-W. van N i e u w -Z e e l a n d . Vele jaren is dit
eiland bestemd gebleven voor hen, die zich opnieuw aan misdrijf schuldig maakten.
Eene tweede ‘dochterkolonie’ werd, in 1803, gesticht op v a n D i e m e n s l a n d ,
het tegenwoordige Ta s m a n i a .
Aldus is N i e u w -Z u i d -Wa l l i s de ‘bakermat’ geworden ook van de
nederzettingen in andere oorden van het Australische ‘vaste land’; uit
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s kwamen de eerste, vrije of gedwongen, kolonisten in de
verschillende streken. En, wel beschouwd, is de organisatie van den nieuwen
Australischen Bond eenigermate een terugkeer tot den vroegeren toestand, toen alle
nederzettingen, zelfs ook die op N i e u w -Z e e l a n d , ondergeschikt waren aan één
bestuur, dat van N i e u w -Z u i d -Wa l l i s .
Wanneer wij de kaart van het gansche eiland beschouwen, door onze voorvaderen
eenmaal ‘N i e u w -H o l l a n d ’ gedoopt, dan zien wij daarop de staten:
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s , V i c t o r i a , Z u i d -A u s t r a l i ë (dat dezen naam zeer
oneigenlijk draagt, daar het zich tot de Noordkust uitstrekt en, in het Zuiden, minder
Zuidelijk ligt dan V i c t o r i a ), We s t -A u s t r a l i ë , Q u e e n s l a n d ; en, ten Zuiden
van V i c t o r i a , het eiland Ta s m a n i a . Zij behoorden alle aanvankelijk tot den
eerstgenoemden, maar werden zelfstandig naarmate zij in beteekenis toenamen en
hunne belangen dat eischten: Ta s m a n i a in 1825, Z u i d -A u s t r a l i ë in 1836,
V i c t o r i a in 1851, Q u e e n s l a n d in 1859; We s t -A u s t r a l i ë , in 1826-29 van
S i d n e y uit bezet, werd tot 1890 toe als kroonkolonie beschouwd, en kreeg eerst
in dit jaar, toen het pas 50000 Europeesche inwoners telde, zelfbestuur gelijk de
andere Australische koloniën.
Uit de hier vermelde jaartallen blijkt wel, dat wij hier te doen hebben met moderne
koloniën, waarvan de ontwikkeling in zeer groote mate bespoedigd kon worden door
de moderne hulpmiddelen der 19de eeuw: stoomvaart, stoomwerktuigen, spoorwegen,
telegrafen. En, vooral, door ruime beschikking over Europeesch kapitaal: de
staatsschulden der zes staten bedragen niet minder dan 186 millioen pond
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sterling, waarvan er 115 millioen voor spoorwegaanleg zijn gebezigd.
De staatkundige ontwikkeling hield gelijken tred met de toeneming der bevolking.
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s was tot 1823 geheel afhankelijk van het moederland; in
dat jaar werd een ‘wetgevende raad’ in het leven geroepen, maar het land bleef
‘kroonkolonie’ tot 1842, toen de ‘wetgevende raad’ plaats maakte voor een ‘locaal
parlement’, welks bevoegdheden nog in menig opzicht beperkt bleven: de ministers
waren b.v. slechts verantwoording schuldig aan het opperbestuur, en het toezicht
over 's lands geldmiddelen bleef in handen van de kroon en hare vertegenwoordigers.
Toch was de nieuwe regeling van gewicht: de kolonisten werden opgevoed tot verder
zelfbestuur, dat weldra volgde.
Op dergelijke wijze werd gehandeld ten opzichte van Ta s m a n i a en
Z u i d -A u s t r a l i ë , die in 1851 een ‘locaal parlement’ kregen; de andere koloniën,
eerst later zelfstandig verklaard, volgden in hoofdzaak dezelfde beweging.
Omstreeks het midden der 19e eeuw waren er omstreeks een half millioen Europeanen
in A u s t r a l i ë , die in landbouw en veeteelt een goed bestaan vonden. De verloopen
halve eeuw had reeds veel zien veranderen, maar de volgende zou nog op heel andere
omkeeringen kunnen wijzen.
Den stoot daartoe gaf de ontdekking der goudmijnen bij B a t h u r s t , in
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s , in 1851, slechts enkele maanden later gevolgd door die
bij B a l l a r a t , in V i c t o r i a , en weldra op verschillende andere plaatsen. In
Z u i d -A u s t r a l i ë en Ta s m a n i a vond men betrekkelijk weinig, maar later des
te meer in Q u e e n s l a n d (1858) en in We s t -A u s t r a l i ë (1883).
Die eerste ontdekkingen, in 1851, deden de goudzoekers uit alle oorden der wereld
toestroomen. V i c t o r i a had, in Juli 1851, meer dan 70.000 inwoners; negen maanden
later vond men dat getal op de goudvelden alleen. Uit Z u i d -A u s t r a l i ë ,
Ta s m a n i a , N i e u w -Z e e l a n d kwamen ‘belanghebbenden’ in massa opzetten.
Z u i d -A u s t r a l i ë scheen een tijdlang alleen door vrouwen en kinderen be-
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woond. M e l b o u r n e , de hoofdstad van V i c t o r i a , was ongeveer van alle bestuur
ontbloot; de regeeringspersonen, door de goudkoorts aangetast, namen hun ontslag,
en het baatte niet of men al de bezoldiging verdubbelde. De bemanningen van de in
de haven aanwezige schepen deserteerden; in één woord, al wie kon ging op
goudzoeken uit, en in zijne vertwijfeling vroeg de Gouverneur een regiment soldaten,
die niet zouden kunnen deserteeren zonder zich aan zware straffen bloot te stellen.
Intusschen verrezen er tijdelijke steden op de goudvelden, en het was eene hoogst
moeilijke taak, onder de dagelijks toenemende bevolking van veelal laag gehalte de
orde te handhaven en de goudexploitatie aan behoorlijke regelingen te binden. Alle
onbebouwde gronden behooren tot het domein, en in beginsel was alzoo het daar
aanwezige goud gouvernementseigendom; hoe meer de productie steeg - in het eerste
jaar leverde V i c t o r i a goud voor eene waarde van dertien millioen pond sterling!
- hoe zwaarder in dit opzicht de verantwoordelijkheid werd van den Gouverneur.
In N i e u w -Z u i d -Wa l l i s , waar het, zij het dan nog beperkt, zelfbestuur reeds
sedert acht jaren werkte, veroorzaakte de goudkoorts niet zoodanige desorganisatie
van den openbaren dienst als in V i c t o r i a . De Gouverneur vaardigde dadelijk na
de eerste ontdekking eene proclamatie uit, waarbij bepaald werd dat van alle op het
domein gevonden goud eene belasting van 10 pCt. zoude worden geheven. De
goudgravers berustten - zij het aanvankelijk noode - in deze regeling, die ook in het
vervolg gehandhaafd werd.
In V i c t o r i a , waar de regeering minder kracht, de bevolking der goudvelden
meer overmacht had, gaf de zaak aanleiding tot groote moeilijkheden. Toen de
Gouverneur, bij de regeling der mijnrechten, het voorbeeld van zijn ambtgenoot te
S i d n e y volgde, ontstond daartegen een krachtig verzet; de regeering was niet bij
machte haren eisch te handhaven en poogde te vergeefs, door verlaging der belasting,
een compromis te treffen. Na driejarigen strijd volgde in 1854 eene uitbarsting, die
niet alleen V i c t o r i a ,
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maar geheel A u s t r a l i ë in een burgeroorlog dreigde te wikkelen. Het oproer werd,
in December 1854, op bloedige wijze gedempt; maar de gevangengenomen raddraaiers
werden, ondanks overtuigende bewijzen van hunne schuld, door de jury te
M e l b o u r n e vrijgesproken ...
Er is toen eene commissie benoemd tot herziening van de mijnwetgeving, en deze
slaagde in eene regeling, die beide partijen bevredigde: de goudgravers zouden eene
belasting betalen van één pond sterling per jaar, en het goud bij uitvoer belast worden
met 2½ shilling per ons, d.i. ongeveer 3½ pCt. der waarde.
Men kan waarlijk niet zeggen dat de fiscus aldus een rechtmatig aandeel ontvangt;
maar was het anders te verwachten, waar de belanghebbenden, samengesteld uit
velerlei avonturiers van laag allooi, feitelijk het heft in handen hadden en slechts op
hun eigenbelang bedacht waren?
Intusschen was het duidelijk geworden, dat na de ontdekking der goudmijnen geheel
andere eischen dan tot dusverre gesteld werden aan de koloniale besturen die,
tegenover de vermeerderde ontvangsten, in tal van nieuwe behoeften hadden te
voorzien; en de belangrijke toeneming van het Europeesch element deed den aandrang
tot zelfbestuur in de koloniën wassen. In de vier koloniën, N i e u w -Z u i d -Wa l l i s ,
V i c t o r i a , Z u i d -A u s t r a l i ë en Ta s m a n i a eischte men weldra volledige
zelfstandigheid in het beheer der financiën en domeinen, en dus ook
verantwoordelijkheid van eigen ministers aan eigen parlementen.
De Britsche regeering - het was tijdens den Krimoorlog! - wilde alle moeilijkheden
met de Australische koloniën vermijden en gaf toe. Aldus hadden in 1856 de eerste
parlements-verkiezingen plaats in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s , V i c t o r i a en
Ta s m a n i a , in 1857 in Z u i d -A u s t r a l i ë en in 1859, toen de ontdekking van
belangrijke goudvelden in het N.O. van het eiland het noodig maakte, Q u e e n s l a n d
van eerstgenoemde kolonie af te scheiden en op dezelfde wijze in het genot van
zelfbestuur te stellen, ook daar. Het nog achterlijk We s t -A u s t r a l i ë
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kreeg in 1870 eene constitutie, ongeveer gelijk aan die van N i e u w -Z u i d -Wa l l i s
van 1842, en, gelijk boven reeds vermeld, in 1890 dezelfde rechten als de andere
koloniën.
Het jaar 1855 is dus te beschouwen als het keerpunt in de politieke geschiedenis
der Australische koloniën. Hare parlementen worden ‘Parlementen des Konings’
genoemd, de wetten worden uitgevaardigd ‘in naam des Konings’; de inwoners
genieten alle rechten van Britsche onderdanen, zonder eenig offer aan het moederland.
Het beginsel van G r o o t -B r i t t a n n i ë 's oppergezag wordt aangegeven door de
bepaling, dat zijne wetten ginds van kracht zijn zoolang zij niet door eigen wetten
zijn vervangen.
De Gouverneurs der Australische koloniën worden, gewoonlijk voor den tijd van
zes jaren, door de kroon benoemd en uit de kas der koloniën betaald
(N i e u w -Z u i d -Wa l l i s en V i c t o r i a elk 7000, Q u e e n s l a n d 5000, Z u i d en We s t -A u s t r a l i ë elk 4000, Ta s m a n i a 3500 pond sterling per jaar). Zij
bekrachtigen de koloniale wetten ‘in naam des Konings’, en kunnen, wanneer zij
daartegen bezwaar maken, de beslissing der kroon inroepen. Deze heeft zich echter
steeds zooveel mogelijk van alle inmenging met de inwendige aangelegenheden der
Australische koloniën onthouden, en feitelijk heeft de Gouverneur niet meer
rechtstreekschen invloed op den loop der zaken dan de Souverein in het moederland.
Kenschetsend is het, dat men in 1899 tot Gouverneur van N i e u w -Z u i d -Wa l l i s
den 26-jarigen graaf B e a u c h a m p , tot Gouverneur van Z u i d -A u s t r a l i ë den
zoon van Lord Te n n y s o n benoemde; beide personen hadden geenerlei openbare
betrekking bekleed, misten alle practijk in bestuurszaken, - zij werden geschikt geacht
voor gouverneur eener Australische kolonie omdat zij bekende namen dragen, geld
bezitten en dus goed kunnen representeeren.
De volksvertegenwoordiging bestaat uit een hoogeren een lagerhuis: de
‘wetgevende raad’ en de ‘wetgevende vergadering’. De eerste wordt, in
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s en Q u e e n s l a n d , door de kroon benoemd voor het leven;
in de andere koloniën voor zes à negen jaren uit de
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bezittende klasse door kiezers, welke over een zeker inkomen beschikken. In
Z u i d -A u s t r a l i ë ontvangen de leden van den wetgevenden raad 200 pond sterling
per jaar1), in de andere deelen van den Bond niets.
Voor de ‘wetgevende vergadering’ hebben noch de leden, noch de kiezers in de
meeste koloniën aan een anderen eisch te voldoen dan dat zij geboren of
genaturaliseerd Britsch onderdaan zijn en een korten tijd in de kolonie gewoond
hebben; in enkele streken wordt nog een zeker eigendom of inkomen gevorderd.
Maar het kiesrecht wordt steeds vrijgeviger geregeld, zoodat het ‘algemeen stemrecht’
nu reeds vrij algemeen is. De afgevaardigden nemen in We s t -A u s t r a l i ë voor 4,
elders voor 3 jaar zitting; zij genieten vrij vervoer op de spoorwegen en eene
bezoldiging van 100 tot 300 pond. Behalve in Q u e e n s l a n d geeft in alle
parlementen de arbeiderspartij den doorslag.
In verband met hetgeen wij boven zeiden omtrent den naijver tusschen de
verschillende Staten verdient het opmerking, dat de naturalisatie in ééne kolonie geen
rechten geeft in de anderen, omdat men daardoor geen Britsch burger, maar alleen
burger van die eene kolonie wordt. Een vreemdeling, te S i d n e y gevestigd en daar
genaturaliseerd, zal dus eene nieuwe naturalisatie behoeven als hij naar M e l b o u r n e
verhuist.
Sedert 1895 hebben, in Z u i d -A u s t r a l i ë , ook de vrouwen het kiesrecht voor
het parlement; er wordt echter niet veel prijs op gesteld, en de beweging in die richting
verliest blijkbaar aan kracht: toen men in 1899 in V i c t o r i a het voorbeeld van
Z u i d -A u s t r a l i ë wilde volgen, stemde de Wetgevende Raad het daartoe strekkend
wetsontwerp af. Voor zoover de vrouwen belasting betalen, nemen zij in alle
Australische staten deel aan de verkiezingen voor de stedelijke raden.
De Ministers, uit de meerderheid van het parlement - d.i., behalve in
Q u e e n s l a n d , uit de arbeiderspartij - voortgekomen, worden uit alle
maatschappelijke kringen

1) Volgens E m i l J u n g (Deutsche Rundschau van Maart jl., bl. 420) ontvangen de leden
van het hoogerhuis in Z u i d -A u s t r a l i ë geene bezoldiging, maar wel die van
Q u e e n s l a n d (300 pond sterling per jaar).
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gekozen; zoo is thans een hunner herbergier, een ander ondernemer van openbare
verkoopingen geweest. Zulke personen, in het practische leven opgeleid, ontwikkelen
meermalen eene bijzondere handigheid.
Van de parlementen wordt, in verschillende geschriften, weinig goeds getuigd.
Volgens S c h a n z worden, in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s en Ta s m a n i a , lang niet
alle parlementsleden onomkoopbaar geacht, en leidt, in de volksvertegenwoordigingen
der andere staten, zucht naar macht niet zelden tot verloochening van beginselen.
B a r t o n , een inwoner van S i d n e y , beweert, in The Imperial and Asiatic Quarterly
Review van April j.l., dat het parlementaire stelsel in de verschillende staten fiasco
heeft gemaakt; het gehalte der parlementsleden is, volgens hem, steeds gedaald: zij
zorgen minder voor 's lands- dan voor hun eigen belang.
Niet gunstiger is het oordeel van J. G r a t t a n G r e y in zijn dezer dagen
verschenen Australasia old and new.
Het zijn blijkbaar ‘conservatieven’ die aldus spreken; maar er is, dunkt ons, wel
grond voor hunne meening, wanneer wij nagaan hoe in betrekkelijk weinige jaren
de bevolking is verveelvoudigd door de toestrooming van avonturiers uit alle landen.
Kan men van dezen wel groote ontwikkeling verwachten van eer en plichtgevoel?
Wat ons betreft, wij meenen dat de ‘democratische overheersching’ in dergelijke
nieuwe staten veel grooter gevaren medebrengt dan in oude rijken, waar ook in de
lagere lagen der maatschappij zich traditiën ontwikkeld hebben ten opzichte van
algemeene belangen. Het is wel waard de aandacht te trekken, dat, zooals wij boven
zagen, de goudgravers in V i c t o r i a met geweld zelfs hun eigenbelang wisten te
behartigen toen eenigermate de behartiging van het algemeen belang werd beoogd!
Maar wij gaan hierop niet verder in, en willen thans kortelijk nagaan in welke
richting zich de verschillende koloniën hebben ontwikkeld. West-Australië, dat eerst
in latere jaren tot opkomst kwam, laten wij daarbij voor het oogenblik grootendeels
rusten.
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Wij zeiden het reeds met een enkel woord: de ontdekking der rijke goudmijnen sedert 1891 is gemiddeld jaarlijks voor negen millioen pond sterling aan goud
uitgevoerd! - deed velerlei nieuwe behoeften ontstaan, Vooral aan goede wegen,
spoorwegen, havens, post- en telegraafdienst enz.
De duidelijk geworden groote rijkdom van het land maakte de kapitalisten in het
moederland bereid, de noodige gelden tegen billijke rente te verstrekken; de
rentestandaard, bij de eerste koloniale leeningen op zes percent bepaald, daalde in
latere jaren geleidelijk tot drie percent. De nieuwe verkeersmiddelen, op deze wijze
met groote voortvarendheid in het leven geroepen, waren zeer bevorderlijk aan de
ontwikkeling van landbouw en veeteelt, en ook aan die der in agrarische
aangelegenheden zeer strijdige belangen. Onder den invloed der machtige
arbeiderspartij werden de belangen der kleine landbouwers behartigd ten koste van
de groote grondbezitters (squatters), en het algemeen welzijn is daardoor bevorderd;
want A u s t r a l i ë , met zijn gunstig klimaat en vruchtbaren bodem, biedt vooral den
kleinen kolonisten deugdelijke kansen aan voor een ruim bestaan. Na 1880 zijn in
de wetten van alle Australische koloniën bepalingen opgenomen, volgens welke aan
kleine landbouwers geldelijke voorschotten uit de algemeene kas kunnen worden
verleend tegen billijke rente, om hun aldus het verkrijgen van grondeigendom
gemakkelijk te maken.
Het onderwijs, vroeger met steun uit de openbare kassen aan de
kerkgenootschappen overgelaten, is sedert 1880 (in V i c t o r i a reeds acht jaar eerder)
neutraal staatsonderwijs geworden, waarbij de leerplicht werd ingevoerd en het
schoolgeld afgeschaft. Het hooger onderwijs werd bevorderd door de oprichting van
openbare en bijzondere scholen; te S i d n e y , M e l b o u r n e , A d e l a ï d e vindt men
universiteiten met alle bevoegdheden van die in het moederland. Openbare
bibliotheken, vrije leeszalen vindt men bijna in iedere stad.
De Australische koloniën bepalen echter hare werkzaamheid niet tot het binnenland,
- zij wijden ook de aandacht aan de eilanden, gelegen in de haar omringende zeeën.
Met leede oogen zagen zij de kolonisatieplannen van
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F r a n k r i j k en D u i t s c h l a n d in de S t i l l e Z u i d z e e , en vooral de vestiging
van laatstgenoemd rijk op N i e u w -G u i n e a ; de Gouverneur van Q u e e n s l a n d
ging, in 1883, op eigen gezag over tot annexatie van dit eiland voor zoover het niet
aan N e d e r l a n d toebehoorde, maar deze handeling werd door de Britsche regeering
niet gesanctionneerd, en de overeenkomst tusschen D u i t s c h l a n d en E n g e l a n d
op 6 April 1885 gesloten, gevolgd door den ‘Schützbrief’, den 17 Mei 1885 aan de
Nieuw-Guinea-maatschappij door den Duitschen Keizer verleend, stelde de Duitsche
aanspraken op een deel van genoemd eiland vast. De Britsche Regeering aanvaardde
toen het protectoraat voor het Zuid-Oostelijk deel, onder voorwaarde dat de
Australische koloniën tien jaren lang 15000 pond sterling per jaar in de bestuurskosten
zouden bijdragen. Toen, in 1887, Q u e e n s l a n d , N i e u w -Z u i d -Wa l l i s en
V i c t o r i a zich daartoe hadden verbonden, werd het ‘protectoraat’ vervangen door
eene ‘kroonkolonie’, welker bestuurder onder het toezicht van den Gouverneur van
Q u e e n s l a n d is gesteld.
De daad van dien Gouverneur in 1883 heeft dus wel positieve gevolgen gehad,
maar dat zij de vestiging der Duitschers op N i e u w -G u i n e a niet heeft kunnen
beletten, is den Australiërs een reden van ergernis gebleven, gelijk wij straks zullen
zien.
Onder den druk der openbare meening in A u s t r a l i ë zijn nog andere Britsche
annexatiën in de Zuidzee gevolgd; en dat men daar zijne aspiratiën niet binnen enge
grenzen beperkt, blijkt wel uit de vraag, in 1899 door de Australische pers gedaan:
‘Wat zal A u s t r a l i ë 's aandeel in C h i n a zijn, wanneer zelfs kleine staten als
B e l g i ë daar concessiën weten te verwerven?’
In verband met dit ‘gevoel van eigenwaarde’ der koloniën staat het streven, te
zorgen voor de verdediging ter zee en te land. Elke kolonie ving aan, eene kleine
legermacht te vormen, welke, door Britsche officieren in kolonialen dienst aangevoerd,
in tijd van nood zou dienen als kern voor een leger van militie en vrijwilligers.
Britsche troepen zijn er niet in A u s t r a l i ë ; integendeel, in 1885
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hebben reeds 600 man uit N i e u w -Z u i d -Wa l l i s deelgenomen aan den oorlog in
S o e d a n , en ook bij den tegenwoordigen oorlog in Z u i d -A f r i k a hebben de
Australische vrijwilligers zich niet onbetuigd gelaten.
De eigen zeemacht der koloniën is nog onbeduidend. In 1887 werd eene regeling
getroffen, waarbij het moederland zich verbond een Australisch auxiliair eskader te
verschaffen tegen betaling der kosten; dit eskader, in 1891 gereed gekomen, heeft
zijn hoofdkwartier te S i d n e y , en bestaat uit 5 kruisers en 2 kanonneerbooten, met
eene bemanning van ca. 2400 man. Daarneven is er nog een Britsch eskader in
A u s t r a l i ë , waarvan de kosten mede door de koloniën worden vergoed. De
voornaamste punten langs de kust zijn van verdedigingswerken voorzien; het is, of
men steeds op zijne hoede is voor de plotselinge verschijning van een Fransche of
Russische vijandelijke vloot.
In dàt opzicht is er, tusschen de verschillende koloniën, gemeenschap van belang.
Zij is dat meer nog ten opzichte van de binnenlandsche verhoudingen, wanneer men
de financieele zaken buiten rekening laat.
Zoo ergens ter wereld, dan is het in al die koloniën of staten een voortdurende
strijd tusschen kapitaal en arbeid: de arbeiders kennen hun kracht, en streven naar
vermeerdering hunner rechten. In 1890 beproefden zij eene algemeene werkstaking,
om de patroons te dwingen de regeling van de werkzaamheden in de fabrieken
grootendeels aan hen over te laten; tegenover een verbond van alle arbeiders in de
gezamenlijke staten werd een verbond gesteld van alle werkgevers, en ten slotte
behaalde het laatste de overwinning.
De regeeringsorganisatie, het onderwijs, de agrarische wetten, de arbeidswetten
komen voor de verschillende staten in hoofdzaak overeen, en gaandeweg ontstond
er eene beweging om de natuurlijke banden tusschen hen door eene politieke
vereeniging te versterken. De leidende staatslieden bevorderden die beweging, omdat
eene federatie de beteekenis van A u s t r a l i ë tegenover het buitenland,
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en ook tegenover het moederland, verhoogen zou. Maar langen tijd stond de naijver
de verwezenlijking van zoodanig denkbeeld in den weg.
Reeds in 1871 werd het denkbeeld eener ‘tolvereeniging’ geopperd; en ofschoon
men in het moederland daarin wel eenig gevaar zag voor de handhaving van het
oppergezag, gaf men in '73 zoover toe, dat de koloniën bevoegd zouden zijn elkander
op tolgebied te bevoordeelen; van differentieele rechten tegenover E n g e l a n d of
vreemde staten mocht echter geen sprake zijn.
Doch de belangen der enkele koloniën liepen te veel uiteen om op deze wijze tot
een begin van eenheid te geraken: de openbare geldmiddelen hangen voor een groot
deel van de invoerrechten af - behalve in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s zijn alle
Australische staten in het ‘genot’ van zeer beschermende tarieven: alle invoer, ook
die uit Engeland of uit de aangrenzende staten, wordt met 15 à 25 pCt. belast - en
wie daaraan tornt, loopt groot gevaar de financiën van zijn land in de war te brengen.
Bovendien zijn b.v. de fabrikanten in V i c t o r i a jegens die van Z u i d -A u s t r a l i ë ,
en omgekeerd, allerminst geneigd den afzet der producten hunner concurrenten door
verlaging van invoerrechten te bevorderen. Hebben de koloniën niet spoorwegen op
verschillende spoorwijdte aangelegd om de concurrentie op elkaars gebied tegen te
houden?
De vereeniging der Australische staten tot één bond bleef dus rusten totdat, in
1884, het optreden van D u i t s c h l a n d in de Z u i d z e e den nationalen naijver
opwekte. Men besloot tot de vorming van een ‘Bondsraad’ die, uit afgevaardigden
der verschillende koloniën samengesteld, zou dienen tot bespreking van
gemeenschappelijke belangen, maar de binnenlandsche aangelegenheden
onaangeroerd zou laten. De eerste samenkomst van dien Raad had in 1886 te
H o b a r t , de hoofdplaats van Ta s m a n i a , plaats; er waren, behalve van dit eiland,
afgevaardigden uit V i c t o r i a , Q u e e n s l a n d , We s t -A u s t r a l i ë en F i d j i
aanwezig, die echter tot geen overeenstemming konden geraken. Ook deze poging
om tot eenheid te geraken mislukte alzoo.
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In 1889 ging eene nieuwe poging uit van N i e u w -Z u i d -Wa l l i s : in 1890 kwamen
te M e l b o u r n e , in 1891 te S i d n e y , de eerste Ministers van de zes Australische
koloniën en N i e u w -Z e e l a n d te zamen; de meerderheid besloot tot eene organisatie
in den geest van de Vereenigde Staten van N o o r d -A m e r i k a , en een daarnaar
gemaakt ontwerp werd ter beoordeeling aan de verschillende parlementen
toegezonden. Een intusschen uitgebroken industrieele crisis, gevolgd door een
financieele crisis, vertraagde de behandeling, en tegen de plannen zelve bestonden
groote bezwaren. De bepalingen van de ontworpen constitutie, volgens welke alle
tollen tusschen de koloniën zouden verdwijnen en overal hetzelfde recht van invoer
op buitenlandsche goederen zou worden geheven, waren - gelijk uit het boven
aangevoerde voldoende volgt - een groote steen des aanstoots: men zag daarin een
poging van N i e u w -Z u i d -Wa l l i s om zijne vrijhandelsbegrippen aan de andere
staten op te dringen.
Met veel overleg werden de onderhandelingen voortgezet, en eindelijk, in 1899,
was de overeenstemming verkregen tusschen N i e u w -Z u i d -Wa l l i s ,
Q u e e n s l a n d , V i c t o r i a , Z u i d -A u s t r a l i ë en Ta s m a n i a .
N i e u w -Z e e l a n d had zich aan de besprekingen onttrokken; We s t -A u s t r a l i ë
trad in 1900 tot de ontworpen regeling toe.
In N i e u w -Z u i d -Wa l l i s was bij de gehouden volksstemming de oppositie het
grootst: in 1898 was daar het voorstel verworpen, omdat men vreesde gedwongen
te zullen worden tot verlating van het vrijhandelsstelsel, en in 1899 werd het slechts
aangenomen met 108.000 tegen 83.000 stemmen. In Q u e e n s l a n d was de
tegenstand niet minder groot: bij 38.500 voor- waren er 31.500 tegenstemmers, die
grootendeels werden beheerscht door de vrees dat er beperkende bepalingen zouden
worden gemaakt op de immigratie, welke hier voor de suikercultuur noodig is maar
elders door de arbeiderspartij, om concurrentie op de arbeidsmarkt te weren, krachtig
wordt tegengewerkt. In de andere staten, vooral in V i c t o r i a en Ta s m a n i a , was
de groote meerderheid vóór de Bonds-organisatie.
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Gelijk in 1855 tijdens den Krimoorlog, kwam men thans, tijdens den oorlog met de
Zuid-Afrikaansche republieken, op een bijzonder gunstig tijdstip met de voorstellen
tot goedkeuring der ontworpen regelingen bij het opperbestuur in E n g e l a n d , dat
alle redenen had om moeielijkheden met de Australische koloniën te vermijden.
Wel werden aanvankelijk vele bedenkingen geopperd. Het toekomstig
Bondsparlement zou niet alleen te beslissen hebben over binnenlandsche en
buitenlandsche zaken, de opneming van andere Zuidzee-koloniën in den Bondsstaat,
spoorwegbouw, tollen, belastingen, handelspolitiek, lands verdediging, muntwezen,
post- en telegraafdienst, volksgezondheid, verhouding tusschen werkgevers en
werknemers, octrooien, emigratie en immigratie, enz. enz., - de nieuwe Bondsstaat
zou ook niet meer staan onder den Privy Council, het hoogste gerechtshof voor
E n g e l a n d en zijne koloniën, maar er zou een High Court of Australia, een opperste
gerechtshof in A u s t r a l i ë -z e l f worden opgericht, van welks uitspraak geen appèl
mogelijk zou zijn.
Na langdurige onderhandelingen werden alle eerstgenoemde regelingen
goedgekeurd, toen de Australische onderhandelaars niet genegen bleken iets toe te
geven. Wanneer er op gewezen werd dat eene zelfstandige behandeling van
buitenlandsche aangelegenheden en opneming van andere Zuidzee-koloniën in den
Bond het Britsche rijk in groote politieke moeielijkheden zoude kunnen brengen,
werd geantwoord dat A u s t r a l i ë eenmaal door zijn gemis aan zelfstandigheid een
belangrijk deel van N i e u w -G u i n e a verloren had; dat D u i t s c h l a n d daardoor
de ongewenschte nabuur van Q u e e n s l a n d was geworden, en dat men wel zorgen
zou dat zoodanige fout niet ten tweeden male kon worden begaan.
Ten slotte werd aan alle eischen toegegeven, behalve aan die omtrent het
oppergerechtshof, en het scheen alsof het gansche plan daarop zou afstuiten; de
stemming in A u s t r a l i ë werd zeer ongunstig, en men vroeg of de Britsche Regeering
door hare tegenwerking de hulp, door A u s t r a l i ë in Z u i d -A f r i k a bewezen, niet
met groven ondank beloonde?
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C h a m b e r l a i n vond nu een uitweg: er zou een nieuw hof worden in het leven
geroepen, waarin A u s t r a l i ë , I n d i ë , Z u i d -A f r i k a en C a n a d a ieder door
een rechter zouden vertegenwoordigd zijn; de leden van dat hof zouden voor hun
leven zitting hebben in het Engelsche Hoogerhuis en eene bezoldiging van 6000
pond sterling ontvangen uit de Engelsche Staatskas. Dat hof zou dan den Privy
Council vervangen. De Australische onderhandelaren gaven toe, nadat zij de
belangrijke bepaling hadden doorgedreven dat een appèl van het hoogste Australische
rechtscollege op het nieuwe hof slechts zou plaats hebben bij verschil tusschen twee
Australische staten of tusschen een dezer staten en den Australischen Bond, en dan
nog alleen wanneer beide partijen dit wenschen.
De onderhandelingen hadden nagenoeg een jaar geduurd, en behoudens deze
betrekkelijk geringe concessie hadden de Australiërs in alle opzichten de overwinning
behaald. Den 9den Juli 1900 werd de wet afgekondigd, waarbij de Bondsstaat, de
Commonwealth of Australia, werd gevestigd. Graaf H o p e t o u n , die van 1889-95
gouverneur van V i c t o r i a was, werd aangesteld als de eerste Gouverneur-Generaal,
op eene bezoldiging van 10.000 pond sterling per jaar ten laste van de bondskas.
Om deze kas te vullen, kan van de jaarlijksche inkomsten der staten hoogstens
een vierde deel gevorderd worden; het overige blijft ter beschikking van elken staat,
of dient ter betaling der renten van de schulden, door den Bond van de afzonderlijke
staten overgenomen.
De Gouverneur-Generaal wordt ter zijde gestaan door zeven verantwoordelijke
ministers, welke door hem uit de parlementsleden worden gekozen. Het parlement
bestaat uit twee kamers: de Senaat, waarin elke staat zes leden telt, die om de drie
jaar voor de helft aftreden, en de kamer van afgevaardigden, waarin voor elke 50.000
inwoners van iederen staat een lid zitting neemt, behoudens de bepaling dat het aantal
leden voor een staat minstens vijf bedraagt. Zij treden om de drie jaar af.
Naar de tegenwoordige bevolkingscijfers is het aantal
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afgevaardigden: voor N i e u w -Z u i d -Wa l l i s 26, voor V i c t o r i a 23, voor
Q u e e n s l a n d 10, voor Z u i d -A u s t r a l i ë 7, voor Ta s m a n i a en
We s t -A u s t r a l i ë elk 5.
De verkiezing voor de beide deelen der Volksvertegenwoordiging geschiedt
rechtstreeks, krachtens algemeen stemrecht; ieder man, die den leeftijd van 21 jaar
heeft bereikt, is kiezer, mits hij drie jaren in Australië heeft gewoond en òf hier
geboren, òf Britsch onderdaan, òf sinds vijf jaar genaturaliseerd is.
In al wat boven is medegedeeld omtrent de sociale en politieke verhoudingen in
A u s t r a l i ë is nog geen sprake geweest van de verschillende bestanddeelen der
bevolking. Toch zal bij menigeen, denkende aan de inlandsche bevolkingen in den
N e d e r l a n d s c h -I n d i s c h e n Archipel, de vraag opkomen welke de rol is geweest,
door de inboorlingen van ‘N i e u w -H o l l a n d ’ gespeeld in de geschiedenis der
kolonisatie in de 19e eeuw?
Men zou die rol in één woord kunnen noemen een treurige.
Toen de Engelschen zich op N i e u w -H o l l a n d en Ta s m a n i a vestigden,
vonden zij het land betrekkelijk zwak bevolkt door negers, op den allerlaagsten trap
van beschaving staande: menscheneters, naakt gaande of zich met beestenvellen
bekleedende, onder den blooten hemel of in rotsholen slapende; geen vaste
woonplaatsen kennende, hun onderhoud vindende in de jacht en de vischvangst, of
in wortelen en kruiden welke de grond zonder bebouwing voortbrengt. Men kan dus
wel zeggen, dat het land beschikbaar was voor den Europeaan die er zich wenschte
te vestigen, en dat bezwaarlijk rekening kon worden gehouden met de rechten eener
‘gezeten bevolking.’
Maar in werkelijkheid zijn de kolonisten veel verder gegaan, wat wel eenigermate
te verklaren is uit den aard der aanvankelijke Europeesche bevolking: verbannen
misdadigers; voor een ander deel ook uit het begrip, dat in de tijden der Oost-Indische
Compagnie in onze koloniën meermalen werd verkondigd, dat men de zwarte heidenen
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niet als zijne medeschepselen behoefde te beschouwen.
Hoe dit zij, - Dr. J. L a u t e r e r te B r i s b a n e (Australien und Tasmanien), verhaalt
dat in Ta s m a n i a van 1804 af een ‘rassenoorlog op leven en dood’ is gevoerd, die
in 1876 met den dood van den laatsten Tasmaniër eindigde. Tot het uitsterven van
het gansche geslacht hebben de alcohol, het opium en de door de Europeanen
ingevoerde ziekten veel bijgedragen.
Dezelfde redenen hebben ook het aantal inboorlingen op het ‘continent’ geregeld
doen verminderen. Zij zijn met geweld teruggedreven waar de blanke zich verkoos
neder te zetten; volgens Dr. L a u t e r e r werden zij in Q u e e n s l a n d door de groote
grondbezitters vergiftigd met arsenikhoudend meel of met vergiftigd schapenvleesch,
dat in het bosch werd opgehangen, alsof het de verdelging van ongedierte gold....
Gaandeweg hebben zich wel andere opvattingen gevestigd, en de regeeringen
hebben getracht de Austraalnegers te beschermen. Maar ook waar zij goed behandeld
worden sterven zij uit; in Z u i d -A u s t r a l i ë zijn er geen 3000, in
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s geen 7000, in V i c t o r i a geen 500 meer. Worden zij al
van Staatswege onderhouden - in V i c t o r i a kost ieder hunner jaarlijks 12 pond
sterling, - het baat niet, hunne dagen schijnen geteld. Men neemt aan dat er nog, met
inbegrip der gedeeltelijk onbekende binnenlanden, omstreeks 60.000 in het leven
zijn.
In de toekomst behoort dan het gansche land aan de ‘vreemdelingen,’ wier aantal
bedroeg:
in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s

1.346.240 (1.6 per vierk. K.M.)

in V i c t o r i a

1.175.490 (5.1 per vierk. K.M.)

in Q u e e n s l a n d

498.530 (0.3 per vierk. K.M.)

in Z u i d -A u s t r a l i ë

367.800 (0.15 per vierk. K.M.)

in We s t -A u s t r a l i ë

168.130 (0.06 per vierk. K.M.)

in Ta s m a n i a

177.340 (2.6 per vierk. K.M.)
_____

te zamen

3.733.530 (3.25 per vierk. K.M.)

Ter vergelijking worde hier herinnerd dat N e d e r l a n d ruim 1500, J a v a ruim
1800 inwoners per vierk. K.M. telt. A u s t r a l i ë is dus wel zéér dun bevolkt! En
daarbij komt
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nog dat, in de meeste koloniën, de bevolking van enkele steden een buiten alle
verhouding groot deel der bevolking omvat: M e l b o u r n e heeft 40 pCt. van de
gansche bevolking van V i c t o r i a ; S i d n e y 32 pCt. van die van
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s ; A d e l a ï d e 40 pCt. van die van Z u i d -A u s t r a l i ë ,
B r i s b a n e 22 pCt. van die van Q u e e n s l a n d .
De nationaliteit der bevolking is in hoofdzaak de Engelsche; er zijn omstreeks
100.000 Duitschers en 43.000 Chineezen. Verder zijn er Japanners voor de
parelvisscherij, en ongeveer 10.000 Kanaken (inboorlingen van H a w a i en de andere
Z u i d z e e -eilanden), die in Q u e e n s l a n d in de suiker- en katoenplantages werken.
Dat er overigens personen uit alle oorden der wereld zijn, spreekt van zelf.
Van 1870 tot 1897 is de bevolking met 132 pCt. toegenomen; hoofdzakelijk door
immigratie, want het Nieuw-Malthusianisme vindt ginds zeer vele aanhangers. Die
immigratie geschiedde vroeger met steun der koloniale regeeringen, maar sedert
1890 is dit alleen nog in Q u e e n s l a n d en We s t -A u s t r a l i ë het geval; in de
meeste koloniën is de oppermachtige arbeiderspartij thans tegen alle immigratie
gekant, uit vrees dat de loonen daardoor zouden dalen. Verscheiden koloniën heffen
tegenwoordig van iederen Chineeschen immigrant eene betaling van 10 tot 100 pond
sterling; enkele vergunnen aan de aankomende schepen slechts één Chinees aan te
voeren per 2 à 500 ton laadruimte, en maakten onlangs de vooral tegen dit ras gerichte
bepaling, dat geen vreemdeling wordt toegelaten als hij geen Europeesche taal spreekt
en schrijft. Het in 1899 te B r i s b a n e gehouden ‘internationaal arbeidscongres’,
waar V i c t o r i a , N i e u w -Z u i d -Wa l l i s , Z u i d -A u s t r a l i ë en Q u e e n s l a n d
vertegenwoordigd waren, kwam tot het besluit dat voortaan alle vreemdelingen
moesten worden geweerd. En hoever de invloed der arbeiders gaat, kan blijken uit
het feit dat, toen eene firma in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s eene moderne wolwasscherij
wilde oprichten waartoe, ten minste aanvankelijk, deskundige werkkrachten uit het
buitenland noodig zouden zijn, zij, op aandrang der arbeiders-
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partij, de vereischte vergunning niet heeft kunnen verkrijgen: door den invoer van
vreemde werklieden zouden de belangen der Australiërs worden geschaad!
Veeteelt, mijnbouw en landbouw zijn de voornaamste middelen van bestaan. Vooral
de schapenteelt heeft een verbazenden omvang genomen: de statistiek sprak in 1897
van 84 millioen schapen, en van een woluitvoer tot eene waarde van meer dan 17
millioen pond sterling per jaar. Maar ook de runderteelt is van veel belang: het
Australisch vleesch, in blik en in bevroren toestand, vindt, ook in Europa, een steeds
grooter afzetgebied. De mijnbouw bepaalt zich niet-alleen tot goud, maar omvat ook
zilver en steenkolen (vooral in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s ), koper (vooral in
Z u i d -A u s t r a l i ë ), tin (vooral in N i e u w -Z u i d -Wa l l i s en Ta s m a n i a ) in
belangrijke hoeveelheid. Aan ijzer is de bodem zeer rijk; verder zijn nog verschillende
andere mineralen aanwezig, maar de productie daarvan beteekent nog weinig.
De land- en tuinbouw is voor het buitenland voorloopig van minder beteekenis;
in gunstige jaren kunnen V i c t o r i a en Z u i d -A u s t r a l i ë niet-alleen de andere
Australische staten van de daar ontbrekende tarwe voorzien, maar nog belangrijke
hoeveelheden op de Londensche markt brengen. De wijnbouw heeft niet aan de
aanvankelijke verwachtingen beantwoord.
In We s t -A u s t r a l i ë vindt men prachtige bosschen met voortreffelijk hout.
Alvorens dit opstel te besluiten - wij stellen ons voor, een afzonderlijk artikel te
wijden aan de ontwikkeling van We s t -A u s t r a l i ë - moeten wij nog een oogenblik
de aandacht vragen voor de binnenlandsche politieke verhoudingen, in het bijzonder
voor Z u i d -A u s t r a l i ë .
In de vorige bladzijden was reeds bij herhaling sprake van de macht der
arbeiderspartij in de verschillende Australische landen. Inderdaad is daar de
‘democratie’ aan het woord, en er worden, onder bijzonder gunstige omstandig-
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heden, belangwekkende proeven genoemen. Bijzonder gunstige omstandigheden,
want eene bevolking van 2 à 4 millioen zielen, die in eene halve eeuw voor meer
dan 6000 millioen gulden mineralen uit den grond haalt, die beschikken kan over
onafzienbare weidevelden, die geniet van een gunstig klimaat, kan zich de weelde
van kostbare proeven veroorloven. En zij had, voor de krachtige ontwikkeling van
hare natuurlijke hulpbronnen, de beschikking over het Europeesch kapitaal en over
de Europeesche industrie.
Zelfs wanneer de democratie daar zal kunnen aantoonen, dat hare staatsinrichting
op den duur doelmatig is, zal dat dus nog niet als bewijs kunnen gelden dat dezelfde
regelingen geschikt zijn voor Europeesche, soms duizendmaal sterker bevolkte staten.
Maar hoe dit zij, - belangwekkend is het in ieder geval, te zien wat de democratie in
Australië doet.
Op het ‘continent’ is Z u i d -A u s t r a l i ë , daarbuiten N i e u w -Z e e l a n d in dat
opzicht het verst gevorderd. Z u i d -A u s t r a l i ë noemt zich trotsch de meest
vooruitstrevende der staten, omdat het zijne ontwikkeling begon zonder aanvoer van
gedeporteerden en van den aanvang af vrijzinnige denkbeelden huldigde.
Wat op N i e u w -Z e e l a n d geschiedde, vond hier ijverig navolging. Maar wij
hopen later de staatkundige en economische ontwikkeling van dat eiland afzonderlijk
te schetsen, en laten die thans rusten.
Naturalisatie is nergens gemakkelijker dan in Z u i d -A u s t r a l i ë ; een
voorafgaande tijd van inwoning wordt niet gevorderd, onkosten zijn er niet aan
verbonden, een onbesproken naam is de eenige eisch. Kiesgerechtigd en verkiesbaar
- wat dit laatste betreft, met uitzondering van vrouwen, rechters en geestelijken zijn, voor het lagerhuis, alle personen van minstens 21-jarigen leeftijd, die sedert zes
maanden op de kiezerslijsten voorkomen. Van de kiezers voor het hoogerhuis eischt
men eenig bezit; verkiesbaar voor het hoogerhuis zijn de mannen die ten minste 30
jaar oud zijn en ten minste 3 jaar in de kolonie gewoond hebben. In de laatste jaren
is er eene krachtige beweging
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om het hoogerhuis òf geheel af te schaffen, òf althans verder te democratiseeren.
De kiesbevoegdheid der vrouwen voor de beide huizen is in 1895 erkend.
De vereenigde arbeiderspartij, onder de leiding van een Trades and Labour-Council,
is in Z u i d -A u s t r a l i ë oppermachtig; zij werkt geheel in socialistischen geest.
Een ‘vooruitstrevende Bond’, in zijn program eenigszins conservatief getint, werkt
er ijverig toe mede, de socialistische denkbeelden over het land te verspreiden en de
regeering te steunen.
De sedert 1893 in functie zijnde eerste minister K i n g s t o n , een handig politicus,
belooft de arbeiderspartij ongetwijfeld meer dan hij van plan is te volbrengen, maar
intusschen helpt hij propaganda maken voor:
brandassurantie van Staatswege;
een Staatsbank, met monopolie voor de uitgifte van papieren geld;
de benoeming der ministers door volkskeuze;
invoering van een volksreferendum.
De volgende regelingen zijn reeds tot stand gebracht:
vrouwenkiesrecht;
een Staats-landbouw-credietbank, die niet meer dan 5 pCt. rente mag vorderen;
een wet tot onteigening van het groote grondbezit ten bate der kleine
kolonisten;
eene progressieve grondbelasting;
eene progressieve belasting, te heffen van afwezige grondbezitters;
beperking der immigratie van niet-blanken;
een goede fabriekswetgeving;
bemiddeling van Staatswege bij geschillen, ingeval beide partijen haar
wenschen.
Van de progressieve belasting wordt gezegd, dat zij zeer schadelijk werkt, daar
zij het nog zoo noodige kapitaal uit het land drijft.
De financieele toestand van Z u i d -A u s t r a l i ë is ongunstig: de openbare schuld
bedroeg medio 1898 niet minder dan 24½ millioen pond sterling, d.i. 67¾ pond per
hoofd
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der bevolking. Van die 24½ millioen pond zijn 13⅓ aan spoor- en tramwegen; 3⅔
aan waterleidingen, 1½ aan havens besteed. De inkomsten, cc. 2,7 millioen 's jaars,
bestaan voor 0,4 millioen uit de opbrengst der spoorwegen, en overigens, behalve
uit enkele belastingen, voornamelijk uit invoerrechten. Het is wel opvallend, dat de
democratie zoo krachtig het protectionisme steunt!
Maar zij heeft veel geld noodig. Een belangrijke bijdrage tot de beoordeeling der
gevolgen van hare overheersching kon men onlangs lezen in The Economist:
‘De ministers van openbare werken in elk van de koloniën V i c t o r i a en
N i e u w -Z u i d -Wa l l i s hebben 7 sh. per dag vastgesteld als minimumloon voor
werklieden in gouvernementsdienst; een concessie, die onmiddellijk gevolgd werd
door den eisch, dat uit de werklieden die zich voor werk aanmelden geen keuze zou
worden gedaan, maar dat zij geplaatst zullen worden in de orde waarin zij zich
aanmelden. Deze eisch werd wel niet formeel toegestaan, maar, wat op hetzelfde
neerkomt, er wordt toch vrij algemeen rekening mee gehouden.
Overmoedig geworden door het verkregen succes, heeft de arbeiderspartij in
V i c t o r i a thans aan 't gouvernement verzocht om aan ieder die zich om werk
aanmeldt dit te geven voor 7 sh. per dag, en de minister heeft aan de deputatie die
hem dezen nieuwen eisch kwam stellen, geen weigerend antwoord durven geven.
Men heeft hem eenvoudig herinnerd, dat de regeering de dienares is van de
Arbeiderspartij.
Het noodlottige effect van deze zwakheid der Regeering laat zich nu gevoelen in
den vorm van gebrek aan arbeiders bij de particuliere werkgevers. Er is een stormloop
ontstaan van werklieden naar M e l b o u r n e en S i d n e y om van de Regeering werk
te eischen, waardoor vele werkgevers zeer gedupeerd zijn. Daar komt nog bij, dat
de gouvernementskassen niet voldoende voorzien zijn om dien toevloed van
werklieden naar den eisch te kunnen betalen...’
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Verzen
Van Frans Bastiaanse.
Najaarsochtend.
Najaarsochtend. Wijd en wijder
Wijkt de hemel zilver-blauw;
Om den morgen blijde glijdt er
Door 't nog scheem'rig bosch-gebouw,
Waar de zon met lichte stijlen
Straks de stammen schoren zal,
Vogelkwinklen over 't ijle
Loover schijnend als kristal.
Op de heide drijft een herder
Langs het vochtig morgenspoor
Vroeg-vergaarde kudde verder
In des ochtends gouden gloor.
Tot hij voor den bleeken schijn der
Westerkimme in 't bosch verdwijnt
En opnieuw de ledige einder
Eindloozer dan eind'loos schijnt.
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Mijn lief is blij.
Mijn lief is blij, zij lacht en zingt
En schittert in de zonneschijn;
Als zij zóó héél mijn leven zingt
Kan nooit mijn leven lijden zijn.
Ja! zang en lachen duren kort
Als bloemen in den zomerdag;
De zomer sterft, de bloem verdort:
Zoo sterft der menschen zang en lach.
Maar nu der zonne gouden val
Vloeit langs gelaat en blinkend kleed,
En zij gaat, zingend of zij zal
Zóó eeuwig zingen zonder leed,
Nu voel ik - of 'k mij zelven wieg
In droomen die maar kort bestaan
't Is beter zoo 'k mij zelf bedrieg
Dan 't leven droom-loos door te gaan Nu voel ik zaal'ge vreugde in mij
Bij 't luistren naar heur lach en zang
Want weet, wát blijve of ga voorbij:
Dát hoor ik héél mijn leven lang.
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Het korenveld.
Het korenveld, goudgeel, naast paarse vakken
Van bouwland trilde in heeten middaggloed;
In 't violet des hemels steeg de strakke
Mid-zomer-zon haar zenith te gemoet.
Van bruinen beuk, vol zwaar bekroonde takken,
Zonlicht-doorschoten, met geblaârt als bloed,
Vloeide op 't geschroeide land in breede vlakken
De koeler schaduw rond den knoest'gen voet.
Wij waren tot den donk'ren boom genaderd,
Een vogel zong, in 't flonkrend kroongebladert,
Zijn lied, dat als een hymne aan 't zonlicht klonk;
En gij, het hoofd op blanke hals gebogen
Met rooden mond, en toegelokene oogen,
Hergaf den kus dien u mijn mond ontdronk.
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Over Oud-Grieksche Opvoeding en Onderwijs.
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
II.
Onder de pseudo-platonische dialogen, die met meer of minder succes de geestige
dialectiek van P l a t o 's Socrates trachten te imiteeren, is niet een van de minst
verdienstelijke de T h e a g e s . Een vader, die vrij wat te tobben heeft met de
opvoeding van zijn zoon, wendt zich in zijne verlegenheid tot Socrates. Hij heeft
diep leeren gevoelen dat het met de kinderen gaat als met de planten, waarvan hij
blijkbaar langer ondervinding had. De grootste bezwaren vertoonen zich eerst dan
als 't kiempje boven aarde komt. Zoo is 't ook met zijn zoon. Iedere dag heeft hem
ten opzichte van diens opvoeding nieuwe vragen voorgelegd. En hij heeft ze, zoo
goed als 't ging, beantwoord: hij heeft den jongen laten leeren wat men zoo aan zijne
knapen leeren laat: lezen, schrijven, enz., 't citherspel, de gymnastiek. Maar zie, nu
is de jonge Theages met een zeer onrustwekkend verlangen voor den dag gekomen:
hij wil knap worden. Wat hij daar eigenlijk mee bedoelt, is den vader niet duidelijk.
‘Ik denk haast,’ zegt deze, ‘dat eenige van zijne makkers uit onze buitenwijk hem
wonderen hebben verteld van 't geen de sophisten aan de jongelui
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verhalen. Althans hij houdt niet op, er op aan te dringen dat ik aan den een of anderen
sophist het noodige honorarium zal betalen om hem in de leer te nemen. Nu, om 't
geld zou me dat niet zooveel kunnen schelen! Maar ik vrees, dat die
sophisten-opleiding wel eens heel gevaarlijk zou kunnen worden.’
De klacht, door den vader van Theages hier geuit, geeft op duidelijke wijze een
van de periodes van het conflict aan, dat te Athene ten opzichte van de meest
gewenschte opvoeding gaandeweg was opgekomen. Theages wil knap worden, en
dat willen velen met hem. Geen wonder! Gelijk P h i d i a s en de zijnen de acropolis
bevolkt hadden met een schare van Goden en halfgoden, die in hun bijkans
menschelijke schoonheid eene nieuwe religie schenen te prediken, zoo had ook de
rijke en veelvuldige wijsheid der sophisten eene geheel nieuwe wereld geopend voor
de Atheensche jeugd. En zoo kon dan ook eene zóó lichte geestelijke wapenrusting
als de helden van M a r a t h o n voor zich voldoende hadden geacht, niet meer volstaan
voor de zoons dier mannen, die E u r i p i d e s ' drama's hadden gezien en geleerd
hadden T h u c y d i d e s ' ‘Peloponnesischen oorlog’ te vergelijken met de eenvoudige
verhalen van Herodotus. Men wilde méér dan dat elementaire onderwijs, dat alleen
wat lezen, schrijven en rekenen gaf benevens eenige gymnastiek en wat citherspel.
De eisch naar voortgezet onderwijs doet zich steeds duidelijker gevoelen en zij, die
hun kinderen ook na het veertiende jaar op school kunnen laten - en dit is een breede
kring van burgers - onttrekken zich aan dien eisch des tijds niet.
Scherp moet hier echter worden onderscheiden tusschen twee richtingen. De
moderne partij, het jongere Athene, vraagt bepaaldelijk uitbreiding van het onderwijs:
T h e a g e s en de zijnen willen meer kennis bezitten dan hunne vaderen. Maar
daartegenover staan velen - en over hen moeten wij in de eerste plaats spreken - die
veeleer verdieping dan verbreeding van het voortgezette onderwijs begeeren. De
leuze ‘kennis is macht’ belijden zij nog niet. ‘Neen’, zeggen zij, ‘kennis is geluk! Immers de kennis moet den knaap leeren het leven te waardeeren, liefde en haat
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op de juiste wijze te gevoelen: te verwerpen wat zijn leven verlagen zou, te begeeren
al wat het leven verheft.’
De mannen van deze richting zijn ook wel tijdgenooten van P e r i c l e s , ook wel
vooruitstrevend; maar zij dwepen nog niet met wat men later ‘algemeene beschaving’
zal noemen. In hun oogen heeft nog steeds het literair onderwijs bovenal deze roeping:
liefde en eerbied te wekken voor de traditie der vaderen, en geloof in die wijsheid,
die de besten hunner als een nationalen schat ter bewaring nalieten aan het nageslacht.
Deze opvatting - scherper geformuleerd, naarmate zij meer verzet begon te ontmoeten
- was in werkelijkheid in het Athene van P e r i c l e s niet maar een vaag
onderwijs-dogma, waarvan men de toepassing aan de school overliet, zonder zich
in de maatschappij er verder om te bekommeren: neen, het was een levensbeginsel
in den staat zelf; een eisch die geene verwaarloozing duldde. Daarom worden op de
groote feesten van staatswege de nationale heldendichten openlijk gereciteerd, en
daarom wordt in deze vijfde eeuw met godsdienstigen luister de opvoering geregeld
van het drama dat immers de Godenmacht verheerlijkt, zooals die zich openbaart in
de lotgevallen van het voorgeslacht.
Intusschen, de taal zelve, die kunst en poëzie thans spreken, is dieper, is ernstiger
geworden. Om die te verstaan is niet meer voldoende wat de grammatist den knaap
leerde bij de lectuur van zijnen H o m e r u s . Zonder de letterkundige schoonheid te
vergeten - die immers geen H e l l e e n van den goeden tijd ooit vergeten kan - beoogt
de leermeester van den ouderen knaap thans toch in de eerste plaats iets anders. De
aesthetische waarde van den dichter is in zijne oogen slechts de welkome en
onontbeerlijke geleidster van de moreele opvoedingskracht die het oude epos bezit.
Hero-worship, de op kennis gegrondveste waardeering van het werk der vaderen,
zooals de nationale dichters dat hebben verheerlijkt, ziedaar wat deze
opvoedingsmethode aan de oudere knapen wil geven. Zij wil den band, die
voorgeslacht en nakomelingschap vereenigt, zoo vast mogelijk knoopen. Eerst de
mythologie, dan de historie moet den knaap leeren
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uit de bladen zijner nationale dichters het boek zijner eigene levenswijsheid samen
te stellen.
Wil men deze waardeering van het voorgeslacht conservatisme noemen, ik heb er
vrede mee, mits men tegelijkertijd erkenne, dat ter bereiking zijner schoonste idealen
het Athene van P e r i c l e s geen kostelijker hulp heeft gehad dan dit conservatisme,
in steeds vruchtbaren scheppingsdrang de schoonheid hernieuwend, in plaats van
die - onder belofte van beter - te vernielen. Dit conservatisme heeft uit de starre
idolen der vaderen den Z e u s v a n P h i d i a s geschapen en de oude gestalten van
het epos bezield zoodat zij in het drama tot de zonen van een nieuw geslacht in de
eigene taal wisten te spreken. Dit conservatisme eindelijk, deze diep erkentelijke
waardeering der oudheid wekt in de grootste kunstenaars van H e l l a s één
levenwekkend ideaal: voort te arbeiden aan het weefsel der oude wijsheid, der oude
schoonheid, der oude religie. Geen duidelijker voorbeeld van deze bezielende
begeerte, dan de arbeid van Athene's boven allen begaafden proza-dichter P l a t o ,
die, al had ook zijn machtige geest zijnen gezichtskring ver uitgebreid buiten de enge
grenzen der homerische wereld, er steeds een welbehagen in bleef vinden, de tonen
van het oude epos voort te doen ruischen in den klaren rhythmus van zijn eigen
schoone taal, en zijne diepste gedachten vast te knoopen aan de traditiën van het
voorgeslacht.
De nationaal-literaire opvoeding, hier boven geschetst, heeft zonder twijfel hare
gebreken gehad. Niet zonder grond begonnen de meer geavanceerde - misschien ook
de minder nationalistische - onderwijsmannen te klagen over het eenzijdige karakter
eener opvoeding, die aan de ontwikkeling van gemoed en verbeelding zóó uitsluitend
hare aandacht wijdde. Maar vóór wij nagaan welke gewichtige gevolgen die klachten
hebben gehad, eischt de billijkheid te vermelden, door welk onderwijs aan deze
literaire educatie de kroon werd opgezet. Ik bedoel het onderwijs in de muziek.
In eerbied voor de muziek als kunst, zal niet licht iemand beweren, dat onze eeuw
bij eenige vroegere periode achter staat. En toch - wanneer wij de Grieksche opvoed-
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kundigen zonder aarzelen de stelling hooren beamen, dat niets zoo geschikt is als de
muziek om de ziel van den knaap te vormen tot harmonischen eerbied voor de deugd,
ja zelfs dat men niet kan wagen ingrijpende verandering te maken in de muziek, of
men loopt tevens gevaar de geheele bestaande staatsregeling omver te werpen, - dan
beseffen wij, dat in de antieke wereld bij het gebruik van dit woord muziek toch aan
iets anders moet zijn gedacht, dan aan hetgeen wij gewoonlijk met dien naam plegen
aan te duiden.
De muziek dan van welke P l a t o getuigt, dat zij bovenal in staat is aan de ziel de
zoo onmisbare evenredigheid te schenken, is niet - of althans stellig niet voornamelijk
- zuiver instrumentaal. Wat S o l o n op het oog had, toen hij den Atheenschen burgers
op het hart drukte hun kinderen naast de gymnastiek ook de muziek te leeren, wat
wij in de bevallige teekening van zoovele Atheensche schalen en vazen den citharist
aan zijne oplettende leerlingen zien onderwijzen, dat is in de allereerste plaats
eenvoudig accompagnement op de lier, en zelfs - voor zoover de gegevens strekken
om dat te beoordeelen - een vrij schraal accompagnement. De Atheensche knaap
moet leeren de lier te hanteeren, zooals hij weet dat zijne heroën het eens plachten
te doen, zooals hij zich uit zijnen H o m e r u s herinnert, dat A c h i l l e s deed, toen
hij nederzittend in de eenzaamheid zijner verbittering de lessen van C h i r o n herdacht
en bij de lier zong van de wapenfeiten zijner Vaderen. Een virtuoos behoeft deze
jonge Athener niet te worden; zelfs zal het eene uitzondering zijn, indien hij om
buitengewonen aanleg misschien eens wordt uitgekozen om op een of ander
Godenfeest den reidans zijner stamgenooten te begeleiden; maar aan zijns vaders
tafel moet hij de lier kunnen grijpen om een van die oudere liederen te zingen, die
de Atheners zoo gaarne plachten te zingen en te hooren, toen de zonen van het
geslacht, dat na P e r i c l e s opgroeide, nog niet hadden geleerd den neus op te trekken
voor zulk ouderwetsch geneurie. - En straks, als hij zelf man is geworden, moet hij,
op straf van zijn goede geboorte te com-
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promitteeren, de lier kunnen aannemen als men hem die reikt en zonder weifelen het
lied uit de tafelserie aanheffen, dat juist aan de beurt is. Kortom het onderricht in het
lierspel moet hem de bekwaamheid geven de lyrische poezië te waardeeren en te
doen waardeeren.
Van eene ‘lyrische’ liederen-poëzie zonder lier, zooals wij die kennen, heeft deze
Atheensche knaap geen besef. Dit volk van poëten heeft niet vermoed, dat er eens
eene lyriek zou bestaan bestemd om voor-gelezen te worden, wellicht om stil, zonder
den mond te openen, niet met de ooren maar met de oogen te worden genoten;
evenmin waarschijnlijk als het vermoed heeft, dat er een tijd zou komen, waarin de
poëzie voor een goed deel zou ophouden de onvervreemdbare schat van geheel een
volk te zijn. De Grieken van Pericles' in dit opzicht althans zeldzaam bevoorrechten
tijd zijn niet slechts een volk van dichters, doch ook een volk van zangers. Herders
en maaiers, roeiers en wachters - allen hebben hun lied. Gelijk de melodieuze
eentonigheid van het wiegelied hun kinderen in slaap zingt, zoo ruischt in het zachte
klagen van den lijkzang de laatste groet welluidend over het hoofd hunner
gestorvenen. Menig Athener deed met stille welsprekendheid een citherspeler beitelen
op eene hem dierbare grafzuil. - Is het dan wonder, indien niet slechts eene élite van
letterkundig ontwikkelden, maar geheel dit volk de overtuiging eerbiedigt, dat men
den jongeling slechts ten halve het leven leert verstaan, zoo men hem de lier niet in
de hand legt! Immers moet de muzikale opvoeding in hem het bewustzijn doen rijpen,
dat de toon van zijn eenvoudig instrument geen gering aandeel heeft in de bekoring
der poëzie. Zijn spel zal het woord des dichters voorbereiden in 't preludium en
dragen in het accompagnement. En de klank zijner melodie - zoo gemakkelijk in het
geheugen behouden - zal medehelpen om de gedachte van den dichter te bewaren in
de herinnering.
Deze overtuiging is bij de oudere Grieken zoo algemeen gevestigd, dat zelfs in
die staten waar het lees-onder-
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wijs op zeer lagen trap stond, de muzikale voordracht in hooge eere werd gehouden.
Er is een tijd geweest, dat men te Sparta het te nauwernood wenschelijk achtte de
knapen lezen te leeren: toch werd ook in dien tijd geen feest voor A p o l l o
C a r n ë u s te Sparta gevierd, of de jongens en meisjes zongen de welluidende liederen
van Tyrtaeus en Alcman - waarlijk niet altijd eenvoudige poëzie - onder muzikale
begeleiding. Maar streng werd daarbij toegezien, dat de melodie eenvoudig bleef,
dat de accoorden niet te rijk werden. Toen eens een zekere Phrynis het waagde een
paar snaren meer op zijne cither te spannen dan de Spartaansche traditie toeliet, kapte
koning A g i s met een bijl eenvoudig de overtollige snaren van het instrument af,
volkomen onverschillig voor de nieuwe theorieën van dezen gevaarlijken hervormer.
Ofschoon dit verhaal te Sparta speelt, heeft het ook voor Athene zijne beteekenis.
Het kon niet anders, of de levendige en algemeene belangstelling, die aan de muziek
in de vijfde eeuw vóór Christus te Athene ten deel viel, moest ook hare zelfstandige
ontwikkeling in de hand werken. Met betrekking tot het onderwijs had die
ontwikkeling een tweeledig gevolg. Vooreerst kwam reeds kort na de Perzische
oorlogen het fluitspel zoo sterk in de mode, dat men zich te Athene bijna met
hartstocht op die kunst ging toeleggen. Natuurlijk moest nu ook de jeugd het leeren.
En zoo zien we dan ook op verschillende schalen, die schoolscènes weergeven, den
welbekenden dubbelen Griekschen a u l o s in de handen van Atheensche jongens.
In dien tijd stellen de Atheners er een eer in, als hun naam genoemd wordt onder de
medespelers in een koor ter eere van D i o n y s o s , en vindt men het de moeite waard
voor 't nageslacht op te teekenen, van wien de een of andere groote staatsman het
fluitspelen heeft geleerd. Maar deze sterke passie voor het fluitspel is eene mode
geweest en als zoodanig spoedig verdwenen. Misschien werd de techniek te zwaar
voor de dilettanten, misschien dachten velen er over zooals A l c i b i a d e s , die - men
kent het verhaal - zijnen leermeester het instrument voor de voeten wierp, dat den
speler dwong zoo'n
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leelijk gezicht te trekken, en bovendien hem verhinderde, terwijl hij speelde te zingen
of te praten. Wellicht ook heeft de toen nog gevestigde overtuiging, dat het onderricht
bepaaldelijk propaedeuse moet blijven, de Atheners doen inzien dat zóó uitsluitend
instrumentale muziek niet op de school tehuis behoort. In ieder geval is het zeker,
dat omstreeks het einde van den peloponnesischen oorlog de lier, althans in de school,
het terrein wel weer had terugveroverd, dat zij tijdelijk aan de fluit had moeten afstaan.
Het heftige, het gepassioneerde karakter der fluitmuziek hadden de theoretici
hoogst bedenkelijk geoordeeld voor de moreele ontwikkeling der schooljeugd. Maar
ook in het eenvoudige lier-accompagnement zagen zij eene richting opkomen, die
ze gevaarlijk achtten.
Met onrust en ontevredenheid namen P l a t o 's geestverwanten het waar, hoe de
eenvoudige Dorische muziek door de technische bekwaamheid hunner tijdgenooten
van karakter veranderde. Alleen maar draagster te zijn van het gezongen woord, dat
was naar het oordeel dezer kunstenaars eene te bescheidene rol voor hunne
cithermuziek; en zoo maakten zij meer en meer des dichters lied tot een libretto
waarop zij de variaties hunner steeds rijker melodiëen naar eigen keuze weven konden.
Van deze schijnbegeleiding vreest P l a t o dezelfde gevaren als van de zuiver
instrumentale muziek, in zijne oogen zoo verwerpelijk ‘omdat zij zoo licht ontaardt
in de vage vertolking van duistere droomerige depressie of van zinlijke verbeelding.’
Wij kunnen dit strenge vonnis voor P l a t o 's rekening laten, zonder over de
billijkheid daarvan eenig oordeel te vellen. Hiertoe weten wij feitelijk te weinig van
de muziek die hij veroordeelt.
Wat wij wel weten is, dat P l a t o nog zelf het heeft moeten aanzien, hoe de
eenvoudige muziek die hij liefhad op den achtergrond werd gedrongen. Slechts korten
tijd heeft in waarheid van Athene het fiere woord mogen gelden, dat T h u c y d i d e s
zijnen P e r i c l e s op de lippen legt: ‘in onze stad paart zich de schoonheid aan
eenvoud; ons streven naar wijsheid is vrij van alle verweekelijking.’ Juist
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in de vierde eeuw is te Athene ook in de muziek het zinlijk element sterk op den
voorgrond getreden. Met die wijziging harer richting ging bovendien eene
ontwikkeling van hare techniek gepaard, die harer beoefening in het onderwijs niet
ten goede kwam. Mistroostig klaagt reeds A r i s t o t e l e s : ‘Muziek kan men hen
slechts leeren wier onderwijs nog iets meer mag zijn dan louter voorbereiding voor
't praktische leven.’
Maar in de muziek lag voor de Atheners nog om andere redenen eene groote
paedagogische beteekenis. De diepste zin van de Helleensche overtuiging dat de
muziek voor de ethisch-religieuze ontwikkeling onmisbaar is, zal ons eerst duidelijker
kunnen worden wanneer wij opmerken, welke plaats in het voortgezette onderwijs
de meer theoretische ontwikkeling der muzische kunst heeft ingenomen, hetzij we
hierbij aan de taak van den literairen, 't zij aan die van den muzikalen onderwijzer
hebben te denken.
Ook hier kan weer duidelijk blijken, hoezeer in den goeden tijd te Athene
schoonheidszin en schoonheidsdienst samen gaan.
Voor deze Atheners spreekt het bijna van zelf, dat het menschenplicht is de kinderen
de vertroostende kracht van het schoone te doen beseffen. En terwijl zij van de
opvoeding vragen, dat deze den knaap zal bekwaam maken om aan het openbare
leven deel te nemen niet als een onwetend toekijker, maar als een toeschouwer tot
oordeelen en genieten bevoegd, leggen zij eene zeer belangrijke taak in handen van
den theoretischen muziek-onderwijzer. Het tooneel namelijk is in de Attische oudheid
iets anders dan òf eene plaats van ontspanning òf een centrum van verfijnde, slechts
voor eene keur van ontwikkelden bestemde genieting. Te Athene is de kunst - ook
de dramatische kunst - wel degelijk regeeringszaak, en daarbij tevens de zaak van
het geheele volk: in den schouwburg komen alle burgers. Zonder twijfel is derhalve
het drama, dat de diepste gedachten der Grieksche religie vertolkt in de symbolen
der mythologie, ondanks zijn hooge taal en zijn vaak zeer duisteren zinsbouw, voor
de meerderheid van dat Attische publiek verstaanbaar geweest.
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Maar is het denkbaar dat de Atheensche toeschouwers die dramatische poezie,
H e l l a s ' hoogste literaire kunstuiting, zouden hebben begrepen, indien niet hun
ongetwijfeld fijn gehoor door vrij uitvoerig muzikaal onderwijs ware ontwikkeld
geworden? Ik denk hier natuurlijk niet in de eerste plaats aan de dialogische partijen
van de tragedie, maar aan de koren, in den bloeitijd van het Grieksche drama iets
anders en iets beters dan een overblijfsel uit ouderen kunstvorm bewaard doch in der
daad verouderd. De volle waarde van die koorzangen ook nog in de imitatie te
beseffen is voor onze tijdgenooten niet gemakkelijk. Wanneer wij op ons modern
tooneel, voor ons aan vlugge actie gewend publiek, en door de in nieuwere
kunstopvatting opgegroeide acteurs onzes tijds een antiek drama zien opvoeren - hoe
vreemden indruk maakt dan op ons die zonderlinge groep grijsaards of maagden, die
onder mechanisch handgebaar op gepaste of ongepaste oogenblikken hun niet altijd
muzikale klacht aanheffen! Niet alzoo was het gesteld met de tijdgenooten van
S o p h o c l e s . Zij gevoelen eenheid tusschen koorzang en actie, zij zien in het
koorlied de lyrische weerspiegeling van den epischen gang der tragedie. Maar om
dat werkelijk te zien, moeten zij èn de beteekenis der melodie kunnen begrijpen, èn
wat ontegenzeglijk moeielijker is, zij moeten den dichter kunnen volgen in den steeds
wisselenden gang zijner talloos rijke rhythmen.
Immers in de Grieksche koor-lyriek, gelijk alle oud-Grieksche poezie onbekend
met de hulp van het rijm, regelt de quantiteit der syllaben uitsluitend den gang van
den rhythmus. Maar in die schijnbare beperking, welk een rijkdom! Vlugge dactylen
wisselen af met slepende spondeeën of breken hun vaart in het ritardando van den
trochëus. Heftig stijgt de stroom der anapaesten; met week en wiegend gebaar golft
de klacht der Ionici, en in onophoudelijke afwisseling breekt in de wanhoopskreet
der klaagliederen de dochmiacus zich baan. - En dit technisch verschil zou de eerste
de beste baliekluiver verstaan hebben? Ik zou het niet gaarne beweren. - Maar dat
de
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muzische ontwikkeling der oudere knapen er op was gericht dat zij dit wel zouden
verstaan, daaraan behoeft niet te worden getwijfeld.
De schets hier gegeven van de literaire en muzikale ontwikkeling der Atheensche
knapen van omstreeks vijftienjarigen leeftijd moet reeds de gedachte hebben gewekt
dat gaandeweg de kring van het onderricht zich had uitgebreid, zelfs daar waar
voorloopig de basis van het elementair onderwijs onveranderd gehandhaafd bleef.
Wij vinden dien indruk bevestigd, wanneer wij denken aan den kring die
S o c r a t e s omringt. In ieder woord dat die jonge vrienden van S o c r a t e s spreken,
klinkt ons de nieuwe tijd tegemoet. De naïeve tevredenheid met eene min of meer
onwetende levensvreugde is vervlogen. De weetlust is geprikkeld. Vooral de eerbied
voor het weten - voor een niet gering deel het natuurphilosophisch weten - is ontwaakt.
En wat nu de jonge vrienden van S o c r a t e s betreft, wel laat de wijsgeer geene
gelegenheid voorbijgaan om hen tot het besef te brengen, dat hun kennis - immers
van echt wijsgeerig inzicht verstoken, - schijnkennis is; doch ons ontgaat het niet dat
de weetgrage en bevattelijke zoons van goeden huize, die Socrates voor zijnen omgang
kiest, dat deze zestien- of achttienjarigen, al zijn ze dan in Socratischen zin ook nog
zoo onwetend, heel wat hebben geleerd waarvan hun vaders nog maar weinig hadden
gehoord. Hun literaire kennis is taalkundig geworden: zij weten van lidwoorden, van
werkwoorden en geslachten: zij weten dat er quaesties zijn als deze: Wat behoort
eigenlijk over het grammaticaal geslacht van een woord te beslissen, de vorm of de
beteekenis? Zij hebben hooren spreken van Prodicus die - voor zwaar geld! - bereid
is aan ieder die dat wenscht, de juiste beteekenis der achteloos dooreengebruikte
synonymen duidelijk te maken; van H i p p i a s , den man, die alles kan - zelfs zijne
eigene schoenen maken! - en die het verstaat niet slechts de kracht der woorden,
maar zelfs van de lettergrepen te wegen. Ja zelfs, ze zijn niet geheel vreemdelingen
gebleven in de geheimen der woordafleiding,
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verleidelijke kunst, maar bitter gevaarlijk in de handen van taalgeleerden die slechts
hun eigen taal kennen - en welk Griek, die geen handelsman was, verstond in die
dagen iets anders dan Grieksch?
Maar bij die grammaticale ontwikkeling blijft het niet. Wanneer de jongelingen
zich met ongeduldigen wetensdrang scharen om den wijzen P r o t a g o r a s , om
G o r g i a s den welsprekende, om H i p p i a s den alwetende, dan blijkt ook een
krachtige begeerte naar exacte wetenschap bij hen te zijn ontwaakt. Geographie is
hun reeds lang niet vreemd meer; immers de Grieken zijn altijd buitengewoon
belangstellend geweest ten opzichte van vreemde landen en volken. Maar bovenal
boeit hen de astronomie. Populaire sterrenkunde brengt hun dagelijks de omgang
met de mannen der praktijk. De Atheensche zeevaarder leest zijn weg immers niet
op het kompas, maar uitsluitend aan den helderen Helleenschen sterrenhemel.
Daarnaast hebben de trouw gelezen poëten hen de sterrekunde geleerd. Een Griek
die Orion en Sirius, Arcturus of de Pleiaden niet zou kunnen aanwijzen, is zeldzamer
dan een Nederlander, die de kleine Beer aan den horizon zoekt. En nog belangrijker
vorderingen in de cosmographie merken we op als we er op letten hoe deze jonge
Atheners, cirkels trekkend in 't zand, de aannemelijkheid overwegen van
A n a x a g o r a s ' theorie over de sterrenbanen, of hen bespieden terwijl zij langs
mathematischen weg zoeken naar de oplossing van astronomische vragen.
Hoe is nu - zoo vragen wij - die gezichtseinder zoo verruimd? Is het
school-onderwijs veranderd? Of danken deze jongelui hun kennis aan den omgang
met de sophisten? Het zou niet gemakkelijk zijn op deze vragen afdoend antwoord
te geven. Immers de verbreeding van den kring ging gepaard met sterk verschil van
inzicht. Dezelfde P l a t o , die deze jongelieden met zooveel ingenomenheid teekent,
durft nog van hunne opvoeding het hoofddoel te noemen: de veredeling van hun
gemoed. Tegelijker tijd roept daar tegenover A r i s t o p h a n e s wee over de bleeke
troep denkers, die hun jonge gezondheid en hun mooien blos verspelen
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bij S o c r a t e s . - ‘O, zeker,’ zeggen derden, ‘het onderwijs moet worden uitgebreid
- maar geeft ons dan eene praktische opleiding! Want nog daargelaten, dat uw
H o m e r u s onze jongens in den waan brengt, dat de aarde een platte schijf is, en
dat 's avonds de zon, door paarden getrokken, wegduikt in zee; erger nog, dat hij de
knapen leert in onze Goden de onzedelijkheid te bewonderen - wat baat het den knaap
voor zijn toekomst of hij declameeren kan en op de lier spelen en dansen?’
De vraag zelve bewees dat men het ideaal der oude opvoeding, die alle vakopleiding
vermeed, begon te vergeten. En dat men de vraag stelde was toch zoo begrijpelijk!
Waren er niet mannen genoeg, die zonder literaire ontwikkeling machtig waren in
de volksvergadering, en zag niet ieder, hoe deze ‘zoons der markt’ openlijk praalden
met hunne minachting voor alle schooleducatie? Steunde niet de machtige secte der
Cynici die minachting? Openlijk predikten immers de cynische wijsgeeren, dat het
dwaasheid was vakken als astronomie, geometrie, muziek, dingen zonder éénig
praktisch nut, te doceeren!
Genoeg, ten bijwijze dat de eenheid verbroken is. Men zoekt naar méér, maar
strijdt over de vraag wat dan? Het is waar, niet altijd zijn bij dat zoeken naar
uitbreiding uitsluitend praktische eischen aan het woord. Toen men in de eerste helft
der vierde eeuw begon den knapen de teekenstift in handen te geven, geschiedde dat
niet hoofdzakelijk uit de overweging, dat b.v. een aanstaand bouwmeester behoort
te kunnen teekenen. Neen, de klimmende technische vaardigheid der schilders zelven
bracht den mannen van het onderwijs de vraag op de lippen: hoe zal de jonge Athener
de tempels en statuen, die de heerlijkheid zijner stad uitmaken, kunnen waardeeren,
indien hij de geheimen van de lijn der schoonheid nooit in eigen pogen heeft
doorgrond? En meer nog: kan men zekerder en gemakkelijker zijn oog openen voor
de bekoorlijkheid van de vormen der natuur, van 't menschelijk lichaam, van de
boomen en bergen, dan door het eenvoudig lijnteekenen?
In deze toevoeging van het teeken-onderwijs mogen
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wij dus nog zuivere propaedeuse zien. Maar hoe meer wij letten op de geheele
levensbeschouwing van P l a t o 's jongere tijdgenooten, hoe duidelijker wij de
overtuiging zien veldwinnen, dat een fatsoenlijk man véél weten moet; en niet lang
duurt het, of de dageraad zal aanbreken van dien tijd waarin geen beschaafd man, of
althans die zoo wil heeten, rusten zal vóór hij weet dat zijn zoon is onderricht eerst
in de vakken van het welbekende trivium (grammatica rhetorica en dialectiek) en
daarna in die van het quadrivium (arithmetiek, muziek, geometrie en astronomie).
Dan is de tijd daar, waarin een wijsgeer, wanneer hij met sombere kleuren het
jammerlijk menschenleven wil afschilderen, niet beter weet te doen dan de rampen
van den schoolgaanden knaap breed uit te meten. ‘Arme jongen’, zoo luidt een bekend
fragment van den Cynicus C r a t e s : ‘arme jongen! Eerst, toen je nog niet praten
kondt, legde je min je te slapen wanneer je schreeuwde van honger, en als je schreide
van slaap, dan wilde ze je zoet houden met een rammelaar. Nu je aan die kinderrampen
ontkomen bent, nu neemt de paedagoog je over en de gymnastiek-meester, en de
school-meester en de muziek-meester en de teekenmeester! Wacht maar, straks volgt
de reken-leeraar en de mathesis-leeraar en de pikeur. En door die allen wordt je met
de zweep geregeerd, 's morgens vroeg je bed uitgejaagd, nooit met rust gelaten!’
Deze klacht van C r a t e s is eene charge, in welke men zeer ten onrechte een
afkeurend oordeel van den cynischen wijsgeer over de wetenschappelijke opvoeding
zou zoeken; bovendien doelt ze op eene overlading door veelheid van vakken, die
in haren vollen omvang eerst thuis behoort in eene latere periode. Maar de gronden
zijn in de vierde eeuw daarvoor gelegd. De kern van Athene's meer gegoede burgerij
begeert voor hare zoons een onderwijs dat dieper gaat niet slechts, maar ook meer
bepaald hen voorbereiden kan voor de positie, die zij eens in den staat hebben in te
nemen. De eisch naar hooger onderwijs is geboren.
Niet zonder bedoeling spreek ik hier van eene kern
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der Attische burgerij. De les door een goed deel van Athene's burgers uit den
noodlottigen oorlog met Sparta getrokken was deze, dat tegenover de wisselzieke
politiek van de democratie een sterke aaneensluiting van het behoudend deel des
volks, een nauwkeurig en streng disciplineeren der aristocratische jongelingschap,
noodig was. Uit dat beginsel is, zooal niet ontstaan dan toch stipter gereglementeerd,
de instelling der E p h e b i e , welke met de aristocratische opvoeding der vierde eeuw
in zóó nauw verband staat, dat ik haar hier eenigszins uitvoerig dien te bespreken.
Epheben zijn letterlijk, zij die de periode van de manbaarheid zijn ingetreden, dus
den leeftijd van zestien jaar hebben bereikt; maar in den zin die ons hier bezig houdt,
verstaat het Attische spraakgebruik onder dien naam dienstplichtige jongelingen van
18-20 jaar, en onder ephebie de in hoofdzaak militaire opvoeding aan die jongelieden
onder staatstoezicht en gedeeltelijk van staatswege gegeven, eene opvoeding die
beoogt hen tegelijker tijd te leeren de wapenen voor 't vaderland te dragen en zijne
wetten te kennen, zijne kunst te verstaan, zijne idealen mee te gevoelen, zijn geloof
te eerbiedigen.
Gelijk de dienst als zwaargewapend soldaat niet alleen plicht maar ook recht van
die Attische burgers werd geacht, welke tot de eerste vermogensklassen behoorden,
zoo werd ook de ephebie beschouwd als een taak die wel is waar de aanstaande
burger behoorde te vervullen, maar welker vervulling tevens een privilegie was.
Exclusief karakter, zoodat daardoor eene bepaalde klasse van burgers wordt
bevoordeeld, verkrijgt deze ephebie bepaaldelijk in de vierde eeuw. Op harde wijze
wakker geschud uit haren droom van democratisch idealisme, begint in dien tijd de
burgerij te beseffen, dat haar behoud moet worden gezocht in het behoud eener kern,
zoodat nu dan ook de Atheensche staat, het beginsel huldigend dat de instelling en
instandhouding der ephebie door het belang der gemeenschap wordt geëischt, naast
de reglementeering ook de onkosten der epheben-opvoeding voor een deel althans
voor zijne rekening neemt. De staat ziet streng toe, dat geene anderen dan be-
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voegden tot de ephebie worden toegelaten: dat werkelijk de candidaat vrij-geboren
zoon uit een wettig burgerhuwelijk en volle achttien jaar oud is, en dat hij op die
gronden als stemgerechtigd burger is ingeschreven in de boeken van zijn district.
Die inschrijving immers geeft hem den ridderslag als volwassene. Zijn lange
jongenslokken worden afgesneden, de ephebenhoed met slap neerhangenden rand
wordt hem op het hoofd gezet, de chlamys, de korte ruitermantel, wordt hem om de
schouders geslagen, hij is ephebe. Een plechtige feestdag is het, wanneer hij bij de
aanvaarding van weerplicht en burgerrecht den epheben-eed aflegt en zweert, dat hij
zijn wapen niet onteeren, zijn nevenman niet verlaten zal, de grenzen van zijn
vaderland zal beschermen, de religie der vaderen eerbiedigen en zich onderwerpen
aan de wetten van zijn volk.
Merkwaardig intusschen is, tegenover de erkenning van dezen jongen Athener als
vol burger, de nauwlettende zorg, die de staat van dit oogenblik af aan zijne educatie
wijdt. Zijn eenmaal de epheben, ook onder keuring hunner lichamelijke
volwaardigheid en gymnastische ontwikkeling, toegelaten, dan komen hun vaders
stamsgewijze - dus naar de tien stammen of phylen van Attica - te zamen; kiezen uit
hunne stamgenooten drietallen van mannen boven de veertig jaar, en uit die drietallen
wijst de volksvergadering tien s o p h r o n i s t e n of zedemeesters aan, terwijl ten
slotte over allen te zamen een k o s m e e t de opperleiding aanvaardt.
Er is alle reden om aan te nemen, dat deze gestrenge reglementeering - die niet
veel vóór het eind der vierde eeuw kan zijn ingesteld - noodig was gebleken om de
alles behalve rustige wijze, waarop voordien de Attische epheben hun eerste
militieplichten plachten te vervullen, eenigermate te corrigeeren. Dat men met de
nieuwe regeling ingenomen was, lijdt in ieder geval geen twijfel. De Atheensche
volksvergadering spreekt dat uit in haar eeredecreten. Hebben de jonge burgers zich
behoorlijk gedragen, zijn ze gehoorzaam geweest aan hunne sophronisten, hebben
zij in onderworpenheid aan den kosmeet hun wachtdiensten vervuld, dan worden er
volksbesluiten te hunner eer genomen:
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zij worden bekroond; de schermmeesters, de gymnastiekmeesters worden bekroond;
en opdat de herinnering aan zooveel deugd niet spoorloos zou voorbijgaan, worden
de namen van al deze voortreffelijken gebeiteld in het onvergankelijk marmer.
Beter dan lang bij deze ijdelheidsprikkels der epheben stil te staan acht ik het,
vluchtig den verderen loop van hunnen dienst te schetsen.
Zoodra de kosmeet en de sophronisten de jonge lieden onder hunne leiding hebben
genomen, gaat de taktische en de gymnastische ontwikkeling evenwijdig. De wacht
wordt betrokken, eerst bij de heiligdommen in de stad; dan in de havensteden. Speciale
leeraars, op staatskosten aangesteld, oefenen hen in hunne worstelscholen - gymnasia
- en wie die oefeningen, hun worstelen, hun speer-werpen, hun zwemmen, hardloopen
en jagen wil nagaan, zal ras erkennen, dat daarbij maar kinderspel is, wat eens de
paedotribe hen in de palaestra heeft geleerd. En opdat eerst recht de corpsgeest worde
aangekweekt, nemen de sophronisten, ieder voor zijn eigen stamgenooten, de soldij
in ontvangst en koopen daarvoor wat in de ménage noodig is: want de epheben
moeten gezamenlijk, stam aan stam, eten.
Dit zijn de oefeningen van het eerste jaar. Dan zijn de epheben ver genoeg
gevorderd om hun jonge kracht, vlugheid en militaire orde aan het volk te toonen.
De Atheners zijn in buitengewone mate belust op vertooningen, en de presentatie
van de epheben is een van de meest geliefde. In den schouwburg worden de
afgeëxerceerde epheben, in volle wapenrusting, met schild en speer, aan de burgerij
gepresenteerd, en daarmee is het tijdstip voor sérieuzer militaire oefeningen gekomen.
Immers nu volgen de militaire excursies, het patrouilleeren over Attica's bergen en
dalen, kostelijk middel tot opwekking hunner vaderlandsliefde en tot niet geringe
vermeerdering hunner vaderlandskennis. Met eigen oogen zullen zij het zien, hoe
men van Oenoë uit de passen naar Boeotië kan verdedigen; Phyle zullen ze
beklimmen, de steile bergvesting waarin zich eens T h r a s y b u l u s had genesteld,
toen hij optrok
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met zijn kleine troep, om Athene van de dertig te bevrijden; op de plek zelf zal hun
commandant hun den mislukten aanval van de ruiterij op 't kleine garnizoen verklaren,
en daarna zullen zij zelf van het hooge nest uit gansch Attica in vogelvlucht tot aan
de Saronische golf toe kunnen bestudeeren. In al de hoekjes die zij van dat punt uit
gezien hebben zullen ze hun tent opslaan. Den eenen dag zullen ze legeren in de
dalen van den Cithaeron - den volgenden avond de maan zien schijnen over de
kronkelende lijn der Attische zeekust.
En als zij dan in hunne stad terugkeeren, zullen zij weten, dat hun vaderland hun
vaderland is, zij zullen trots het meest sceptisch cosmopolitisme den grond hebben
lief gekregen waarop zij gemarscheerd, geworsteld, gerust - ook wel gestreden hebben,
en zeer zeker zullen zij hunne vaderlandsche geschiedenis beter hebben geleerd dan
wanneer zij den uitnemendsten kazerne-cursus trouw hadden gevolgd.
Ziedaar, wat men van de ephebie als militaire instelling verwachtte. Maar helaas,
de bedoelingen waaruit deze gereglementeerde staats-instellïng geboren werd, zijn
op den duur teleurgesteld. De inkrimping van den gegoeden stand heeft in de derde
eeuw eene belangrijke daling van het cijfer dergenen, die op de ephebenlijsten werden
ingeschreven, ten gevolge gehad. Er waren te velen, die de kosten ondanks de
staatssubsidie aan de ephebie verbonden, niet vermochten - wellicht ook niet verkozen
- te dragen. Het aantal huursoldaten nam steeds toe, de overtuiging, dat burgerrecht
weerplicht insluit, verzwakte meer en meer; en het natuurlijk gevolg van dit alles
was dat de ephebie zelve geheel van karakter veranderde. De wachtdienst werd
paradedienst, de tweejarige termijn werd ingekort tot één jaar, het
patriottisch-paedagogisch karakter der instelling verdween door de toelating van
niet-Atheensche jongelieden en door de wel niet wettelijke maar feitelijke uitsluiting
dergenen, die niet rijk waren.
Om in de eerste eeuw vóór Christus tot dit luxe-corps toe te treden moet men geld
hebben en vrijen tijd. Immers
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hoezeer zijn de behoeften der epheben, en tevens hoe zijn de technische eischen aan
hen gesteld, toegenomen! Hun vaardigheid in 't schermen is echte vechtkunst, hun
gymnastiek sport geworden. En niet slechts hebben ze hun eigen bibliotheek, en hun
eigen gymnasium; maar dat gymnasium is bevolkt met een staf van eigen
badopzichters, portiers, geneesmeesters, wrijfmeesters (masseurs) enz., een staf, die
de vergelijking met het personeel van eene moderne ‘sportbaan’ rustig zou kunnen
te gemoet zien.
Natuurlijk kan de staat de lasten van een op zoo weelderigen voet ingerichte
instelling als de ephebie in deze periode was geworden, niet meer dan ten halve
hebben gedragen. Toch is daarom de ephebie nog niet aan de staatszorg onttrokken;
de staat controleert en approuveert de handelingen der epheben, en stelt natuurlijk dit is gaandeweg onvermijdelijk bij alle Atheensche staats-contrôle - eeredecreten
te hunner belooning vast.
Onder die eeredecreten verdient er thans één bijzonder onze aandacht. Het is een
volksbesluit van 87 v.C. waarbij een stel gouden kranzen wordt toegekend aan de
defungeerende epheben van dat jaar, omdat zij met zooveel militaire orde en tucht
de voorgeschreven parademarschen hebben volbracht, assauts hebben gehouden,
wedstrijden te scheep hebben georganiseerd enz., - alles zaken waarvoor ook in onze
dagen nog wel eene staatsbelooning, al ware het dan ook geen ridderorde, denkbaar
zou zijn. Maar in ons decreet voelt nu bovendien de staat zich gedrongen zijn
bijzondere ingenomenheid uit te spreken met het feit, dat de jongelieden, vol
belangstellenden ijver voor het allerschoonste, niet slechts regelmatig onder leiding
van hunnen commandant zich in de palaestra geoefend hebben in de worstelkunst,
maar ook het geheele jaar door aandachtig de lessen der wijsgeeren hebben gevolgd.
Dit eeredecreet voert ons wederom op ons eigenlijk terrein terug. Immers ziehier
hooger onderwijs, en wel hooger onderwijs van staatswege aanbevolen. Dat zulk
hooger onderwijs, lang vóór de staat het aanmoedigde en ten deele bekostigde, door
de gegoede burgers van Athene
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voor hun zonen werd begeerd, is uit alles wat hierboven werd gezegd wel gebleken.
Maar wanneer en in welken vorm ontstond te Athene werkelijk hooger onderwijs?
De sophisten - zoo pleegt men deze vraag te beantwoorden - gaven het eerst te
Athene een soort van academisch onderwijs in rhetoriek en philosophie. Dit antwoord
is zeer juist; maar niet geheel bevredigend. De spottende schetsen, die P l a t o ons
van de sophisten geeft, zeggen maar weinig over hunne methode. Al geven wij dus
toe, dat de jongelieden, die in P l a t o 's P r o t a g o r a s worden geteekend heilbegeerig
luisterend naar de wijsheid van P r o t a g o r a s of H i p p i a s , verkregen hebben 't
geen we T h e a g e s zoo vurig zagen begeeren: hooger onderwijs, toch kan men
moeilijk hierbij denken aan min of meer universitaire studie. Als P r o t a g o r a s
verklaart: ‘ik voed menschen op’, dan bedoelt hij - althans volgens P l a t o - niet veel
meer dan dit: Ik geef aan de jongelieden zooveel handig weten, dat ze over alles
kunnen meespreken en geschikt zijn voor de hoogste posities in den staat.
In den idealen zin van het woord was zeer zeker de omgang van S o c r a t e s met
zijne leerlingen hooger onderwijs. Geen uitnemender weg tot ontwikkeling van het
zelfstandig denken dan zijn gesprek met zijn schijnbare willekeur en zijn strenge,
zekere methode. Maar indien wij onder academische studie methodische of
systematische beoefening eener wetenschap verstaan, dan zal men S o c r a t e s '
omgang geen hooger onderwijs kunnen noemen in dien zin dien wij thans aan die
uitdrukking hechten. Het is ondenkbaar dat iemand zou kunnen zeggen: ‘Ik heb onder
S o c r a t e s philosophie gestudeerd’; of ‘ik heb bij S o c r a t e s college gehouden.’
Iets anders is het, wanneer straks P l a t o , in plaats van op S o c r a t e s ' wijze rond
te zwerven, zich een vast gymnasium kiest en even buiten Athene een tuin of park
koopt om daar zijne ‘Academie’ te stichten. Hier neemt de kring van belangstellenden
den vasteren vorm eener school aan. Vooreerst door de hechtheid der stichting.
P l a t o zelf bouwde zich een woning in zijn park aan den
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Cephisus; in eng aaneengesloten kring verzamelt hij daar zijne volgelingen om zich,
en als hij sterft dan legateert hij als fidei commis de geheele plek met schoolgebouw,
muzentempel en woningen aan hem die zijn opvolger als scholarch is. Zoo is de
Platonische Academie eene fundatie geworden, eene door haren religieuzen grondslag
onaantastbare stichting, en tevens inderdaad eene particuliere inrichting van hooger
onderwijs.
Maar indien wij nu bij deze woorden weer denken aan onze Attische epheben en
hun belangstelling voor philosophische studiën, dan dient allereerst te worden erkend,
dat de Platonische academie toch eigenlijk andere mannen herbergt dan deze epheben
zijn. De vrienden voor wie P l a t o op zoo onnavolgbare wijze in zijn S y m p o s i o n
de roeping der wijsbegeerte heeft geteekend, de genooten der Academie, die aanzitten
aan de gemeenschappelijke maaltijden, die uit hun midden een bestuurder van den
muzentempel kiezen en straks eenen nieuwen scholarch, dat zijn geene jongelieden
van achttien tot twintig jaar. Zij vormen veeleer eene eng aaneengesloten corporatie
van volwassen beoefenaars der philosophie in haar meest uitgebreiden zin. Zij
behooren tot eene philosophische vakschool wier voortbestaan niet slechts zal
verzekerd blijken door de religieuze wijding van het schooldomein, maar ook door
het gevoel van verantwoordelijkheid dat iederen opvolgenden scholarch zal dringen
de leer der school zooveel het hem mogelijk is in den geest der voorgangers voort
te planten.
Maar om die enge groep die òf P l a t o 's Academie, òf A r i s t o t e l e s ' Peripatos
òf de Stoa òf de school van E p i c u r u s mag heeten, om die volgelingen der secte
heen moet reeds van den beginne af een ruimer kring van toehoorders hebben gestaan:
geen aanstaande philosophen, maar eenvoudig belangstellende jongelui. In klimmend
aantal komen straks ook van elders uit de Grieksch sprekende wereld de jongelieden
van goeden huize een tijdlang naar Athene; en weinigen slechts zijn er onder de
geleerden en dichters van den Alexandrijnschen tijd, bij welke wij niet den philosooph
kunnen noemen, wiens lessen zij te Athene
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hebben gevolgd. Den vorm van dat onderwijs zien wij weldra door het toenemend
bezoek gewijzigd: het Socratische gesprek - wellicht in P l a t o 's tijd nog de
geprefereerde onderrichtsvorm - zien wij gaandeweg overgaan in eene meer geregelde
academische voordracht, en eindelijk, in C i c e r o 's dagen, als ieder man van studie
een poos de Atheensche lucht komt inademen, kan men wel spreken van professoren
in de philosophie, die college geven.
Voor zoover wij het kunnen nagaan zijn intusschen de philosophische studiën der
Atheensche jongelingschap in de vierde eeuw nog niet zeer die pgaand geweest. En
bovendien: in de meeste gevallen, waar ons van dieper doordringen in logica,
dialectiek of ethica blijkt, daar hangt deze belangstelling samen met de bedoelingen
der r h e t o r i e k .
Wanneer men bedenkt met hoe groote beslistheid P l a t o voortdurend de scherpe
tegenstelling releveert, die tusschen rhetoren en philosophen bestaat, dan wordt men
te meer getroffen door de duidelijke teekenen van den steeds stijgenden invloed der
sophisten. De Atheners zijn - en dit verklaart P l a t o 's heftigheid - van de
verwerpelijkheid der sophistische rhetoriek nooit heel vast overtuigd geweest. De
lessen van G o r g i a s - met goud betaald - hebben aan zoo menig Athener een plaats
verzekerd onder de invloedrijkste leiders der Attische politiek! Zelfs de philosophen
voelen zich weldra gedrongen als een onderdeel van hun onderwijs de rhetoriek op
te nemen, en in de fel concurreerende docentenwereld van het Athene der vierde
eeuw heeft geen leeraar grooter succes gehad dan de man, die verklaarde zijn systeem
der rhetoriek op de grondslagen der philosophie te hebben opgebouwd, I s o c r a t e s .
Dat in iedere geschiedbeschrijving der Atheensche opvoeding de figuur van
I s o c r a t e s zoo zeer op den voorgrond treedt is niet onbillijk, ofschoon het wellicht
voor een deel te danken is aan de groote nauwkeurigheid, waarmede de rhetor zelf
aanteekening omtrent zijn eigen voortreffelijkheid heeft gehouden.
Want I s o c r a t e s is een ijdel man, dat erkent ieder; evenzeer als elkeen toegeeft,
dat tusschen de eenvoudige
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gratie der school van L y s i a s en de forsche spierkracht van D e m o s t h e n e s '
welsprekendheid de gekunstelde dictie van dezen meester der rhetoriek een weinig
bekoorlijk effect maakt. Maar als leermeester heeft I s o c r a t e s eigenschappen
bezeten die onwaardeerbaar zijn: hij was een man van karakter, van politieke
standvastigheid en van ruimen blik; en al heeft de dreunende machtige eloquentie
waarmee D e m o s t h e n e s het anathema over P h i l i p p u s , den vijand van H e l l a s ,
uitriep, meestentijds warmer sympathie en grooter bewondering gevonden dan de
houding van I s o c r a t e s , de uitkomst heeft toch den redenaar niet geheel in het
ongelijk gesteld, die in P h i l i p p u s openlijk den held begroette, van Godswege
gezonden om H e l l a s als één geheel te vereenigen in den strijd tegen den erfvijand
uit het Oosten.
Het is moeilijk te zeggen, hoe groot de invloed wel mag zijn geweest van deze
school van I s o c r a t e s - hoogeschool voor allen, die òf den staat wilden leiden, òf
het recht verdedigen, òf de welsprekendheid om andere redenen bestudeeren. Maar
wie slechts even bedenkt, hoe onvergelijkelijk de beteekenis der eloquentie in de
staten der antieke wereld is geweest, en hoe groot ook hare macht ten kwade kon
zijn, die brengt hulde aan I s o c r a t e s om de eerlijkheid waarmede hij er naar heeft
gestreefd zijn even duidelijk als idealistisch pogram ten uitvoer te leggen. De roeping
der rhetorische studie - zoo leert hij - is, dengene, die haar beoefent, te vormen tot
een Gids voor zijne medeburgers: wee dus den leermeester, die van de edelste kunst
een onedel werktuig maakt en door zijn onderwijs den leerling 't gevaarlijk pad wijst
naar een politiek overwicht, dat niet op streven naar loutere en waarachtige
burgerdeugd zou berusten.
In het programma van onderwijs, door I s o c r a t e s op dit beginsel opgebouwd,
zal ieder aandachtig beschouwer twee dingen opmerken. In de eerste plaats, dat hier
niet naar sophistentrant loutere schijnbeschaving of handigheid in het spreken wordt
gegeven; maar eene deugdelijke op wijsgeerig nadenken gegrondveste
welsprekendheid. In dat
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opzicht nu kan men bij I s o c r a t e s spreken van universitair onderwijs. Hij rangeert
de geheele propaedeutische studie, zoowel het elementaire onderricht, en de muzische
ontwikkeling als ook de historiestudie, en ten slotte de philosophie aldus, dat zij allen
te zamen de inleiding vormen tot de rhetoriek.
In deze toch - en daarop wilde ik in de tweede plaats wijzen - culmineert volgens
I s o c r a t e s de geheele opvoeding. Waarlijk levenskracht heeft, meent hij, onze
beschaving eerst dan, wanneer wij in staat zijn haar aan anderen mede te deelen. Het
doel der opvoeding is dus bereikt, wanneer de leerling na geregelde ontwikkeling
zijner kennis en zijner stemorganen dat zelfvertrouwen heeft gekregen, dat hem in
staat stelt in het midden der volksvergadering te spreken met dezelfde vrijmoedigheid
als waarmede hij tot zichzelf spreken zou.
Hoe ver wij door deze opvattingen verwijderd worden van het Platonisch ideaal
der opvoeding, is duidelijk genoeg. Intusschen is dit niet de eenige schaduwzijde der
Isocratische methode gebleken. De eigenlijke techniek werd bij de rhetoren zijner
school meer en meer hoofdzaak; zoo heeft de opsporing en toepassing van hetgeen
men de ‘wetten der overreding’ noemde, aan de ars rhetorica gaandeweg eene
afhankelijkheid van de traditie gegeven, die tot verstijving leiden moest. Overdreven
gebruik van vaste rhythmen en zinsverdeelingen, altijd weer herhalen van zekere
loci communes, werken naar modellen, bewonderen van pronkredenen, ziedaar enkele
van hare verderfelijke gevolgen.
Maar ten opzichte van de eigenlijke opvoeding heeft naast die schaduwzijden de
methode van I s o c r a t e s onloochenbare voordeelen gehad. In een tijd toen men de
hooge vlucht van P l a t o 's idealisme begon te wantrouwen, heeft hij het verstaan de
gedachten zijner hoorders te leiden op de baan eener minder verhevene maar niet
minder ernstige moraalphilosophie: na de al te eenzijdige bewondering voor de oude
poëzie, wekt zijn fijn ontwikkeld stilistisch schoonheids-gevoel eene waardeering
van het proza, die nieuw leven geeft aan de literatuur, en eindelijk door zijne hooge
opvatting van de taak der welsprekend-
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heid houdt hij nog, zij het ook met meer praktische bedoelingen, vast aan de oude
Helleensche idealen van de harmonische ontwikkeling aller geestelijke faculteiten.
Deze overtuiging geeft aan I s o c r a t e s aanspraak op eene plaats in iedere
bespreking van de Helleensche opvoeding in den bloeitijd. Dat zoo spoedig na zijnen
dood de eenheid dier harmonische ontwikkeling is verbroken, mag niet aan hem
worden geweten. Oeconomische veranderingen, zoowel als geheele wijziging van
den politieken toestand, verstoren het oude ideaal. Het Helleensche volk van de dagen
na A l e x a n d e r voelt andere begeerten dan het Athene van P e r i c l e s .
Cosmopolitisme en polymathie, dat zijn de wachtwoorden van de derde eeuw. Zij
zijn het die eerst het gymnische element op den achtergrond zullen dringen en straks
de muzische ontwikkeling zullen opofferen aan de vakstudie. Dezelfde eeuw, die de
schoonste overwinningen van het hellenisme op eigenlijk wetenschappelijk gebied
verhaalt, heeft de eenheid der algemeene propaedeuse verbroken, welke de kracht
was geweest van de oude Atheensche opvoeding. Ik zou mijn bestek te buiten gaan
indien ik over die derde eeuw, de eeuw van de splitsing der wetenschappen, de eeuw
der faculteitsscholen, thans nog sprak. Intusschen zou het eene onvergeeflijke
miskenning zijn van de paedagogische idealen van den Vader zelf der Hellenistische
polymathie, n.l. A r i s t o t e l e s , niet te erkennen dat hij althans aan het hoofddoel
der Helleensche opvoeding nog was blijven gelooven. De groote opvoeder van
A l e x a n d e r heeft vele schoone woorden over de opvoeding gesproken; maar
weinige schooner en ook voor onzen tijd leerzamer dan dit: Het geluk is eene gave
der goden, maar om die gave te erkennen en te gebruiken is de opvoeding onmisbaar.
Een kind immers kan nog niet eigenlijk gelukkig zijn, daar het de faculteit mist tot
zelfbewust goed handelen: die faculteit aan de jongeren te schenken, ziedaar de
roeping van alle onderwijs.
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Het Malaria-vraagstuk.
Door Dr. G.C.J. Vosmaer.
Veel jammer en ellende heeft het einde van de vorige eeuw over het menschdom
verspreid, maar ook veel goeds. De failliet-verklaarde wetenschap zou in hooger
beroep kunnen gaan en b.v. wijzen op het feit dat zij van een aantal ziekten in de
laatste helft van de XIX eeuw de oorzaak heeft ontdekt zoodat reeds gedeeltelijk met
goed gevolg de kwaal is bestreden, op grond juist van recente ontdekkingen. Men
moge nog sceptisch zijn in zake de tuberculose, reden tot dankbaarheid en tot
opgewektheid voor de toekomst kan men hebben in zake hondsdolheid, diphterie,
typhus, pest, cholera e.a.
Niet alleen werd in het laatste kwartaal der vorige eeuw de oorzaak ontdekt van
de malaria, men vond ook de middelen tot bestrijding, misschien tot uitroeiing van
die plaag, die menig overigens voortreffelijk stuk grond van de aarde ten eenenmale
onbewoonbaar maakt.
Sinds eeuwen heeft de ziekte, die wij thans malaria noemen, het menschdom
geteisterd. Wij lezen er van bij H i p p o k r a t e s ; ja den ouden Egyptenaren was de
kwaal vermoedelijk niet vreemd. En hoezeer de Romeinen en hun voorgangers in
Italië leden door en streden tegen de gevreesde ziekte, dat leeren ons C i c e r o en
L i v i u s , H o r a t i u s en J u v e n a l i s . Overal lezen wij, hoe gevaarlijk Rome en
vele streken van den ager romanus waren, althans in bepaalde jaargetijden, vooral
in den nazomer. Laat mij nog buiten blijven, vraagt H o r a t i u s aan M a e c e n a s ,
indien gij wilt dat ik leef, dat ik mijn gezondheid behoud. Het is de
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tijd, dat de eerste vijgen rijpen, de tijd van hitte, waarin wij telkens lijkstoeten zien,
waarin alle ouders bevreesd zijn voor hun kinderen, waarin men koorts opdoet op
het forum, de tijd waarin testamenten worden ontzegeld! - Rome bezat drie tempels,
waar Febris werd vereerd - een prophylaktische maatregel om de godheid gunstig te
stemmen; tot in de middeneeuwen is dat gebruik bewaard. Alleen de godheid Febris,
personificatie van de koorts, werd de ‘Madonna delle febbri’. En welke koorts bedoeld
werd, dat toont een votiv-inschrift aan de ‘Dea tertiana’, de gepersonifieerde
derdendaagsche koorts. Mogen al, in den Romeinschen bloeitijd, vele gedeelten van
de Campagna voortreffelijk bebouwd zijn geweest en heerlijke, gezonde
buitenverblijven hebben opgeleverd, nooit is men er in geslaagd de geheele landstreek
bewoonbaar te maken. Wat de Romeinen hadden tot stand gebracht, werd in de
Middeneeuwen van lieverlede geheel vernietigd. Sedert het einde van de 15e eeuw
hebben herhaaldelijk groote mannen pogingen aangewend tot verbetering - helaas
zonder noemenswaardige goede uitkomst wat betreft de malaria. Nog is Italië het
land van Europa, waar de ziekte het meest heerscht. C e l l i leert ons, dat het
sterftecijfer jaarlijks circa 15.000 bedraagt, terwijl de morbiditeit wordt geschat op
twee millioen. Hooren wij hem verder.’ Voegt men daarbij, dat de gemiddelde
levensduur der arbeiders in malariastreken korter is, en de kindersterfte grooter dan
in gezonde streken, zoo verkrijgt men eenigszins eene voorstelling van de finantieële
schade, welke de ramp ons land berokkent. Want, indien wij er rekening mede houden,
dat wegens malaria in Italië ongeveer twee millioen hektaren land onbebouwd blijven
en zeer vele streken, zooals de Romeinsche Campagna, wel niet geheel onbebouwd,
maar toch zeer gebrekkig bebouwd zijn, zoo moet de daaruit voor ons voortvloeiende
oeconomische schade inderdaad zeer groot zijn.’ Dat gevoelen zeer bijzonder sommige
spoorwegondernemingen. Volgens berekeningen van R i c c h i geeft de Maatschappij
der Strada ferrata meridionale voor 1400 Km. met 6416 beambten jaarlijks in de
malariastreken 1.050.000 Lire meer uit.
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Wat beteekent, hierbij vergeleken, de malaria in andere landen, bijv. ten onzent?
Zeker, zulke verwoestingen richt zij niet aan in de meeste landen van Europa. Maar
toch... een ramp blijft zij. En slaan wij een blik buiten Europa, dan denken wij terstond
aan onze Koloniën in Azië. Inderdaad is malaria een der meest verspreide
infectie-ziekten, die jaarlijks duizenden en duizenden offers eischt.
Geen wonder dus dat men ten allen tijde getracht heeft den strijd tegen den
machtigen vijand beter toegerust te voeren. Men had in de chinine een voortreffelijk
geneesmiddel gevonden. Men had overal geleerd welke wonderen ‘verandering van
lucht’ vermochten. Niettegenstaande dat, bleef in vele streken de verwoesting groot.
De reden moet vooral hierin worden gezocht, dat men ten eenenmale de oorzaak van
de ziekte niet kende. En toen L a v e r a n in 1880 organismen vond in het bloed van
malarialijders en die weldra als de vermoedelijke oorzaak leerde kennen, zelfs toen
nog kende men slechts een waarheid, niet de geheele waarheid. Het bleef voor de
allerlaatste jaren van de vorige eeuw weggelegd om den sluier van het geheim op te
lichten. Het raadselachtige, het geheimzinnige, dat was de wijze van infectie. Hoe
ter wereld komen die organismen, die malaria veroorzakende parasieten, in ons
bloed? Op die vraag zijn verschillende antwoorden gegeven, antwoorden die op meer
of minder aannemelijke gronden steunden. Daar werd beweerd, dat de mensch zich
de ziekte op den hals kon halen door het drinken van ‘slecht’ water, bijv. dat afkomstig
was uit moerassige streken. Of wel door het inademen van ‘miasmen’ ook alweer in
het bijzonder in moerassige streken. Dat was dus de ‘slechte lucht’, de mal-aria.
Intusschen, naarmate onze kennis omtrent den vermelden parasiet in ons bloed als
directe oorzaak zich uitbreidde, naar die mate werd de mogelijkheid om zich door
de lucht of door het water te besmetten steeds meer problematisch.
Toen dook de theorie op, als zouden muskieten de overbrengers zijn. Hoewel die
‘muskieten-theorie’ aanvankelijk tegenstand, ja heftigen tegenstand ondervond, zoo
mocht zij zich toch ook in een aantal warme aanhangers ver-
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heugen, onder welke vele steeds meerdere en meer deugdelijke gronden aanvoerden.
Merkwaardigerwijze vinden wij reeds sedert onheugelijke tijden sporen van het
denkbeeld der latere ‘muskieten-theorie’. Zelfs reeds bij Romeinsche schrijvers. Wij
vinden het denkbeeld hier en daar niet als theorie, maar als volksgeloof, terwijl er in
Afrika negerstammen zijn, die voor malaria en muskiet hetzelfde woord gebruiken.
Het schijnt, dat in N.-Amerika dat vage geloof heeft plaats gemaakt voor ernstige
bewering. N o t t schrijft in 1848 over de geele koorts, en oppert het denkbeeld, of
deze niet, evenals bij malaria, door muskieten zou worden overgebracht. K i n g , in
Washington, vermeldt dit tamelijk onbekende stuk in 1883 en spreekt over
muskieten-malaria-theorie als iets bekends; hij voert buitendien tal van gronden aan
om zijn bewering te staven. Intusschen, de wetenschappelijke wereld sloeg weinig
acht op die verhandeling, zoo weinig, dat die geheel werd vergeten en de
muskieten-theorie nog meer dan eens is ‘ontdekt’, d.w.z. als iets nieuws is verkondigd.
Wel steeds met betere argumenten, maar van een bewijs kon geen sprake zijn. Toen
men de rol had ontdekt welke een aantal insekten en verwante dieren speelt bij het
overbrengen van zekere infectie-ziekten; toen gevonden was, dat zekere teeken de
overbrengers zijn van den parasiet, welke bij runderen de texas-koorts te weeg brengt,
en zooveel dergelijke gevallen, toen begon zeer zeker meer licht te schijnen over het
malaria-vraagstuk. Maar nog was het niet opgelost. Zelfs niet toen men had geleerd,
dat muskieten in staat zijn bij vogels malaria te verwekken, een ontdekking te danken
aan de vruchtbare suggestie van M a n s o n , en de juiste, schoone waarnemingen
vooral van R o s s . Daarmede was het streng bewijs, dat muskieten nu ook wel malaria
bij den mensch zouden overbrengen, nog volstrekt niet geleverd. Dat blijkt al reeds
uit de elkaar lijnrecht tegensprekende verklaringen van onderzoekers van naam.
Het kinderspel ‘verstoppertje’ eindigt niet door dengeen aan wien het eerst wordt
toegegild ‘je brandt je, je brandt je’ - maar door hem die het verborgen voorwerp
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vindt. Geleerden als R o s s , M a c C a l l u m en K o c h hebben het raadsel der
vogelmalaria opgelost; de Italiaansche geleerden, waaronder vooral G r a s s i , hebben
dat gedaan voor de malaria van den mensch. Het gebeurt wel, dat kinderen na hun
spelletje hevige rusie krijgen. Die hebbelijkheid schijnt in het bloed van geleerden
lang te kunnen blijven. R o s s en K o c h nemen de ontdekking voor zich in beslag;
G r a s s i verweert zich dapper. Beide partijen hebben hun vrienden; het is een ware
strijd geworden, die zelfs soms een nationale strijd werd! Waren wij niet zoo gewoon
aan wetenschappelijk gekibbel of kibbelende dienaren der wetenschap - we zouden
verbaasd blijven staan. Nu gaan wij maar door - met eerbied voor het werk dat R o s s
deed in zake de malaria der vogels - met eerbied en dankbaarheid voor den
philanthropischen arbeid van G r a s s i c.s. in zake de malaria van den mensch. En
zoo weten wij nu, dat de gevreesde malaria-parasiet door de steek van muggen wordt
gebracht in het bloed van den mensch. Wij weten niet alleen dat dit geschiedt, wij
kennen ook de wijze waarop het gebeurt. Wil men dit nagaan, dan moeten wij
beginnen met het maaksel en de levenswijze der muggen te bestudeeren.
Daar is een groote klasse van dieren, die ieder bekend is onder den naam van
insekten. Het kenmerkende van die insekten is, dat het lichaam bestaat uit een zeker
aantal op elkaar volgende ringen of segmenten, en dat enkele dier segmenten pooten
dragen, die, ter getale van zes, ook weder ‘geleed’ zijn. Sommige van de
lichaams-segmenten zijn met elkaar min of meer innig vergroeid: eenige dier ringen
zijn tot éen geheel versmolten en vormen den kop; daarop volgen steeds drie met
elkaar in enger verband getreden segmenten, die het borststuk vormen, terwijl de
rest van het lichaam of het zoogenaamde achterlijf, uit min of meer onderling
bewegelijke ringen bestaat. De zes pooten en de vleugels - indien deze laatste
aanwezig zijn, - vindt men standvastig aan het borststuk. Aan den kop worden de
meeste zintuigen aangetroffen en de organen waarmede de dieren hun voedsel
bemachtigen.
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Muggen nu (of muskieten - wat beide algemeene benamingen zijn) behooren tot deze
klasse der insekten. Aangezien het voedsel der muggen altijd vloeibaar is, zoo zijn
de deelen, waarmede dit voedsel wordt bemachtigd, zoodanig ingericht, dat zij
vloeistoffen kunnen opzuigen, bijv. plantensappen. Maar in bepaalde levensperioden
zuigen de muggen bloed van menschen en andere dieren. Die bloeddorst is intusschen
beperkt tot de wijfjes. Om bloed te kunnen opzuigen, moeten zij echter beginnen
met een wond te maken. Ook daartoe bezitten zij organen. Voor aan den kop is een
lange, met het bloote oog reeds zichtbare snuit - eigenlijke een scheede, een foudraal
waarin opgeborgen zijn de stiletten waarmede zij den ons maar al te zeer bekenden
steek toebrengen, maar waarin zich buitendien de zuigbuis bevindt. Heeft een
vrouwelijke mug ons gestoken, dan zuigt zij daarna een weinigje bloed op. Dit bloed
komt zoodoende in de maag van de mug. Heeft zulk een mug bloed gezogen van een
malarialijder, dan komen derhalve met het bloed, ook de malariaparasieten mede in
de maag van die mug.
Maar het wordt tijd, dat wij het een en ander van deze reeds meermalen vermelde
malariaparasieten mededeelen. Reeds hebben wij gezien, dat het levende organismen
zijn. Laat ik er nu maar dadelijk bijvoegen dat het dierlijke organismen zijn. Dieren
en geen planten1); intusschen, uit den aard der zaak zeer kleine, zoogenaamde
mikroskopische dieren, waarvan het lichaam slechts uit éen enkele cel bestaat.
Wanneer ik nu als den lezers bekend veronderstel, dat in ons bloed voorkomen een
aantal kleine, schijfvormige lichaampjes, waaraan het bloed zijn roode kleur te danken
heeft, dan wil ik hier nu aan toevoegen dat de bewuste parasiet zich juist in die
zoogenaamde ‘roode bloedlichaampjes’ nestelt. Aangezien de doorsnede van een
rood bloedlichaampje slechts 7 à 8 duizendste van een millimeter is, zoo volgt daaruit,
dat de daarin zich nestelende parasiet nog kleiner moet zijn.

1) Geen bakteriën derhalve, die allen tot de planten behooren.
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Inderdaad zien wij in het bloed van malarialijders dat de jonge parasiet slechts éen
duizendste van een millimeter is. Evenwel dat diertje groeit, en groeit ten koste van
het roode bloedlichaampje, waardoor het laatste ten slotte te gronde gaat. Niet alleen
groeit de indringer, maar hij vermenigvuldigt zich ook. En wel vrij snel. Binnen
twee- of driemaal vierentwintig uur heeft hij zich gesplitst in een aantal deelen.
Nemen wij aan, dat dit getal gemiddeld 15 bedraagt, dan bestaat dus de tweede
generatie, afkomstig van éen enkel individu, uit 15 individu's; de derde uit 15 × 15
= 225; bij de 5e generatie kunnen er reeds meer dan 50.000, bij de 7e meer dan elf
millioen zijn. Hebben wij het geval, dat het dier twee etmalen voor zijn volle
ontwikkeling gebruikt, dan heeft de bovenvermelde splitsing of deeling in millioenen
reeds binnen veertien dagen plaats. Een vernietiging derhalve van millioenen roode
bloedlichaampjes. Bedenkt men nu, dat juist deze van het allerhoogste belang zijn
voor het organisme, dan begrijpt ieder hoe gevaarlijk die mikroskopische vijand is.
Het éencellige dier, dat bij ons, menschen, de ziekte teweeg brengt, welke wij
malaria plegen te noemen, verwoest dus een van de voornaamste bestanddeelen van
ons bloed. Machtig wordt hij door zijn snelle voortplanting. Om redenen, die wij
hier niet nader kunnen bespreken, kan die voortplanting, die deeling, echter niet in
het oneindige doorgaan. Alle die elementen die het dierlijk lichaam opbouwen en
welke wij cellen noemen, hebben het vermogen zich te kunnen deelen, onverschillig
of die cellen behooren tot een hooger organisme, waarvan het lichaam uit milliarden
van zulke cellen is samengesteld of dat zij het lichaam zelve zijn van die laagste
dieren, die uit slechts éen enkele cel bestaan. Overal is echter het aantal deelingen,
hoe groot overigens ook, beperkt. Onze parasiet zal derhalve ook slechts een beperkt
aantal malen zich kunnen deelen op de eenvoudige wijze zooals wij boven zagen.
Zal de soort, de ‘species’ niet uitsterven, dan moet er nog een ander verschijnsel
plaats hebben in den levens-eyclus. Ook
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dit verschijnsel is van algemeenen1) aard, naar het schijnt: het is het verschijnsel der
innige versmelting van twee verschillend gebouwde cellen, het verschijnsel, dat wij
bevruchting noemen.
Wanneer nu de malaria-parasiet zich herhaaldelijk heeft gedeeld, en de nieuwe
generaties telkens weder op nieuw roode bloedlichaampjes hebben geïnfecteerd en
ten slotte vernietigd, dan komt een stadium waarop men uit de deelstukken, de jonge
generatie dus, zich eenigszins anders gevormde elementen ziet ontwikkelen dan de
tot dusver besprokene. Wel dringen ook deze jonge elementen weder zoo spoedig
mogelijk in bloedlichaampjes, maar zeer spoedig kan men twee verschillende vormen
onderscheiden: de eene wordt eenvoudig grooter; de andere groeit aanvankelijk wel,
maar in een bepaald stadium komen lange, bewegelijke draden te voorschijn, waarna
de oorspronkelijk ronde of halvemaanvormige cel zich in een aantal van zulke
draadvormige cellen verdeelt. Deze draden zijn zeer bewegelijk en het zijn deze,
welke de eerstgenoemde groote cellen opzoeken. Eén der draden versmelt ten slotte
geheel en al met de andere cel - men zegt dan dat die ‘groote’ cel is bevrucht.2)
Een merkwaardigheid, waarop wij te letten hebben, is dit: dat deze bevruchting
geen normaal verloop kan hebben, zoolang de parasieten zich in het lichaam van den
mensch bevinden. Het geschiedt echter wel in het lichaam van de mug. Wij hebben
reeds gezien hoe bloed van den mensch in de maag van een muskiet kan komen, en
mèt het bloed de parasiet. Heeft nu, in het lichaam van de mug dus, de boven
beschreven bevruchting plaats gehad, dan is het door die versmelting ontstane wezen
weder in staat zich verder te deelen.
Gesteld wij hebben nu in de maag van een mug een

1) Uitgezonderd zijn nog, zoover wij thans weten, sommige der allerlaagste plantaardige
organismen, bijv. bakteriën.
2) Het verschijnsel komt tot in bijzonderheden overeen met de bevruchting van het ei door de
spermatozoïde, zelfs zooals die bij de hoogste dieren, den mensch inkluis, voorkomt.
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aantal van die ‘bevruchte’ parasieten. Wat doen die? Zij boren zich in de cellen,
welke den wand vormen van de maag, kruipen dwars er doorheen en blijven zich
aan de buitenzijde van de maag hechten, door een vlies van de maag nog omhuld.
Dit vlies - of deze kapsel zooals de technische uitdrukking is - is zeer rekbaar, zoodat
zij ook dan blijft wanneer de parasiet in volume toeneemt. En die toeneming is
aanmerkelijk; de diameter van zulk een ingekapseld dier kan tien of vijftien maal
zoo groot worden als de volwassen parasiet, zooals hij nog in ons bloed is. Een dag
of tien nadat de parasiet in het lichaam van de mug is gekomen, barst de kapsel; de
inhoud heeft zich herhaaldelijk gedeeld en een nieuwe generatie - van honderden of
duizenden individu's - komt vrij. Zij doen zich dan voor als spoelvormige dieren, die
zich in het lichaam van de mug, maar nu buiten de maag, bewegen en weldra een
ander orgaan van de muskiet gaan opzoeken, n.l. de speekselklieren. Hierin boren
zij zich in.
Ieder weet bij ondervinding dat het gevolg van een muggesteek is een soms zeer
hevig jeuken. Hoe komt dat? Dat komt hierdoor dat tegelijkertijd met den steek een
druppeltje van dat ‘speeksel’ van de mug mede in onze huid komt. Wordt men nu
gestoken door een mug, die met malaria-parasieten is geïnfecteerd, dan is het
begrijpelijk dat met het speeksel nu ook weer parasieten meêkomen en men aldus
met den parasiet wordt besmet - m.a.w. aldus malaria verkrijgen kan. Want die
parasieten maken zich weldra van de roode bloedlichaampjes meester, vernietigen
die, planten zich door deeling voort enz. enz.
Er zijn intusschen verschillende soorten van malaria. Een van de kenmerken, die
voor allen geldt, is de regelmatigheid waarmede de koortsaanvallen plaats grijpen.
Bij de gewone derdendaagsche koorts - malaria tertiana - verloopen tusschen twee
koortsaanvallen juist twee etmalen; een dag koorts, tweede dag vrij, derde dag weder
koorts enz. Vandaar de naam. En zoo is er een vierdendaagsche koorts - malaria
quartana. Behalve die ‘gewone’ tertiana,
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is er echter een vorm waarin de ziekte zich voordoet, die om zijn hardnekkigheid en
hevigheid ‘kwaadaardige’ - malaria perniciosa - wordt genoemd. Die vorm van
malaria vindt men in vele streken van Italië, in Afrika, in onze Indische Koloniën en
draagt daarom ook wel den naam van tropische malaria.
In overeenstemming met deze soorten van malaria is nu aangetoond, dat er even
zoovele soorten van malaria-parasieten zijn. Een Italiaansch onderzoeker, G o l g i ,
had reeds tusschen 1886 en 1889 een reeks observaties openbaar gemaakt waaruit
dit bleek en ook, dat het oogenblik van koortsaanval samen viel met het zich deelen,
het ontstaan van de nieuwe generatie der parasieten. De parasiet, die de oorzaak is
van tertiana, heeft dus 2 × 24 uur noodig voor het doorloopen van zijn
ontwikkelings-cyclus voor zoover die in het lichaam van den mensch plaats heeft.
Wij zagen boven reeds, dat alleen de wijfjes-muggen bloed zuigen. Hier moeten
wij echter nog een voorbehoud maken: het is er verre van af dat alle honderde soorten
van muskieten gevaar voor ons opleveren. De bewuste parasiet gaat in het lichaam
van de meeste muggen te gronde; slechts in eenige weinige soorten leeft hij en plant
hij zich voort. Dit niet zoo gemakkelijk op te lossen vraagstuk is oorzaak geweest
van de tegenstrijdige uitkomsten van verschillende geleerden. Het is nu vooral
G r a s s i , Hoogleeraar te Rome, geweest, die de vraag door uiterst nauwgezette
proeven en waarnemingen heeft beantwoord; juist door zijn logische en stelselmatige
wijze van werken is hij de groote man geworden. Het door malaria hevig geteisterde
Italië bezat reeds een aantal goede gegevens omtrent de locale verspeiding der ziekte;
men had die gegevens reeds in vrij goede kaarten neêrgelegd. G r a s s i stelde zich
nu de vraag: worden er in malaria-streken muggen gevonden, die elders niet of althans
slechts sporadisch voorkomen. Vóor alles ondernam hij en zijne medewerkers de
omslachtige taak de locale verspreiding der muggen in Italië na te gaan. Hij vond
langs dien weg, dat inderdaad zekere mug-soorten als hoogst verdacht, andere als
vermoe-
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delijk geheel onschuldig waren te beschouwen. Het is nu bekend, dat in Italië zes of
acht soorten den bewusten parasiet kunnen overbrengen; onder die is er éen die
bovenal gevaarlijk is, eenvoudig om haar groote frequentie, n.l. Anopheles claviger,
een mug die ook ten onzent veelvuldig voorkomt.
Wil men den strijd aanbinden tegen dien vijand, dan zal het dus wenschelijk zijn
hem goed te kennen in maaksel en levenswijze, hem te kunnen onderscheiden van
andere, onschuldige. En zoo moest ook dàt alles nauwlettend worden onderzocht.
Toen eenmaal vastgesteld was welke mugsoort gevaren opleverde tot overbrenging
van, i.e. besmetting met malariaparasieten, toen gelukten ook alle experimenten.
Toen kon men gezonde patiënten naar willekeur een of anderen vorm van malaria
bezorgen, toen kon men ook door praktische voorzorgen te nemen zelfs in de heftigste
malariastreken verblijven.
Zal het nu mogelijk zijn de malaria te verbannen? Zullen wij ook de ergste
malariastreken gezond en bewoonbaar kunnen maken? Zullen wij welvaart en geluk
kunnen brengen, dáar waar thans jammerlijke ellende heerscht? Ongetwijfeld mag
het antwoord bevestigend luiden. Maar.... Rome en Pisa zijn niet op éen dag gebouwd.
Daar zal nog heel wat water door den flavus Tiber moeten vloeien voor en aleer de
Campagna overal bewoonbaar zal zijn. Veel arbeid zal moeten worden verricht, veel
geld moeten worden besteed. Maar mogelijk is het zeker, althans voor zooverre wij
de zaken kunnen overzien. Dat hebben de voorloopige proeven voldoende bewezen.
G r a s s i en de zijnen hebben niet gerust na hun groot werk. Er heeft zich sinds 1898
in Italië een maatschappij gevormd tot bestudeering van het vraagstuk, waardoor
gelden voor verdere experimenten bijeen komen. Regeering, vereenigingen en
particulieren hebben krachtigen steun verleend; vooral van de kant der
spoorwegmaatschappijen kwam hulp. Ieder die in het zuiden van Italië heeft gereisd,
heeft wel gehoord van stations waar het geheele personeel des avonds per
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extra-trein moet worden weggehaald van wege de hevige malaria. G r a s s i en zijn
staf onderzocht nu of men in zulke oorden zou kunnen leven zonder malaria te krijgen,
indien men de noodige voorzorgen nam. Die voorzorgen bestonden natuurlijk hierin,
dat er op gelet werd, dat de aanwezige personen niet door Anopheles konden worden
gestoken. Daartoe werden de woningen door chloor of het branden van zwavel van
muskieten gezuiverd en vervolgens de ramen voorzien van fijn metaalgaas. Vóor de
deur werd een soort kooi, eveneens van metaalgaas, gemaakt. De personen werden
natuurlijk zorgvuldig onderzocht en bleven onder streng medisch toezicht. Buitenshuis
moesten zij hoofd en handen op passende wijze gesluierd houden. Het behoeft geen
betoog, dat het niet gemakkelijk was de beambten tot zoo iets te krijgen. Men vond
het meer dan onzinnig. Het is den onderzoekers ten slotte, dank zij het premiestelsel,
gelukt het personeel zoover te brengen. En steeds is de slotsom geweest, dat een
malaria-vrij individu in de heftigste malariastreken kon leven, des nachts zelfs met
open ramen slapen zonder geïnfecteerd te worden. Nu zal men wellicht tegenwerpen,
dat het op den duur onuitvoerbaar is om iedereen met handschoenen en een voile te
laten werken. Zeker. Maar het behoeft ook niet op den duur. Wil men met vrucht de
malaria bestrijden. dan moet de dubbele vijand met kracht van alle kanten tegelijk
worden aangepakt. Uit hetgeen boven is medegedeeld, volgt dat iedere malarialijder
een gevaar en een groot gevaar oplevert voor zijn omgeving. De lijders moeten dus
zooveel mogelijk worden geïsoleerd en vooral behoed worden tegen muskietensteken
ten einde deze niet te infecteeren. Tegelijkertijd moeten die patiënten worden
behandeld en genezen. Dat zoo iets geen utopie is, dat heeft de geschiedenis van
cholera en pest toch bewezen! Verder zullen de woningen moeten worden voorzien
van de bovengemelde inrichtingen, ten einde het indringen van muggen te beletten.
En eindelijk, - men zal tegen de muskieten direct ten strijde moeten trekken. Ook dit
is niet onuitvoerbaar, nu de levenswijze en gewoonten der gevreesde muggen beter
bekend zijn. Wij weten, dat
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de muggen haar eieren leggen op het water, bij voorkeur van poelen en slooten in
moerassige oorden. Maar altijd moet het zooveel mogelijk stilstaand water zijn. Uit
de op de oppervlakte van het water drijvende eieren, komen na twee of drie dagen
larven te voorschijn. Ook deze hebben een rustig watervlak noodig, aangezien zij de
voor hun leven noodige zuurstof uit den dampkring nemen; de larven van Anopheles
drijven vlak onder de oppervlakte en wel zóo dat een paar openingen aan het achterlijf
met de de lucht in contact blijven. Zulk een larve groeit en verandert na ruim twintig
dagen in een pop, waaruit na een dag of drie het volwassen insekt, de gevleugelde
mug, te voorschijn komt. Gewapend met deze kennis, kunnen wij de muggen in die
toestanden vernietigen òf door de oppervlakte van het water in beweging te brengen,
òf door die oppervlakte te bedekken bijv. met een laagje petroleum. Men behoeft
slechts een uiterst geringe hoeveelheid petroleum over het water uit te gieten om de
gewenschte uitkomst te verkrijgen. Moet het water worden gebruikt als drank of bij
de bereiding van spijzen, dan is dit eenvoudigste middel natuurlijk niet uitvoerbaar.
In zulke gevallen kan men het oppervlak bestrooien met daarvoor geschikt poeder
(chrysanthemum). Ook is een wenschelijke maatregel het brengen van zekere
vischsoorten in het water, die verwoede vijanden der muggenlarven zijn. Alleszins
begrijpelijk is het zeker, dat goede draineering van den bodem - opheffen van poelen
en plassen dus - heilzaam moet werken. Kortom, daar zijn middelen tot verdelging;
verdelging van den malaria-parasiet zelf, van de muggen en haar larven. Wij kunnen
dus inderdaad de toekomst hoopvol te gemoet zien.
Utrecht, 26 Maart 1901.
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Uit het Rijk der Tonen.
Door Dr. J. de Jong.
Hors de l'art rien de beau, rien de sûr, rien de vrai. (EMILE AUGIER).
Dit motto zegt, als elk motto, te veel, en nu ik tot de instrumentale muziek genaderd
ben,1) besef ik de onvoorzichtigheid der keuze er van diep. Want juist op dit gebied
heerscht alles behalve zekerheid en loopen de meeningen omtrent schoonheid en
waarheid sterk uiteen. Slechts daarover zijn allen het eens, dat de Symphonie met
B e e t h o v e n haar hoogtepunt heeft bereikt. In zijn ‘Die Symphonie nach Beethoven’
zegt We i n g a r t n e r : ‘Wanneer wij konden worden gedwongen òf eene
B e e t h o v e n sche Symphonie, òf alle Symphonieën die na hem werden
gecomponeerd te vernietigen, dan geloof ik te mogen aannemen dat wel geen van
ons zoo wreed en zoo dwaas zou zijn den dood van de B e e t h o v e n sche te wenschen,
zelfs al ware die niet een van zijn allergrootsten.’ Gelukkig is er geen gevaar voor
die droeve noodzakelijkheid, maar in hoofdzaak heeft We i n g a r t n e r gelijk. Geen
der na B e e t h o v e n geschreven Symphonieën, zelfs niet de allerbeste, kan zich in
diepte en macht meten met de Eroïca, de C-moll, of de A-dur Sym-

1) Zie de vorige aflevering.
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phonie (no. 7). Maar B e e t h o v e n beschikte niet over het moderne orkest en zoo
is hem meer dan een in het bedenken en combineeren van klankwerkingen over het
hoofd gegroeid. Zoo ooit de Symphonieën van B e e t h o v e n in het gedrang geraken,
dan zal het zijn, omdat ze verbleekt zullen schijnen voor modernen gewoon aan
verblindende kleurenpracht en imposante toonmassa's. Door inhoud en vorm zullen
zij als rotsen in de zee blijven uitsteken. Ook in harmoniseering en in
uitdrukkingsvermogen is men verder gekomen dan B e e t h o v e n , maar tegelijk
daarmede was ook de instrumentale muziek in andere banen geleid, door het opnemen
van elementen, die tot dusverre òf niet òf slechts vluchtig in aanmerking waren
gekomen. Programmuziek is bijkans zoo oud als de muziek zelf, maar eerst door
B e r l i o z is ze tot een kunstsoort verheven. Zijn ‘Symphonie fantastique’ beteekent
een omwenteling en niet zoozeer doordat er een uitgewerkt programma aan is
toegevoegd - want ook zonder dat zou die Symphonie verstaanbaar zijn mits slechts,
evenals voor B e e t h o v e n 's Pastorale, de titels der verschillende deelen gehandhaafd
bleven. Evenmin door de omstandigheid dat zij uit vijf deelen is saamgesteld - zij
staat in dit opzicht niet alleen. Wat haar onderscheidt is dat éen zelfde thema door
al die deelen heentrekt, in elk met wijzigingen in rythmus en uitdrukking
teruggevonden wordt. We i n g a r t n e r noemt dit varieeren van een thema, ‘aus
einem erkennbar dichterischen Moment heraus’, dramatisch-psychologisch, in
tegenstelling met het zuiver muzikaal veranderen en omwerken van thema's, zooals
dit door B e e t h o v e n en B r a h m s geschiedde. ‘De uitspattingen waartoe de geniale
demon van een B e r l i o z dreef werden door het oneindig kunstzinniger genie van
L i s z t op edele wijze tot het uitdrukken van onuitsprekelijke zielen- en
wereldgebeurtenissen gebreideld’, schreef Wa g n e r 1) Inderdaad is L i s z t op den
door B e r l i o z ingeslagen weg verder gegaan, o.a. in het derde deel van zijn
‘Faust’-Symphonie dat ‘Mephistopheles’ is betiteld.

1) Zie ‘Gesammelte Schriften’ deel X.
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L i s z t gaf dezen, ‘den Geist der stets verneint’, geen eigen thema, maar bouwde dat
deel der Symphonie uit caricaturen van vroegere thema's op. En men kan verder gaan
en zeggen dat L i s z t in dit werken met motieven een voorlooper der Wagnersche
methode is geweest. L i s z t 's ‘Faust’ is van 1854, dus van een tijd toen Wa g n e r
nog niet met zijn ‘Nibelungen’, ‘Tristan und Isolde’ en ‘Meistersinger’ was voor den
dag gekomen. In ‘Faust’ vindt men ook effecten van harmoniseering en instrumentatie,
die men veel later eerst uit werken van Wa g n e r leerde kennen en die derhalve aan
L i s z t behooren. Inderdaad blijkt, naarmate de werken van L i s z t meer verbreiding
hebben gevonden, dat de kleinere L i s z t in veel de wegbereider is geweest van den
grooteren Wa g n e r . Deze maakte daar trouwens ook geen geheim van en toen hij
op zekeren dag de uitvoering van een der werken van zijn schoonvader bijwoonde,
riep hij eensklaps uit: ‘Maar papa, dat heb ik van u gestolen!’ Waarop L i s z t bedaard
antwoordde: ‘Des te beter, dank zij u zal dat onsterflijk zijn’. Zoo luidt het verhaal,
dat als ik me niet vergis authentiek is, maar dat in elk geval, gegeven de twee mannen,
volkomen geloofwaardig klinkt en aan L i s z t 's bewonderenswaardig karakter slechts
recht laat wedervaren.
L i s z t gaat in den laatsten tijd in de hoogte. Men kende hem eigenlijk in hoofdzaak
door zijn Hongaarsche Rhapsodieën en bewerkingen van opera-stukken en liederen.
Thans komen ook andere klavierstukken meer in trek: de Sonate, de Legende o.a.;
en men heeft leeren inzien dat S a i n t -S a ë n s , die al jaren geleden in zijn ‘Harmonie
et Mélodie’ een lans brak voor L i s z t als orkestcomponist, meer gelijk had dan men
toen dacht. S a i n t -S a ë n s en andere Fransche componisten hebben op zijn voorbeeld
de Symphonische Dichtung verder ontwikkeld, verschillende Duitsche componisten
eveneens: de Franschen in beknopteren, gedrongener vorm, de Duitschers vrijer en
uitgebreider. S m e t a n a staat hierin dichter bij eerstgenoemden.
Inmiddels raakte de Symphonie een beetje op den achtergrond. Evenals de natuur,
na een tijdperk van hoogsten bloei,
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als het ware een poosje rust neemt en dan soms een tijdelijken teruggang, ja uitputting
vertoont, zoo de kunst. Binnen iets meer dan een halve eeuw waren H a y d n ,
M o z a r t en B e e t h o v e n na elkander gekomen: geen wonder dat een periode van
betrekkelijke daling volgde (een die toch nog rijk genoeg was als men aan
S c h u b e r t , M e n d e l s s o h n en S c h u m a n n denkt). Uit het feit evenwel dat
geen tweede Symphoniker als B e e t h o v e n opstond, behoeft nog niet te worden
afgeleid, dat de vorm der Symphonie heeft afgedaan en als versleten moet worden
beschouwd. Het was Wa g n e r die het eerst1) de meening uitsprak dat B e e t h o v e n
zelf met zijn in een Koor-finale uitloopende Symphonie (de Negende) had willen te
kennen geven, dat de zuivere instrumentale muziek niet verder kon. Van het standpunt
van Wa g n e r en zijn aanhangers liet zich dat wel verklaren, want zij vonden hierin
een machtigen steun voor hun ‘Gesammtkunstwerk’, de vereeniging van drama en
muziek tot een geheel, waarbij dus van de muziek als zelfstandige kunst werd
afgezien. Intusschen is men meer en meer van deze aanvankelijk slaafs gevolgde
hypothese teruggekomen, want meer en meer heeft de overtuiging veld gewonnen
dat B e e t h o v e n 's oorspronkelijke bedoeling was niet een Negende Symphonie te
schrijven, maar S c h i l l e r 's Ode ‘An die Freude’ te componeeren. Reeds op
jeugdigen leeftijd was hij met dat plan omgegaan en reeds in 1793 schreef
F i s c h r e i c h aan C h a r l o t t e v o n S c h i l l e r : ‘B e e t h o v e n zal ook
S c h i l l e r 's “Freude” en wel elke strophe bewerken’. Als inleiding tot die Ode
schreef hij instrumentale gedeelten, zooals hij dat ook voor de Fantasie met koor had
gedaan; trouwens vóor hem hadden anderen de verbinding van Symphonie en Cantate
beproefd. De fout, of zoo men wil de vergissing van B e e t h o v e n was, dat hij van
het gebouw het fundament zoo grootsch en groot aanlegde (Allegro, Scherzo, Adagio)
dat het hoofdwerk (de Koor-finale) daarbij min of meer verzonk. Dat B e e t h o v e n
niet van plan was de zuiver instrumentale Symphonie op te geven nadat hij

1) In ‘Oper und Drama’.
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de Negende had gecomponeerd, blijkt daaruit, dat er schetsen zijn gevonden voor
een Tiende, wat Wa g n e r misschien niet bekend is geweest. Jaren geleden schreef
ik aan T h a y e r , den beroemden B e e t h o v e n -biograaf, of hem bij zijn
onderzoekingen ook wellicht iets was onder de oogen gekomen, brieven of
aanteekeningen van B e e t h o v e n , verhalen van door hem gevoerde gesprekken,
waaruit men kon opmaken, dat de meester met zijn Negende het bankroet der
instrumentale muziek als afzonderlijke kunst had willen decreteeren. T h a y e r 's
antwoord luidde beslist ontkennend1). En Wa g n e r zelf blijkt in later jaren zelf
althans eenigszins tot andere gedachten te zijn gekomen, want aan het slot van zijn
verhandeling ‘Ueber die Anwendung der Musik auf das Drama’2), waarin hij met de
na-Beethovensche Symphonieën mededoogenloos den spot drijft (en gulden woorden
spreekt over matiging in harmonische effectmiddelen en moduleeren), erkent hij de
mooglijkheid dat onder zekere voorwaarden weer eens Symphonieën zouden kunnen
worden gecomponeerd, ‘waarvan weer wat zou kunnen worden gezegd, terwijl juist
van onze nieuwste Symphonieën niets te zeggen valt’.
Dit laatste kan bezwaarlijk op B r a h m s of B r u c k n e r slaan, die als
Symphonikers toen juist pas kwamen kijken. Men mag evenwel aannemen dat zoo
B r u c k n e r misschien, B r a h m s zeker geen genade zou hebben gevonden in de
oogen van den meester van B a y r e u t h , die nimmer over B r a h m s goed te spreken
was en het met N i e t z s c h e over hem aan den stok kreeg. B r a h m s is overigens
juist de eenige Symphoniker na B e e t h o v e n en S c h u b e r t , van wien niet alleen
heel veel gezegd is, maar nog gezegd wordt. Want zelfs na zijn dood blijven de
meeningen zeer verdeeld. Terwijl velen, een beetje op

1) D e i t e r s , die T h a y e r 's onvoltooide monographie over B e e t h o v e n afmaakt, zal
weldra het 4e deel daarvan in het licht geven. Misschien kan hij deze vraag nog nader
toelichten.
2) In deel 10 der ‘Gesammelten Schriften’. Tusschen die verhandeling en ‘Oper und Drama’
ligt meer dan een kwart eeuw.
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het voetspoor van B ü l o w misschien1), in B r a h m s een soort van B e e t h o v e n
zien, blijven anderen, met alle hoogachting voor zijn eminente gaven, door zijn
muziek onbevredigd. De tijd zal hier moeten rechten, gelijk hij het reeds deed ten
aanzien van anderen, die B r a h m s in den dood vóorgingen. Het is niet noodig hen
de revue te laten passeeren, want het is hier om het ‘heden’ te doen en dan zijn er in
de Symphonie niet vele namen te noemen. Uit Engeland, Spanje, Portugal en ons
land geen; uit Italië, België en Scandinavië nog geen. In Frankrijk worden wel
Symphonieën geschreven en men heeft het daar We i n g a r t n e r niet weinig kwalijk
genomen2) dat hij in zijn ‘Symphonie nach Beethoven’ ten aanzien van die productie
zwijgend tot de orde van den dag overging, maar hoeveel knaps en schoons ook o.a.
door S a i n t -S a ë n s , F r a n c k , d'I n d y en zij die na hen kwamen is gedaan, het
laat zich nog niet aanzien dat de Franschen met de overige naties kunnen wedijveren.
Zij hebben op symphonisch gebied niet alleen geen S c h u m a n n of B r a h m s , maar
zelfs geen Vo l k m a n n of D v o r a k aan te wijzen. De nog levende D v o r a k
trouwens schijnt zich van de Symphonie tot de programmuziek te wenden; zijn laatste
Symphonie ‘Aus der neuen Welt’ was al voor een deel programmuziek en, naar het
karakter, meer Suite dan Symphonie. Wat de Russen aangaat, ik vrees dat men
Ts c h a i k o w s k y als Symphoniker heeft overschat; over G l a z o u n o f f is een
beslissend oordeel nog onmogelijk, en over de nog jongere Russen a fortiori. Vat
men de geheele productie samen dan worden er nog vele Symphonieën geschreven
en daaronder zeer goede en achtenswaardige werken (b.v. die van G e r n s h e i m ,
K l u g h a r d t ), maar de grootste, meest begaafde musici onder

1) De geestige Hans begroette B r a h m s ' eerste Symphonie als de ‘Tiende’ en heeft door zijn
drie B's (B a c h - B e e t h o v e n - B r a h m s ) bovendien veel gedaan voor B r a h m s '
reputatie. Men vangt dikwijls meer zielen met zulke scherts, die hangen blijft, dan met een
streng betoog.
2) Ik geloof dat de uitvoerige bestrijding van W e i n g a r t n e r door H u g u e s I m b e r t
weinigen zal overtuigen; vreemd dat hij juist onder de Franschen één vergat, van wien veel
verwacht wordt: A l b é r i c M a g n a r d .
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de modernen schijnen bij voorkeur hun krachten aan de programmuziek te willen
wijden. Ik wees reeds op D v o r a k . In Rusland is het R i m s k y -K o r s a k o f f , in
Duitschland R i c h a r d S t r a u s s , in Oostenrijk G u s t a v M a h l e r . Van M a h l e r
heeft nog weinig een grootere bekendheid verkregen, en van alle modernen is het
R i c h a r d S t r a u s s die het meest gespeeld wordt en ook het meest gezongen.
Betrekkelijk zeer jong heeft S t r a u s s de allereerste positie in de hedendaagsche
muziek, ondanks veel oppositie, veroverd. In zoover waren de omstandigheden hem
gunstig dat hij opgroeide in een tijd, waain slechts weinige sterren aan den kunsthemel
schitterden.
Evenals de meeste muzikale genieën onderscheidde hij zich door vroegrijpheid
en zoo zijn eerste werken zich in de gebruikelijke vormen bewogen, zij verrieden
een buitengewone begaafdheid. Zijn biograaf en adept G u s t a v B r e c h e r
onderscheidt in het leven van den eerst zes en dertig jarigen componist al zes perioden!
De eerste is die waarin S t r a u s s in de klassieke banen als absoluut musicus tot
meesterschap rijpte; zij omvat de werken van 1 tot 11, waaronder de Serenade voor
blaasinstrumenten en de Concerten voor viool en hoorn. In de tweede periode
ontwikkelt zich zijn stijl en nadert hij tot de programmuziek; zij omvat de werken
12-19, waaronder de C-moll Symphonie, het Klavierkwartet, het Koorwerk
‘Wanderers Sturmlied’, de Symphonische Fantasie ‘Aus Italien’ en de
klavierviool-Sonate. De invloed van B r a h m s doet zich nog sterk gevoelen (als
leerling van H a n s v o n B ü l o w was hij in de vereering voor B r a h m s opgevoed),
maar in ‘Aus Italien’ doet zich al de toondichter naast den absoluten musicus gelden.
Toch is het geen programmuziek in L i s z t 'schen zin, maar op de andere manier:
stemmingsschildering. De derde periode toont ons S t r a u s s geheel vrij van klassieke
invloeden als toondichter van ‘Macbeth’ en ‘Don Juan’ (tot opus 23). Dan volgt,
volgens B r e c h e r , een ‘teruggang in stijl’ tot Wa g n e r en L i s z t met ‘Tod und
Verklärung’ en het muziekdrama ‘Guntram’. We i n g a r t n e r en velen met hem
stellen daarentegen ‘Tod und Verklärung’ nog
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hooger dan ‘Don Juan’. Wat het drama ‘Guntram’ betreft, waarvan S t r a u s s ook
den tekst dichtte, het is tot hiertoe niet verder gekomen dan Weimar en München en
het heeft het daar slechts tot weinige opvoeringen gebracht. Men zegt dat de
ongehoorde moeilijkheden de verbreiding er van in den weg staan1), misschien draagt
ook wel de hoog ernstige tekst daaraan schuld. In de vijfde periode ontwikkelt zich
de Symphonische Dichtung nog vrijer; hier vinden wij ‘Eulenspiegel’ en ‘Also sprach
Zarathustra’, waarmede gepaard gaat een sterk opbloeien van het lyrisch talent, zich
openbarend in een aantal liederen meest geinspireerd door hedendaagsche dichters.
Terwijl de humoristische ‘Eulenspiegel’ èn om den vorm èn om de kleur èn om den
inhoud algemeen toejuiching vond - en zelfs genade in het kamp der conservatieven
- ontbrandde een heftige strijd over ‘Zarathustra’. We i n g a r t n e r , die van meening
is dat dit werk in vinding achterstaat bij vroegere werken van S t r a u s s , ziet daarin
een ‘Merkzeichen, wie weit die Musik sich von ihrem eigenen Wesen abwenden
könne’ en voegt er aan toe, dat de auteur zelf iets dergelijks moet hebben gevoeld,
daar hij zich genoodzaakt zag niet alleen een programma vooraf te laten gaan, maar
zelfs de afzonderlijke deelen van opschriften, of verwijzingen naar hoofdstukken uit
N i e t z s c h e te voorzien. B r e c h e r denkt er natuurlijk geheel anders over; hij
erkent dat veel misverstand had kunnen worden vermeden, indien S t r a u s s zijn
werk niet ‘Also sprach Zarathustra’, maar eenvoudig ‘Zarathustra’ had genoemd;
het is toch niets anders dan een muzikale schildering van Zarathustra's ontwikkeling
en tegen zulk een onderwerp kan men evenmin bezwaren hebben als tegen een ‘Faust’,
Voor het overige is deze ‘Zarathustra’ voor B r e c h e r een climax van symphonische
kunst, waarvan tijdgenooten de geheele portée en historische beteekenis nog in het
geheel niet kunnen beseffen. De zesde periode omvat, behalve de zestienstemmige
a cappella-

1) Dat zelfde wordt ook beweerd ten aanzien van V i n c e n t d'I n d y 's muziekdrama ‘Fervaal’.
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gezangen1), gezangen voor één stem met orkest en het melodrama voor klavier ‘Enoch
Arden’, de orkestwerken ‘Don Quixote’, phantastische variaties op een thema van
een ridderlijk karakter, en ‘Ein Heldenleben’2). Beide werken hebben veel oppositie
gewekt, misschien wel juist omdat hier, zooals B r e c h e r zegt, een tot hiertoe in de
muziek niet bekende realistische stijl ‘rücksichtslos ausgebildet’ is. De idée der
Symphonische Dichtung is hier tot haar uiterste consequenties doorgevoerd en in
zoover kan men, met B r e c h e r , R i c h a r d S t r a u s s den B e e t h o v e n dier
kunstsoort noemen.
In het kort saamgevat is de slotsom waartoe de hier voorafgegane beschouwingen
leiden deze, dat men in de drie hoofdsoorten der muziek, de absolute, de dramatische
en de program-muziek, zoo hoog is geklommen dat in die richting verder komen
onmogelijk moet worden geacht. B e e t h o v e n , Wa g n e r en S t r a u s s zijn de
drie hoogtepunten. De eenige die S t r a u s s concurrentie zou kunnen aandoen is
G u s t a v M a h l e r , dien men evenwel voorbij gaat - vreemd genoeg want M a h l e r
heeft veel talent (dat erkent ieder die zijn werken heeft gehoord) en bekleedt een
hooge positie in de muzikale wereld te Weenen. Werken als G u s t a v B r e c h e r s
‘Rosmersholm’ (naar I b s e n ) en ‘Aus unserer Zeit’, als P r o h a s k a 's ‘Das vierte
Gebot’ (naar A n z e n g r u b e r ) zijn niet verder gekomen, of hebben een
ondubbelzinnige afwijzing ondervonden. R i c h a r d S t r a u s s zelf schijnt een
anderen weg te willen opgaan. Toen ik hem in December te Berlijn leerde kennen
en vroeg, met welk orkestwerk hij de muzikale wereld nu zou verrassen, antwoordde
hij dat hij al zooveel voor orkest had gecomponeerd en nu een ‘komische Oper’ zou
schrijven. Ik geloof niet dat de muzikale wereld daar spijt over gevoelen zal. Vooreerst
is er al bij voorbaat iets aanlokkelijks in het vooruitzicht op een ‘komische

1) Door A v e r k a m p te Amsterdam uitgevoerd.
2) Dit werk is, zooals men weet, opgedragen aan M e n g e l b e r g en het orkest van het
Concertgebouw te Amsterdam.
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Oper’ van S t r a u s s , in wien een sterke humoristische ader gepaard gaat met veel
dramatische kracht (men denke aan ‘Eulenspiegel’ en ‘Don Juan’). En dan, de
muzikale wereld kan gerust een heele poos nog teren op de geweldige orkestbrokken
waarmede de modernen haar hebben ‘abgespeist’. Zeer velen verlangen ook hartelijk,
gevoelen grootelijk de behoefte naar iets anders, en onder hen zijn velen die zich
volstrekt niet tot het oude willen bepalen en gaarne met hun tijd meegaan. Indien die
tijd het hun slechts wat gemakkelijker geliefde te maken! Jaren geleden schreef
A m b r o s : De muziek is een gewillige en handige dienares geworden en daar van
haar het onmogelijke verlangd wordt, doet zij haar best althans het ongewone te
praesteeren. Wat zou Ambros wel zeggen als hij in onzen tijd leefde, en ‘Ein
Heldenleben’ hoorde (het gedeelte getiteld ‘Des Helden Widerfächer’ bijv.)? ‘Het
door O t t o L u d w i g voor de literatuur uitgesproken beginsel “Waarheid gaat boven
schoonheid” heeft S t r a u s s nu ook op de muziek toegepast; waar de idée het vordert,
moet de absolute schoonheid voor de treffende uitdrukking, ja zelfs voor de
cacophonie wijken’; aldus B r e c h e r . Men weet nu wat men te wachten heeft indien
een dergelijke theorie zegeviert en begrijpt dat er zelfs onder de modernen zijn, wien
daarvoor de schrik om het hart slaat. Een humoristisch blad schreef onlangs spottend:
‘Men zegt dat S t r a u s s ' nieuwste toonschepping de “verkoudheid” behandelt, dat
zij in versterking van het tastbaar duidelijk uitdrukkingsvermogen al het tot hiertoe
op dat gebied geleverde overtreft, ja dat daarin het tot dusverre voor onmogelijk
gehoudene op muzikaal gebied nu op schitterende wijze is bereikt’. Een ernstig, niet
reactionair criticus, P a u l G o l d m a n n , liet zich dezer dagen aldus hooren, naar
aanleiding van een vrij wegwerpende critiek uit Berlijn over ‘Samson et Dalila’ van
S a i n t -S a ë n s : ‘De componist beijvert zich verstaanbare en aangename muziek te
schrijven. Alsof de muziek er is om begrepen te worden en te behagen! Van oudsher
is de muziek bezwaard door een storend element, het muzikale. De meeste nieuwste
Duitsche opera-componisten en Symphoniker beijveren
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zich met succes dat element te elimineeren. De Duitsche orkesten hebben Nietzsche
leeren spelen. Na de Symphonie “Also sprach Zarathustra” kan een R h a p s o d i e
over de “Kritik der reinen Vernunft” wel niet meer uitblijven. Misschien wordt ook
nog eens de Symphonie tot werkelijkheid, waarvan in M u r g e r s “Vie de Bohème”
sprake is en die getiteld is “L'influence du bleu dans les arts”. In de opera hebben
wij het bijzonder vèr gebracht. Er zijn reeds moderne toonzetters in staat een geheele
acte te schrijven die alleen uit dissonanten bestaat, zonder dat de totaalindruk ook
maar éenmaal door harmonie wordt gestoord. Het orkest, waarin Wa g n e r het
zwaartepunt der opera heeft verlegd, speelt een steeds grooter rol. Men moet die
instrumenteerkunst bewonderen, waarmede de componist in het orkest alles weet uit
te drukken wat hem... niet is ingevallen. De tegenwoordige Duitsche toonzetters
behandelen het orkest meesterlijk, hun voorgangers behandelden misschien indertijd
de toehoorders beter’.
Laat ik nog een paar stemmen doen hooren, ook al niet uit het kamp van
‘Hanslick-Beckmesser’. Daar is die van den bekenden M a x K a l b e c k , naar
aanleiding van de opvoering van L u d w i g T h u i l l e 's Bühnenspiel ‘Lobetanz’ (in
Maart te Weenen): ‘Ach, dat onuitstaanbaar mooie, altijd drukke, grimassen en
glossen makende, poëtiseerende en gesticuleerende orkest! Tegen dat praatzieke,
alles besnuffelend en besprekend hoofdorgaan van het muziekdrama, dat zich, onder
het voorwendsel van de verborgenste bedoelingen van den toondichter te verraden,
de geheimste drijfveren der handeling bloot te leggen, als een poliep en de vrijheid
der beweging belemmerend om de personen van het stuk heen slingert - tegen dezen
gezag, macht en bezit tot zich trekkende tyrannieken voogd van den zanger zijn de
bescheidenheid der natuur en de fijnheid der kunst niet opgewassen’.
P i e r r e L a l o klaagde naar aanleiding van de eerste opvoering van G a b r i ë l
P i e r n é 's ‘Fille de Tabarin’ in de Parijsche ‘Opéra Comique’, over het ontbreken
van
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groote lijnen, van solieden bouw. Melodische brokjes met brokjes contrapunt; zeer
korte thematjes, afgebroken en verbrokkeld ten gevolge van den zonderlingen vrees
of de onmacht, die men in deze dagen bij de meeste jonge musici opmerkt, om een
idée tot haar volle natuurlijke ontwikkeling te laten komen... Een orkest geheel ‘en
ornements, en bagatelles, en amusettes’, niet hecht op het strijkkwartet gebaseerd,
maar springend en beuzelachtig, waarin de houten blaasinstrumenten zonder ophouden
kakelen en de trompetten voortdurend gestopt zijn. Dat alles is vernuftig, fijn,
schitterend, geestig, handig en mooi geschreven. Maar dat alles verkruimelt, vervliegt,
en glijdt door de vingers; er blijft niets van over.’
Het zou niet moeilijk zijn nog een half dozijn uitspraken als deze - die niet alleen
voor het besproken werk maar voor een dozijn soortgelijke hedendaagsche opera's
gelden - aan te voeren tot staving der bewering, dat er ontevredenheid heerscht over
de resultaten der hedendaagsche toonkunst. De beroemde Poolsche romancier
S i e n k i e w i c z legt een zijner helden de volgende woorden in den mond1): ‘Ik vrees
dat, als het zoo voortgaat, onze componisten ten slotte een kaste van Egyptische
priesters zullen vormen, die op de wetenschap van het Schoone tot hun uitsluitend
gebruik beslag leggen... Misschien zal weldra een groot muzikaal genie opstaan,
uitroepend als weleer H e g e l : Er was éen man die mij begrepen had en hij ging
voorbij zonder mij te begrijpen’. - Inderdaad de moderne muziek is ongehoord
oneenvoudig en ingewikkeld. De vrees voor gewoon te worden gehouden vervolgt
onze toondichters als het booze geweten en het is alsof zij zich schamen klaar en
natuurlijk te schrijven. Niemand zal het hun euvel duiden dat zij zich, waar het pas
heeft, bedienen van de hulpmiddelen der moderne techniek en het spreekt van zelf
dat zij hun voordeel doen met hetgeen zij van de groote voorgangers hebben geleerd.
Ik kan den ultra-modernen dr. A r t h u r S e i d l - voor hem is Wagner niet modern
meer!! - geen

1) In ‘Sans dogme’, Fransche vertaling van W o d z i n s k i .
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ongelijk geven, waar hij voor een componist volle vrijheid vordert den weg te gaan,
die zich hem als de natuurlijke voordoet1) - mits die weg werkelijk natuurlijk zij en
niet tot, ‘Unmusik’ en cacophonie (zooals B r e c h e r die voor Strauss vindiceert)
leide. Dr. S e i d l vult ongeveer een halve bladzijde met uiterlijke motieven voor den
componist en vraagt dan, of die allen en nog veel meer voor het oor van den componist
niet voorhanden moeten zijn, alleen omdat het ‘zwakhoofdige dogmatici van een
anti-diluviaansche aesthetica behaagt, of toevallig is ingevallen daarvoor een paal
met een politie-verbod op te stellen’. Dr. S e i d l heeft gelijk, maar hij moet toch
toegeven dat S t r a u s s , ‘der trotzige Jungmeister’, in zijn driest er op los hameren
en bruusk front maken tegenover alles wat men gemeenlijk onder het begrip
‘vooroordeel’ samenvat, nu en dan toch gaarne een beetje overdrijft, waar het niet
precies altijd noodzakelijk schijnt, zoo'n beetje naar ‘bajuvarischem Kraft-Tric: jetzt
extra, justament weil's Euch - nicht freut’2). (Hij schrijft dat toe aan het goeje
Pschorr-bloeddroppeltje in S t r a u s s : van moederszijde is S t r a u s s een kleinzoon
van den beroemden bierbrouwer). En op een andere plaats in het boek laat hij zich
af tot de volgende bekentenis: ‘Zeker is het niet geheel tegen te spreken, dat bij hem
(S t r a u s s ) tot nu toe - in zijn streven naar het u i t e r s t e van de karakteristiek - de
richting van “programmatisch” componeeren principieel wel een ruk naar buiten, of,
liever nog, tot de “natura naturata” heeft gekregen. Het karakteristieke schijnt hier
dikwijls tot de caricatuur te zijn voortgeschreden’.
En waar moet het nu heen? Niemand die het zeggen kan en ik had daarmede wel
kunnen beginnen. Het meest waarschijnlijke is het intreden eener lichte reactie. Zij
die, een bergpad beklimmend, bemerken dat van de hoogte, die zij bereikten, geen
verder komen mogelijk is, zullen wel een eind weegs op hun schreden moeten
terugkeeren, en, van

1) ‘Moderner Geist in der Deutschen Tonkunst’.
2) Het spatieeren is van dr. S e i d l .
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een lager punt uitgaande, trachten langs andere wegen nieuwe vergezichten te
ontdekken. Toen de intransigente naturalisten de baas waren, verweet De B a n v i l l e
hun spottend dat zij de herleving voorbereidden van het genre F l o r i a n . De reactie
in de muziek zal wel niet zoo sterk zijn. Men is veel te knap en te weinig naïef voor
terugkeer tot den eenvoud der vaderen. ‘Le nouveau musicien de génie qui viendra’,
zeide G o u n o d indertijd, ‘fera le Devin du Village’. Ik geloof dat niet en vrees ook
dat een tweede ‘Devin du Village’ meer ver- dan bewondering zou wekken. Pastiches
van het oude kunnen op den duur evenmin voldoen als een coquette, die ingénue-rollen
speelt. Wat wij noodig hebben is kunst, die wij niet alleen bewonderen, maar
liefhebben kunnen; een kunstenaar die ons niet alleen door de zinnen maar door het
hart weet te winnen, die veel kan en tevens diep voelt. Laat ons in afwachting van
den nieuwen Messias het schoone van vroegeren tijd in eere houden en trachten
onbevooroordeeld te zijn tegenover hetgeen het heden ons brengt. Laat ons vooral
beproeven ons niet te bekommeren om mode en traditie en eerlijk tegenover anderen,
maar ook tegenover onszelven zijn. De vrees voor bekrompen of erger nog te worden
gehouden, de angst dat het nageslacht eenmaal tot klassiek zal stempelen wat nu nog
bestreden wordt, maakt dat velen zoo moeilijk. Het is waar, de geschiedenis der kunst
maant tot voorzichtigheid. Er is een tijd geweest dat men de muziek van M o z a r t
hard en grillig vond, later een waarin die van B e e t h o v e n voor het werk van een
halven krankzinnige werd versleten. En voor vijftig jaar betwistte men in ernst aan
Wa g n e r de gave der melodie, enz., enz. Het is niet onmogelijk dat ons de muziek
van S t r a u s s over een kwarteeuw tamelijk eenvoudig lijkt. Toch is het beter in
eerlijke overtuiging te dwalen dan bewondering te huichelen. En een bekentenis als
die van den ultra-modernen dr. S e i d l kan dienen om die vreesachtigen een hart
onder het riem te steken, die min of meer gebukt gaan onder de tirannie van een of
anderen homme à la mode. Want er is moed noodig om die tirannie het hoofd te
bieden en daarom voel ik wel iets voor de vijf
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Straatsburgers, waarvan onlangs de Duitsche bladen wisten te berichten. De redactie
der Straatsburger Post had een herhaling gevraagd van S t r a u s s ' ‘Heldenleben’ op
een volgend concert. Nu richtte het ondeugend vijftal het verzoek tot het blad, ‘er
dan voor te willen zorgen, dat dit werk aan het slot zou worden uitgevoerd, opdat
zij, die de concerten om de muziek bezochten, gelegenheid zouden hebben heen te
gaan ‘ehe es losgeht’. Niet lang geleden hoorde ik in een gezelschap een zeer
ontwikkelde vrouw er rond voor uitkomen, dat haar ‘Loin du bal’ liever was dan de
‘Leonore’-ouverture. Een musicus, wien zij met die ketterij aan boord kwam, haalde
de schouders op over zooveel onverstand. Ik voor mij bewonderde die dame om haar
moed en eerlijkheid.
Het ware te wenschen dat er meer zoo waren - ik bedoel niet die een salonwals
liever hooren dan een klassiek muziekstuk, maar die zich niet schamen dat te bekennen
àls het zoo is.
Den Haag, eind April 1901.
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Over v. Eeden's werk: ‘Van de koele meren des Doods.’
Door S. Wiardi Beckman - Kuenen.
Wat mij het meest getroffen heeft in v. E e d e n 's werk is de sobere eenvoud van het
verhaal. Alsof iemand u haar eigen geschiedenis vertelt, eerlijk, eenvoudig, rechtuit,
- zonder opmerkingen, zonder verontschuldigingen, zonder waardeeringen of
uitleggingen: als een zieke aan een geneesheer, die al zijn vertrouwen heeft, - als een
jongere vriend aan een ouderen, wijzeren, zelf door leed beproefden... Prachtig
objectief vind ik het boek: het laat den indruk van een door de heldin zelf geschreven
geschiedenis achter, - en dit verwonderde mij het meest als een - in mijn oog - nieuw
talent van dezen schrijver. Hier en daar de kalm wetende opmerking van den
psychiater, - hier en daar de niet te bedwingen uitbarsting van den socialen hervormer,
- maar, waar het verhaal zijn gang gaat, is alles even zuiver, eerlijk objectief. De
indrukken en gewaarwordingen door menschen en dingen uit haar omgeving, door
natuur en kunst teweeggebracht, ze zijn allen juist zóo, als H e d w i g ze ondervindt
en waarneemt: de auteur zelf blijft op den achtergrond. Wij zien hem als met
ingehouden adem, voorzichtig, met teedere handen het beeld boetseerende, dat hij
geven wil, - trekje voor trekje.
Ik wil een voorbeeld geven. H e d w i g 's huis, als zij gaat trouwen, is in het oog
van den auteur zeker het top-
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punt van conventioneele, ziellooze leelijkheid, - G e r a r d , haar man,
vertegenwoordigt voor hem een onduldbaar bourgeois-type, en toch zegt hij er ons
niets van. H e d w i g vond haar huis mooi en zooals 't behoorde te zijn. H e d w i g
blijft G e r a r d altijd zien met groote, begrijpende liefde en dankbaarheid, en zoo
ziet de lezer hem ook door haar oogen. Haar geheele leven wordt ons op die wijze
gegeven, en daarom is het ons, alsof H e d w i g aldoor zelf spreekt, en we hooren
naar haar eerlijke, grootzielige biecht, en alle kritiek zwijgt voor het oogenblik, want
tegenover die groote eerlijkheid voelen wij te zeer, wat een dergelijke biecht voor
ieder van ons zou zijn, en we vragen, wie het recht heeft den eersten steen te werpen?
Zoo was mijn indruk bij het lezen. Maar ik bemerkte spoedig, dat er wél steenen
op H e d w i g , of - wat hier éen is, - op het boek geworpen worden.
Is dit een onderwerp voor een kunstwerk? hoorde ik vragen. Gaan zulke dingen
in meisjes om, en kan het anders dan onaangenaam en verderfelijk zijn voor den
lezer zich zóo te verdiepen in deze ziekelijke en onreine gevoelens? En dan - kan
men zóó vallen en toch gered worden?
Toen begreep ik, dat velen de teekening van H e d w i g 's innerlijken strijd veel
beter zouden verdragen hebben, als het de voorgeschiedenis van een hopeloos
verlorene geweest was, als zij geëindigd was in een krankzinnigengesticht, of
ondergegaan was in haar losbandig leven. Maar deze heldin is ‘mooi voorgesteld,’
- en het lijkt velen uiterst gevaarlijk te moeten aannemen, dat men zóó kan zondigen
en toch de diepste diepten zijner ziel intact bewaren, - ja ten slotte klimmen tot hooge
inwendige schoonheid.
Laat mij in de eerste plaats iets mogen antwoorden op al deze bedenkingen.
Wie ‘de koele meren des Doods’ gaat lezen moet goed weten, wát hij onder oogen
krijgt. Het is een psychologische studie; de beschrijving van een abnormaal mensch,
- een mensch met veel bizonders, veel moois, veel goeds, maar ook met hevige
ziekelijke afwijkingen. En van de uitvloeisels dier ziekelijkheid wordt den lezer geen
- ook
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niet de meest walgingwekkende bizonderheid gespaard. Deze waarschuwing is wel
noodig, als men een boek van v a n E e d e n ter hand neemt: men verwacht van hem
poëzie, men verwacht profetische ideën over den mensch en het leven, - zeker niet
een onderwerp en een wijze van beschrijven, geheel in strijd met wat hij zelf eens
aan het publiek als ware kunst verkondigde.
Menigeen toch zal met kracht ontkennen, dat een roman over zulk een onderwerp
recht van bestaan heeft, - een roman van wien dan ook, - én omdat een ziektegeval
geen kunstonderwerp kan zijn, én omdat zulk een boek, in ieders handen komende,
gevaarlijk kan zijn en menigen geest tijdelijk of blijvend vergiftigen. Het laatste
geloof ik zeker. Voor jonge, ongevormde zielen, voor een zeker soort zeer
impressionabele menschen kan deze lectuur zeer verkeerd werken, daar het boek de
gedachten richt op de bizonderheden van het sexueele leven, die zoo rustig en veilig
blijven sluimeren bij de gezonden van geest. En wat ze dan leeren kennen uit zulk
een verhaal is het abnormale, ziekelijke, bezoedelende van de dingen, die groot en
heilig konden zijn, in hun ware proporties gezien en gezond opgevat. Neen, v.
E e d e n 's boek is geen boek voor iedereen, en het ware te wenschen, dat er een
middel bestond dergelijke lectuur vér te houden van hen, voor wie zij niet deugt.
Maar gaan we niet te ver, als wij op dien grond een boek geheel verwerpen? Wat
voor den één een gevaar is kan toch voor den ander een steun zijn.
Over die andere vraag, of een ziektegeval een kunstonderwerp mag zijn, kan veel
getwist worden; het is een oude strijd, wat kunst tot kunst maakt: alleen de wijze van
opvatten en behandelen, of ook - misschien in de eerste plaats - het onderwerp, de
gedachte, de strekking. Wie op die vraag een beslist Neen antwoordt, late een boek,
als dat van v. E e d e n ongelezen. Geen schoonheid van vorm, geen juistheid van
teekening zal hem verzoenen met dit werk. Maar wie het boek wél leest en beoordeelt,
vrage veeleer of, gegeven het onderwerp, de behandeling schoon is, - hij vrage ook,
of voor rijpere
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geesten geen waarheden kunnen opstaan, geen schoonheden spreken uit dit verhaal.
Over die waarheden een enkel woord. Iedere lezer voelt den angstig benauwenden
indruk, achtergelaten door de hoofdstukken waarin gehandeld wordt over H e d w i g s
achteruitgang als 16-jarig meisje. Veel erger stuit dit den lezer dan de latere
beschrijvingen van haar losbandig leven te Parijs. Niet alleen, dat later alle
bizonderheden ons gespaard blijven, maar men voelt ook veel meer met een zieke
en ellendige te doen te hebben, - een arm verlaten menschenkind, door honger, kou
en eenzaamheid geplaagd en voortdurend vergiftigd buitendien. En daarnaast,
helderder dan ooit te voren schittert in dezen duisteren nacht het licht van de zich
los worstelende ziel, - al is het nog maar bij tusschenpoozen
Neen, de stuitende onreinheid en onzuiverheid schuilen het meest in H e d w i g
het meisje, en vervolgens - als voortzetting daarvan, - in de jonge vrouw bij de eerste
uitbarsting van haar ziekte. De vraag is nu echter, of de afkeer van dergelijke zaken
moet leiden tot de stellige weigering er iets van te vernemen. Voelt de ernstige lezer
van v. E e d e n 's boek niet, dat het tegendeel waar is? Mijn innige overtuiging is, dat
het een zegen zou zijn, als de angst voor deze onderwerpen wegviel, de angst voor
het begrijpen van vele streng genegeerde beroeringen in ons zelf en in anderen, - en
dan vooral in jongeren, die we leiden en opvoeden moeten.
Weten moeten alle moeders en opvoeders, dat er naturen zijn, als die van H e d w i g ,
edel en teer aangelegd, maar met slechte ‘bezoekingen’, die - ongezond uitgegroeid
- al het mooie verstikken kunnen, en dat zulke naturen even ver staan van door en
door gezonde, mooi geëquilibreerde vrouwenzielen, als van plat-materialistische of
grof-zinnelijke persoonlijkheden, zooals er te vinden zijn in iederen kring, zelfs onder
zoogenaamd degelijke, en fijn beschaafde vrouwen.
Weten moet ook ieder die de verantwoordelijkheid voor het jonge leven van een
ander draagt, dat niet ieder meisje
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zonder gevaar het stadsleventje van bals en pretjes leidt, het ellendig conventioneele
meisjesleven, waar de hand niets te doen, het verstand niets te denken, de ziel niets
te aanbidden vindt; - weten, dat in onnadenkendheid misschien de moord aan een
menschenziel gepleegd wordt in zulk een bestaan.
‘Als iemand, die zij ganschelijk geloofde en vertrouwde haar toenmaals had geleerd
wat Gods wil was dat zij zou doen en denken, dan had zij 't zonder twijfel stipt
gedaan,’ zoo zegt v. E e d e n over H e d w i g . En dat had alleen iemand kunnen zijn,
die haar noch voor te goed, noch voor te slecht hield, iemand, die wetend was, die
liefhad en begreep.
Eén bedenking, de ernstigste, blijft nog te bespreken: die, dat het boek moreel een
verkeerde strekking zou hebben. Ik kan dit niet beamen. Is H e d w i g zelf niet degeen,
die haar zonden het hardst veroordeelt? Boet zij haar fouten niet vreeselijk? Worstelt
ze niet van haar jeugd af - al is het met te zwakke krachten - om zich los te maken
van haar bezoekingen? Erkent ze niet als kind al, dat reine zielevreugde volkomen
den glans dooft van al het onreine genieten?
Zijn er niet velen geweest, door alle eeuwen heen, die groote zielsverheffingen
kenden naast groote zwakheid? Is H e d w i g dan de eerste mensch, die na diepen
val tot God terugkeerde? Waren er niet altijd mannen en vrouwen, die de wereld en
haar verleidingen ontvloden en heil zochten en reiniging in landelijke eenzaamheid?
Men meent dat v. E e d e n prediken wil, dat alléen op deze wijze geluk en rust en
vereeniging met God te vinden zijn, - dat H e d w i g langs haar moeilijken weg het
ten slotte verder bracht, dan een goede vrouw, wier leven rustig en gewoon verloopt.
Als het zijn bedoeling werkelijk was dit te zeggen, dan is een krachtig protest
gerechtigd. Een leven als dat van H e d w i g blijft toch een verminkt bestaan, hoezeer
haar ziel tot schoonheid stijgt, - voor háar de eenige mogelijke weg tot geluk (ik kom
daar later op terug), maar zij blijft dan ook eene, die ziek is van geest. Gezonder en
krachtiger geesten dan de hare wagen het een hoog en Gode gevallig leven te leiden
midden in
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de menschenwereld, in de volheid van menschelijke liefde, en menschelijk geluk en
leed.
Doch, al meenen wij v. E e d e n genoeg te kennen om te durven zeggen, dat de
verheerlijking van H e d w i g s laatste jaren werkelijk in zijn bedoeling lag, als een
duidelijke raad aan alle menschen, - zijn boek zegt ons hiervan toch niets. Het is
daarvoor trouwens tot het eind toe veel te objectief. Duidelijk is alleen de heerlijke
waarheid, dat ook de diepst gezonkene niet behoeft te wanhopen, dat op een ernstig
en eerlijk beter willen, de zegen van een eindelijk verworven innerlijk geluk rusten
kan.
Thans wil ik eenige opmerkingen over het boek zelf maken. Het beste deel is zeker
het begin: de psychologie van het kind. Hoe fijn zijn de kindergevoelentjes geteekend,
hoe aandoenlijk mooi is de geest van het huisgezin geschetst, waar de moeder alle
licht en vreugde aanbrengt. Het beeld van die vroeg gestorven moeder, zegt de
schrijver, is nooit verduisterd in H e d w i g s herinnering. Zij was het, die in haar
kind den grond legde voor dat onwrikbaar Godsdienstig geloof, dat haar ten slotte
redt. Of zij, als zij was blijven leven, de wijsheid zou gehad hebben haar kind te
leiden en te helpen, is niet zeker: in ieder geval leerde zij haar niet zich ernstig bezig
te houden, en dat is een van de dingen, die H e d w i g later mist. Maar toch, H e d w i g
zou nooit zoo diep hebben kunnen zinken, als zij dagelijks in aanraking was gebleven
met een reine hooggestemde ziel. De schrijver zegt nog eens met nadruk, hoe
betreurenswaardig het is, dat onze samenleving van dien aard is, dat aan moederlooze
kinderen meestal die noodige omgang met een beschaafde vrouw onthouden wordt.
Heel bijzonder is de teekening van het ontwakend zelfbesef bij het kind; van de
twee verschillende levens in stad en buiten, en in het laatste altijd weer een heerlijk
moment van begrijpen en genieten, van zich goed en thuis voelen in de natuur, waarbij
alle feestvreugde van de stad geheel verbleekt. Droevig en lief de ‘gelukkigste dagen
van haar jeugd’, als ze, beter wordende van haar ziekte,
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dagen lang leeft in hooge verheffing met de verrukkende gedachte, dat Moeder is
bij God!
Daarna volgt, even scherp geteekend, de ondergang van het gezin, de zedelijke
achteruitgang van den vader, de invloed van de burgerlijke juffrouw, die alles bederft,
hoe goed ze ook wil, en onder dat alles het verdorren in H e d w i g s zieltje van al
het mooie, - de laatste slag nog toegebracht door den viezen katechiseermeester, tot ze meer en meer gaat zoeken, wild zoeken naar die andere leelijke prikkels, om
haar leven te vullen.
Als een groote lichtstraal komt dan de vriendschap met J o h a n . Als er iets in
H e d w i g s leven is, waardoor men haar leert kennen en liefhebben en vergeven,
dan is het door deze prachtig geteekende verhouding tusschen de beide kinderen.
Verwijt voor haar onvoorzichtigheid verdient ze nauwelijks. Niemand waarschuwde
haar, - zelve dacht ze nooit aan gevolgen, en ze nam het geluk van dezen omgang,
waarin ze zich goed en mooi-levend voelde, met de onnadenkende heftigheid,
waarmede zwaarmoedige menschen verlossing uit hun ellende aangrijpen.
Noch de beschrijving van H e d w i g s huwelijk, noch die van haar liefde met
R i t s e r t bergen in zich den gloed en de teederheid, waarmede deze
kindervriendschap geschetst is. Haar huwelijksleven alledaagsch, ondiep voor het
uiterlijk, - en in den eigenlijken grond ziek en onwaar. Haar liefdesverhouding wat
banaal, - zooals heel natuurlijk is, daar Ritsert het gewone type is van den zich boven
alle wetten stellenden artiest, die niet voelt, hoe klein hij is in zijn inconsequenties,
en in zijn verslaafd zijn aan eigen driften.
Maar heel bizonder, teer en mooi is alles, wat H e d w i g met J o h a n beleeft. We
zien de beide kinderen gaan langs de zonnige wegen en hooren hun pogingen uit te
drukken alles wat - half bewust nog - leeft in hun jonge zielen, zichzelf ontdekkend
in die poging tot uiten. Beiden genieten ze voor het eerst den omgang met een
verwanten geest, waarin men geeft en ontvangt in overvloed en zichzelf steeds rijker
gaat voelen. Toch is in
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beiden wat medelijden met den ander: bij hem om zijn beter logisch denken, bij haar
om haar hooger stand en beschaving. Later in de stad de voortzetting van hun
samenleven, als een licht van iets goeds en ‘moois’ in H e d w i g s innerlijk bezoedelde
leven, - en daaraan verbonden voor haar een wijding van goed doen door haar
bezoeken aan J o h a n s zieke zuster. Dan de wanklank in dat mooie, als J o h a n haar
kust. Prachtig is wat de schrijver hier zegt over H e d w i g s angst, dat het leelijke
van haar bezoekingen met andere jongens nu ook haar lieve verhouding met J o h a n
zal gaan bederven. Deze angst is een bewijs, dat er een barst is in haar ziel, waardoor
het bederf verder ingang vindt en voortkankeren kan. Zij kan aan lichamelijke
innigheid alleen nog maar de donkere begrippen van zonde en kwaad verbinden. ‘En
de dwaling dat altijd slecht en leelijk is wat in waarheid edele en heilige vreugde
moet zijn, had zich noodwendig in haar vastgehecht. En daaruit volgde die andere
nog noodlottiger dwaling, dat de volkomen vereeniging van man en vrouw mogelijk
en schoon kan zijn zonder de vereeniging des lichaams’.
Als J o h a n , verpletterd door haar verloving, haar zijn krankzinnige brieven naar
het hoofd slingert, komt het innig treffende moment, dat H e d w i g , - niets voelend
van beleedigd zijn, vér als ze is van alle wereldsche kleinheid, - dadelijk naar hem
toe wil, en uitleggen en zich verdedigen tegenover de ziel, die ze weet, dat de hare
altijd hoog gehouden heeft. En als zij in zijn hard blijven voor het eerst haar
ontzaglijke schuld beseft, lost toch ten slotte alles zich op in hevig medelijden met
den man, die wat hij boven alles lierheeft, zóo moet gaan haten en verachten. Tot hij
dat medelijden weer doet verkeeren in eeuwige, ondelgbare wroeging door zijn
wreeden zelfmoord.
Jammer is het, dat juist in de teekening van J o h a n fouten zijn. J o h a n had geheel
moeten blijven éen van de figuren in het boek, die, alleen door H e d w i g s leven
heen gezien, juist daardoor in hun nevelachtig beeld iets heel krachtigs en juists
krijgen: zooals al de personen uit
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haar jeugd, zooals later Lady C l a r a en J o o b en zuster P a u l a . R i t s e r t en
G e r a r d zijn anders geteekend. Bij hen had de auteur noodig hier en daar buiten
H e d w i g om verklaringen en observaties te geven, om den lezer den terugslag op
H e d w i g zelf duidelijk te kunnen maken. Daardoor is hun teekening slap en half
geworden; we weten te veel van hen, - en toch weer niet genoeg om hun wezen op
zich zelf beschouwd belangrijk voor ons te maken. Veel fraaier staan in dit boek de
alleen door H e d w i g geziene figuren uit. J o h a n is in dit opzicht het allerfijnst
gegeven; - en nu wordt zijn beeld hier en daar verslapt door plotselinge mededeelingen
als deze: ‘Hij was niet vriendelijk in het tuinmansgezin dien avond, maar als een
koortsige en verbijsterde’ enz. (bldz. 89). Dit is na hun eerste kennismaking. Veel
later na hun heerlijk beschreven Zondagochtendwandeling, als H e d w i g dien
schoonen droom heeft: ‘Ook J o h a n droomde zulke droomen, maar niet terstond,
eerst twee of drie weken later’ enz. (bldz. 181). Eerst twee of drie weken later;
nauwkeuriger kon het niet! En dat terwijl wij absoluut niets van zijn innerlijk leven
weten. Welken zin hebben zulke bizonderheden! Als wij zoo iets hooren, verlangen
we veel meer te weten. Hoe was zijn jeugd, zijn leven van iederen dag, hoe zijn
voelen dat jaar tusschen hun afscheid en H e d w i g s verloving? Hoe ging het hem
in zijn zielsverbijstering en ellende? Hoe was zijn kort kunstenaarsbestaan? We
hooren niets van dit alles. Goed, maar dan ook geen halfslachtige bizonderheden
buiten H e d w i g om. Zijn beeld had overal in den nevel moeten blijven, behalve
dáar, waar het uitlicht voor H e d w i g zelf.
Deze fout komt voort uit een gebrek aan beperking, dat het zeer eigenaardige van
het boek schaadt. Nog eens voel ik die fout in die bladzijde over G e r a r d s
gemoedstoestand na zijn scheiding van H e d w i g . Van het oogenblik af, dat
H e d w i g haar tweede poging tot zelfmoord begint, is de auteur gedwongen niet
meer van háar, maar van G e r a r d uit te redeneeren. Op deze wijze schetst hij ons
zoo kort en levendig mogelijk het geheele tooneel van dien avond.
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Maar dan vertelt hij heel ongemotiveerd over G e r a r d voort ná diens vertrek, en
geeft ons een paar regels ingewikkelde psychologie van hem: hoe hij drie dagen met
de moordneiging kampte enz. (bldz. 376), wat den lezer niets aangaat en hem ook
geen belang kan inboezemen, als hij verder niets meer van G e r a r d te hooren krijgt.
De Noorsche romanciers schrijven zoo in hun wonderlijk schetsjesachtige verhalen.
Hier in deze breed en fijn uitgesponnen karakterstudie hooren dergelijke dingen niet
thuis. Veel treffender als laatste trek van G e r a r d s beeld niets dan die harde
weigeringen iets verder met H e d w i g te doen te hebben.
De donkerste bladzijden uit het boek zijn die over H e d w i g s ziekte handelend,
droevig en vreeselijk, maar sober en klaar geteekend, van zwaarmoeds eerste donkere
wolken áf, als zij nog maar een klein meisje is, tot haar genezing in zuster P a u l a 's
handen toe. Aangrijpend is het droevig doodsverlangen als eind van al haar
ondervinden en denken, beklemmend en vreeselijk de naargeestigheid en grijsheid,
die zich voor haar hecht aan alle dingen van het gewone leven.
Zonder eenigen ophef worden alle feiten van Hedwigs krankzinnigheid gegeven,
zóo eenvoudig, dat een leek op dit gebied de vreeselijke beteekenis niet dadelijk
begrijpt, en ik zelfs hoorde betwijfelen, of zij al geheel ontoerekenbaar krankzinnig
was dien afschuwelijken nacht in Calais met den schurk, die haar uit Londen
wegvoerde. Dit gedeelte en het volgende in Parijs worden vooral te zeer medisch
gevonden voor den gewonen lezer, - en het dagboek met de ‘zooveel spuitjes daags’
dwingt velen een nerveuzen lach af. Het lijkt alles te veel op een ziektegeschiedenis
daar opéens midden in een zoo artistiek geschreven boek. In mijn oog verhoogden
deze hoofdstukken slechts den indruk van volkomen waarheid en juistheid, - den
indruk van het zelf geschreven levensverhaal; omdat H e d w i g in deze periode zoo
ontzaglijk ziek is, te ziek om zich los te worstelen uit het slijk - te ziek om met vrucht
den strijd om haar ziel te kunnen strijden.
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Onder het vele wat dit boek te bewonderen geeft wil ik nog even noemen die drie
figuren: J o o b , L a d y C l a r a en Zuster P a u l a , waarvan vooral de laatste een zoo
beslissenden invloed op H e d w i g s leven krijgt. Aardig is het contrast tusschen
J o o b , met zijn socialistische denkbeelden, zijn kras, ongepolijst redeneeren, - en
Lady Clara, de aristocrate, met haar conventioneel Godsdienst- en standsbegrip,
waaronder een tamelijk klein menschenzieltje schuilt. H e d w i g ontmoet die beiden
op haar levenspad kort na elkaar; het contrast treft haar, en, doet L a d y C l a r a 's
fijnheid haar eerst aangenaam aan, spoedig daalt ze van haar voetstuk, - terwijl de
ruwe J o o b met zijn vuile jasje en zwarte nagels, voor haar gevoel steeds stijgt, en
ten slotte de eenige vriend in haar kluizenaarsbestaan wordt. De beste vriend, dien
ze ooit had na Zuster P a u l a , en het is wonderlijk mooi te zien, hoe die beide zoo
geheel verschillende menschen H e d w i g tot éen zelfden steun zijn. Want beiden
zijn - langs geheel verschillenden weg geklommen tot de hoogte, van waar alleen de
eene mensch den anderen tot hulp en steun kan zijn, - de hoogte waar rust, vrede en
zekerheid de ziel vervullen.
De schrijver laat èn J o o b èn zuster P a u l a veel zeggen, van wat hij zelf aan de
menschheid verkondigen wil, maar ieder woord is natuurlijk uit hun mond, en niets
schaadt hierin de objectiviteit van het boek. Vol zijn beider woorden van hooge
wijsheid, zeer suggestief en helpend, - groeiend in ons. Maar ook overal elders in
het boek staan zulke woorden, te veel om te noemen; - telkens lichten zij den lezer
toe uit den geregelden gang van het verhaal. Het eigenaardige bijbelsche waas, dat
over den stijl ligt en dat hier en daar in de beschrijving van gewone zaken haast
grappige stijfheid wordt (in uitdrukkingen als ‘des meers oever’ b.v.) geeft aan deze
gezegden juist iets zeer treffends. Een enkele aanhaling zij mij geoorloofd.
‘De oorsprong van groote wereldlijke en geestelijke ellende kan diep verborgen
en verachtelijk gering zijn, maar zij leidt altijd in sferen ontzuiverd door persoonlijke
of groote maatschappelijke schuld.’
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‘Niet was het een tijd (de verlovingstijd) aan welks liefelijke visioenen men zich
later in weeke momenten verwarmt, of waaraan men zacht droevig snakkend
terugdenkt als aan het nooit terugkeerende lieve. Dit was waarschijnlijk zoo, omdat
zij het leven te dier tijde niet argeloos wonderend onderging, maar het aanmatigend
en ingespannen vormde naar hare hooge verwachting.’
Ten slotte een paar opmerkingen over het einde van het verhaal: over de oplossing
van H e d w i g s levensprobleem. Veel, veel geeft dit slot te denken aan wie het leest
met ernst en liefde. Voor den lezer, die meevoelen kan met H e d w i g door al de
jaren van haar leven heen met het onveranderd zoeken naar de koele meren, de ‘zeer
stille wateren’, waar rust en geluk zal zijn, - voor hem is het eind van dit verhaal een
mooie openbaring. Niet in een zelfgezocht graf vindt ze den dood, - niet in een
klooster, waarin ze zeker gevlucht zou zijn, als ze Roomsch geweest was, - maar in
een bestaan, dat ze zich zelf maakt, vèr van verleidingen en ziektegevaar, - buiten,
te midden van de natuur, die altijd haar beste troosteres was, - werkend met en voor
de eenvoudige landlieden, - en voor zich zelf levende het leven van gedachten, waar
dagen worden als seconden, en seconden als jaren.’
En in deze dood vindt ze ook eindelijk vast geluk. Al haar vorig geluk was onzeker,
had een bijsmaak van bitterheid, werd verwoest door innerlijken spot, door twijfel
aan zijn echtheid, aan de waarheid van haar eigen voelen. Maar nu: ‘Al haar
gewaarwordingen hadden een kern van lust in zich, en dat terwijl ze dien lust daarin
niet meer zocht, maar haar verlangen richtte naar het nog onwaarneembare. En die
lust was er altijd, en liet zich beschouwen zonder te vergaan
In het gewone leven terugkeeren kon H e d w e g nooit meer om twee redenen.
Ten eerste was het heele gewone, maatschappelijke bestaan voor haar geworden wat
de knoopenwinkel éens was: het ondragelijke, naargeestige, - de hel, waar haar oude
duivels weer dreigden. Er zijn nu eens
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van die karakters, die niet passen in onze hedendaagsche maatschappij; noem ze
zieken, zonderlingen, zoo men wil: H e d w i g is een van dezen.
Maar de tweede, nog veel ernstiger reden is haar slechte leven, dat haar voor goed
den weg afsnijdt terug - naar de menschen. Haar diepe val kan nooit ongedaan
gemaakt worden; die scheidt haar voor goed van den man, dien ze trots alles blijft
liefhebben, die verminkt haar bestaan, die legt haar een boete op voor het leven: een
boete van eenzaamheid, van nooit meer zich laven mogen aan menschelijke liefde
en warmte. Ze weet, dat die voor haar niet meer bestaan kunnen.
To l s t o ï leert ons, dat ook mannen voor eeuwig verloren zijn voor reine
liefdevreugde, wanneer ze eens bedorven zijn door zingenot. Dit schijnt intusschen
nog een open vraag te zijn; de waarheid van zijn opvatting wordt betwijfeld.
Voor vrouwen bestaat deze twijfel niet. Iedere vrouw weet dit.
En nu herhaal ik nog eens, wat ik in het begin van mijn opstel zeide, dat men zich
niet warm behoeft te maken over de vraag, of de schrijver een tegen-menschelijk
bestaan, als dat van H e d w i g in haar laatste jaren, heeft willen prediken voor e e n
i e d e r . Wat hij ons toont is alleen, dat H e d w i g door karakter en leven gedwongen
werd haar toevlucht tot zulk een bestaan te nemen, - dat zij het geluk en de hooge
ontwikkeling van haar zieleleven, waartoe ze komen kon, alleen kon bereiken aan
de oevers van de koele meren des doods.
Heeft ze niet in alle tijden duizenden en duizenden broeders en zusters gehad? Ze
heeft ze ook thans nog, al is voor ieder van hen de aard van hun geestelijk lijden,
van hun verzoekingen, van hun mogelijke redding geheel verschillend. En toch meen
ik dat voor die allen, - hoe ongelijk ook onderling, - een licht straalt uit dit boek. Het
mooiste wat zuster P a u l a aan H e d w i g leert is zeker wel dit: dat het de grootste
zwakheid is zijn eigen gebreken niet te kunnen verdragen, geen rekening te willen
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houden met eigen feilen, lichamelijk of moreel. Waar overwinnend bestrijden
onmogelijk is, daar zoeke men zijn grootheid in ontwijken van gevaren, - in het
stellen van een vasten steun tegenover de moeilijkheden. Wanhoop over ons niet
kunnen, - blinde zelfverachting barend, - maakt ons klein en zwak. We moeten het
oog richten op wat we wél kunnen en daarin nieuwe kracht en vooruitgang zoeken.
Velen zijn bezweken onder den te zwaren last van een leven dat anderen hun
oplegden, dat hun plicht scheen te eischen van hen, terwijl zij na bitteren strijd voelden
nièt te kunnen. De dood scheen hun de eenige uitkomst toe... Maar men kan den dood
zoeken van al het ondragelijke in zichzelf en in het leven, - den dood, die duizend
smarten van strijden en losrukken brengt, - maar die ons toch het leven spaart, - neen!
het leven eerst openbaart. Leven is vreugde. En eerst aan de koele meren des Doods
schenkt het Leven aan vele kinderen dezer aarde de Vreugde, - eerst dáar opent het
hun oogen voor den glimlach Gods, die rust op alle dingen, groot en klein.
Nijmegen, Februari 1901.
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Onze Leestafel.
ROBERT FRUIN, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot
den val der Republiek, uitgegeven door Dr. H.T. C o l e n b r a n d e r ,
's-Gravenhage, Mart. Nyhoff, 1901.
Van de voor onze geschiedkundige studiën zoo belangrijke geschriften van den
betreurden Leidschen hoogleeraar wordt door de uitgave van dit flinke boekdeel
weder een tot nog toe onuitgegeven werk onder het bereik van het publiek gebracht,
ten minste onder het bereik van hen, die zich met de wetenschappelijke studie onzer
geschiedenis bezig houden. Wat vroeger alleen F r u i n 's leerlingen in hunne dictaten
als kostbaar bezit konden genieten, is thans voor ieder bereikbaar - een belangrijke
aanwinst voor onze historische literatuur, die het ten opzichte van onze vroegere
staatsinstellingen tot nog toe moest doen met handboeken als dat van B a s s e c o u r
C a a n (uit T h o r b e c k e 's dictaat bewerkt) of die van B e y n e n en I J z e r m a n ,
die op wetenschappelijke waarde geen aanspraak maken. Dit werk is niet anders dan
het ongeveer vijftien jaren geleden voor het laatst aangevulde of gewijzigde dictaat
van F r u i n over dit onderwerp. Hij placht bij de behandeling daarvan paragrafen te
dicteeren en deze mondeling nader toe te lichten. Met behulp van eenige dictaten uit
verschillende tijdperken van F r u i n 's hoogleeraarschap stelde dr. C o l e n b r a n d e r
den tekst dier paragrafen vast en gaf zooveel mogelijk in F r u i n 's eigen woorden
de toelichting daarop, aangevuld met wat hem van later verschenen literatuur over
het onderwerp onder het oog was gekomen. Men heeft hier dus een werk van F r u i n
voor zich, als
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altijd uitmuntend door helderheid, beknoptheid en juistheid van vorm, eigenschappen
die bij de behandeling van een zoo ingewikkelde zaak als de geschiedenis onzer oude
staatsinstellingen van het hoogste belang geacht mogen worden. Wij zijn den bewerker
dank schuldig voor den moeilijken en groote piëteit vereischenden arbeid, dien hij
zoo gelukkig volbracht en waarmede hij den vereerden leermeester een schoon
gedenkteeken stichtte.
De geschiedenis onzer voormalige staatsinstellingen is een der gewichtigste
gedeelten onzer staatkundige geschiedenis in het algemeen, die zonder haar niet
behoorlijk kan worden begrepen. Zij is een uitstekend hulpmiddel voor de kennis
van onzen volksaard, die zich in zijne meest eigenaardige uitingen ook hier niet
verloochent. Zij is dus een onmisbaar element voor de kennis van onze volkshistorie
en het is een groot voorrecht haar thans te kunnen bestudeeren aan de hand van een
man, die hare niet altijd gemakkelijk te doorgronden geheimen zoo goed kende als
F r u i n heeft gedaan. Daarom wordt ook in dit tijdschrift van dit werk van zuivere
wetenschap melding gemaakt.
P.J.B.
E d o u a r d S c h u r é , J e z u s (Amsterdam, C.L.G. Ve l d t 1901).
Wetenschap, wier methode en resultaten geen navraag kunnen lijden; prediking, geen
beroep doende op het zedelijke in den mensch; poëzie, die in fantastisch goochelspel
dorre begrippen hult: ziedaar het onverkwikkelijk mengsel waaruit dit werkje bestaat.
Het is de vertaling van het laatste hoofdstuk van Schuré's werk ‘les grands initiés’:
dreigende voorbode van een verschijnning van het geheel in Hollandsch gewaad.
Er bestaat echte theosophie. Mannen als J a c o b B ö h m e , S t . M a r t i n , F r .
v o n B a a d e r , H a m a n n , om slechts enkelen te noemen, zijn zelf in de diepte
neergedaald en hebben de hoogten beklommen, waar het eenzaam is en donker en
kil, maar waar de menschelijke geest met nieuwe krachten wordt aangedaan. Hun
arbeid onttrekt zich veelal aan de kritiek, maar kan op verwante geesten heilzaam
werken.
Met hen en hun diepe bespiegelingen heeft evenwel de nieuwere theosophie
bijzonder weinig gemeen. Een S c h u r é wil de ‘proefondervindelijke wetenschap’
met de ‘intuïtieve wijsbegeerte’ verbinden. Een zonderling mengelmoes. ‘Wetenschap-
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pelijk’ wil zijn wat hij van de Esseeërs vertelt, bij wie J e z u s de hoogste inwijding
ontving; ‘intuitief’ weet hij b.v. wat J e z u s in sterrenbeelden gelezen heeft. Een
geliefkoosde truc is het naast elkander zetten van mode-woorden der nieuwere
wetenschap (b.v. de ‘evolutie van het zieleleven’) en van theosophische termen
(‘onzuivere elementen van hun astrale lichaam’, ‘dubbele transformatie van zijn
geestelijk wezen en diens vloeibaar omhulsel’). Alles naar den regel:
‘Und eben wo Begriffe fehlen
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein’
Niets is er in dit boekje: geen kennis, geen gedachten, geen poëzie, geen gevoel:
niets. Alleen is er, helaas, een publiek dat zulke dingen leest, dat gretig grijpt naar
surrogaten van godsdienst, dat wel gaarne over J e z u s leest zonder in het geweten
gegrepen te worden. Met de physiologie van dat publiek houd ik mij misschien eens
bij een volgende gelegenheid bezig.
l.S.
H u g h S c a r l e t t (Red Pottage) door M a r y C h o l m o n d e l e y , uit
het Engelsch door E d e l h o u t . - Haarlem. De Erven Loosjes, 1900.
Het is een verhaal van langen adem, dat ons hier wordt geboden: de smakelijke
groen-linnen band met roode letters omvat niet minder dan 544 blz. De vertaalster
(want, vergissen wij ons niet, dan is E d e l h o u t het pseudoniem eener jonge vrouw)
moet dus wel de overtuiging bezeten hebben, dat het de langdurige moeite loonde
dezen roman ook binnen het bereik van niet-Engelsch-lezende Nederlanders te
brengen. Is het mogelijk na lezing van dit werk die overtuiging ten volle te deelen?
H u g h S c a r l e t t is de naam van een jongen man, die - om maar de woorden
van het verhaal te citeeren - een ‘liaison’ heeft met een getrouwde vrouw, een
‘alledaagsche intrige’, gelijk hij na een jaar reeds zijn verstandhouding tot Lady
N e w h a v e n noemt. Voornemens zich ‘geleidelijk van haar af te maken’, komt hij
tot de ontdekking dat Lord N e w h a v e n zijn geheim kent. De beleedigde echtgenoot
troont hem mee naar zijn kamer, wijst hem twee papieren fidibussen op den
schoorsteen en noodigt hem uit er een te trekken. ‘Ik houd mij overtuigd’ - zoo zegt
hij - ‘dat je geen oogenblik aarzelen zult mij

Onze Eeuw. Jaargang 1

504
de eenige voldoening te schenken, die de eene man aan den anderen verschuldigd is
in de eenigszins afgezaagde omstandigheden, waarin wij ons op 't oogenblik
bevinden’. En hij vervolgt: ‘wie de kortste strook trekt neemt op zich deze wereld
binnen vier maanden te verlaten, of zullen wij er vijf van maken met het oog op de
fazantenjacht? Vijf dus. Zijn wij het samen eens? All right. Wil je dan maar trekken’.
- Iets verder: ‘De twee mannen vergeleken de lengte der strooken op de tafel bij het
electrische licht. Lord N e w h a v e n lachte. H u g h bleef nog een oogenblik staan
en verliet toen de kamer’.
Opzettelijk geef ik deze episode uit het 2de der 53 hoofdstukken hier zoo uitvoerig
weer. Niet alleen omdat deze gebeurtenis de aanleiding is tot al wat daar verder volgt,
tot het vele, dat er in dit lijvig deel te lezen staat over het zeggen en doen en denken
der menschen, welker geschiedenis zich samenweeft tot dezen roman, maar ook
omdat dit verhaal als 't ware een proefje is van al het overige. Er is hierin, en in al
het overige ook, iets boeiends en spannends, iets dat de belangstelling van den lezer
wekt, en er is tegelijk in dat gezochte naar krasse effecten, waardoor het verhaal
soms een melodramatischen tint krijgt. Ook is hier - en die trek verloochent zich in
het vervolg nimmermeer - een opzettelijk in spanning houden van den lezer: Wie
had de kortste strook getrokken? zoo vraagt men zich af aan het eind van Hoofdst.
II en men hoopt aanstonds in den aanhef van Hoofdst. III het antwoord op die vraag
te vinden. Maar neen, dit Hoofdstuk bevat de mededeeling dat Lady Newhaven de
episode bovenbedoeld heeft afgeluisterd en daarna zich pijnigt met de vraag, die in
dezelfde woorden als boven, ook cursief, gesteld wordt: Wie had de kortste strook
getrokken? Totdat zij eindigt met het haren man te vragen, wiens eenig antwoord
luidt: ‘Dat zal je over vijf maanden gewaar worden.....’ Zoo blijven ook wij in de
onzekerheid en wij blijven doorlezen. Straks worden nieuwe figuren ten tooneele
gevoerd en wij leven een deel van hun leven mee; dan weer laat de schrijfster die
draad los om een vorige op te vatten en daaraan een eind voort te spinnen; later komt
weer het vervolg op het zooeven afgebroken deel...enz. enz. Zeker, er is in die
eigenaardigheid, waardoor men aan dagblad-feuilletons wordt herinnerd, iets dat den
wat kitteligen lezer ontstemt; ik zei reeds dat er ook in is een zeker kunstmatig
effect-bejag, de zucht om te blijven boeien. En het moet wel gezegd - ter eere der
schrijfster - dat haar lang, lang verhaal niet vervelend is, al
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zoudt ge het ook beknopter wenschen; dat er passages van werkelijk dramatische
kracht in zijn en dat het verloop der handeling zich nooit vooraf laat gissen. Zoo
zullen zeker velen dit verhaal met voldoening lezen en zij zullen zeggen dat niet de
boeiende handeling alleen, maar ook de diepere grond van denkbeelden en gedachten,
die de schrijfster telkens in haar relaas der feiten invlecht, de lezing tot een genot
kan maken. Toch is dat genot niet onvermengd. Eenvoudiger geschiedenis, bondiger
trant, meer van die ‘Beschränkung’, waardoor de ‘meester’ zich onderscheidt, zou
dezen roman dichter tot een waar kunstwerk hebben doen naderen.
De vertaling door E d e l h o u t is in beschaafd Hollandsch geschreven. Wanneer
de vertaalster zich de moeite had getroost haar werk aan een ander hardop voor te
lezen, zou zij - of zou die ander - gehoord hebben hoe vaak dezelfde woorden zich
in haar volzinnen herhalen.
Eén woord nog over dit boek. Men kent de voorliefde der Engelschen voor motto's
boven de hoofdstukken. Men vindt ze ook hier, geregeld; alleen het ‘Besluit’ en het
‘Naschrift’ voeren geen deviezen. Voor ons Hollandsch gevoel heeft die leiding, die
vooraf aan onze gedachten moet worden gegeven voordat wij een nieuwe episode
zullen gaan lezen, iets hinderlijks. Dat te meer waar b.v. Hoofdst. III (waarin dan
verteld wordt hoe Lady N e w h a v e n peinsde over de quaestie wie de kortste strook
trok en eindigt met dat aan haar man te vragen) wordt ingeluid met deze woorden:
‘Is het wel met u? Is het wel met uwen echtgenoot?’
H.S.
H o m e r u s ' O d y s s e e . In proza vertaald en met korte ophelderingen
voorzien, door Dr. W.G. v a n d e r We e r d .
Hoe moet men - aangenomen dat Grieksche poëzie vertaalbaar is - hoe moet men
H o m e r u s overzetten? ‘In hexameters’ antwoordde, vol vertrouwen op de
buigzaamheid zijner taal J o h a n n H e i n r i c h Vo s s , en ondanks zijne
‘Saumnachschleppende Weiber’, en zijn ‘Helmumflatterten Hektor’, hebben zijne
verzen hun weg gevonden naar het hart der Duitsche natie.
Men zou nauwlijks hetzelfde kunnen beweren van Vo s m a e r s '
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bewerking. Hoe kloek, hoe kunstvaardig Vo s m a e r bij zijne overzetting ook heeft
getracht het stoere Hollandsch te wringen in de kluisters van den voor alle
accentueerende poezie zoo uiterst onhandelbaren hexameter, ons volk heeft uit
Vo s m a e r s handen H o m e r u s wel aangenomen, maar alleen om het boek terstond
dankbaar ter zijde te leggen.
Dit resultaat heeft den Heer Va n d e r We e r d niet afgeschrikt. Wellicht
gedachtig aan W i l a m o w i t z ' uitspraak ‘Die Uebersetzung eines griechischen
Gedichtes ist etwas, was nur ein Philologe machen kann’, biedt hij ons eene
proza-vertaling van de Odyssee aan en belooft ons daarna eene Ilias-bewerking. Zoo
bevrijdt hij ons van wat hem een knellende band scheen, en - tegelijkertijd van alles
wat in H o m e r u s naar poezie zweemt. Zeker ‘eene proza-bewerking hebben wij
vóór alles noodig’; maar - geen prozaische. Dr. v.d. We e r d moge H o m e r u s
bewonderen, zóó zelfs dat hij boudweg verklaart, ‘dat geen dichter in diepe kennis
van het menschelijk hart, en van de roerselen waardoor het bewogen wordt,
H o m e r u s ooit heeft overtroffen’, Dr. v.d. We e r d moge zich het inzicht hebben
eigen gemaakt wat men ‘streng wetenschappelijk’ onder den naam H o m e r u s heeft
te verstaan, toch bewijst hij in deze eerste aflevering, dat hij te lichtvaardig een taak
op zich heeft genomen, tot welker vervulling slechts zeer weinige onzer landgenooten
in staat zouden zijn. Wie den Dichter wil vertolken, om het even of hij het in dichtmaat
of in proza doet, moet zelf dichter zijn. Wie zonder zeer machtige zeggenskracht,
zonder groote heerschappij over onzen woordenschat, zonder uiterst fijn gevoel voor
de duizenderlei schakeeringen van H o m e r u s ' naieve en krachtige poezie eene
vertaling van H o m e r u s maken wil, die levert hoogstens eene parafrase, over welker
mindere of meerdere juistheid men onder philologen kan twisten, welker bezit aan
trage gymnasiasten menig verdrietig uurtje kan besparen; maar die teleurstelling
brengt aan ieder, die uitsluitend met hare hulp den epischen Dichter hoopt te leeren
kennen. In plaats toch van de rijke, levende poezie die hem beloofd was, vindt zulk
een lezer een verhaal in drogen trant, waarvan de eentonigheid slechts voor een
oogenblik plaats maakt voor iets zonderling verrassends, wanneer hij midden in dit
dorre proza hoort van den ‘Wolkenverzamelaar’ Z e u s , de ‘vonkeloogige’ Athene,
en dergelijke min of meer uitheemsche figuren,
Maar voor ons, die H o m e r u s liefhebben als den dichter, die ons dagelijks
verkwikt, voor ons is de gewaarwording bij de lec-
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tuur van deze vertaling zoo wel als van de met weinig zorg gestelde inleiding die
haar vergezelt, pijnlijker. Want wij weten dat er onder hen die zoo gaarne het ‘à bas
le Grec’ aanheffen, niet weinigen zullen zijn, die met dit boekje in de hand zullen
vragen: ‘Is het daarvoor de pijne waard, Grieksch te leeren?’
K. KUIPER.
L.L.C.M. Va n O u t h o o r n ‘Is het liberalisme failliet?’ Amsterdam,
G a a r l a n d t & Va n L o o y 1901.
Ligt het aan de verwaarloozing onzer moedertaal op de gymnasiën, of, dieper, aan
de macht van zekere gedachtenstrooming, die taalgevoel achterstelt bij feitenkennis,
immers over het algemeen zich voor het nuttige warmer maakt dan voor het schoone?
Hoe het zij, maar weinigen die in aanraking komen met onze hoop des vaderlands,
maar weinigen ook, die zich op de hoogte houden van den pennestrijd in onze
dagbladen, zullen in den laatsten tijd den indruk hebben kunnen weeren, dat zin voor
vorm nu juist niet de kracht onzer aankomende pers-politici uitmaakte. Eene pen,
zoo vaardig als van H o e t i n k en van M a c a l e s t e r L o u p werd tot vóor kort
door geen' der jongeren in de liberale pers, in die van rechts ten hoogste door éen
enkele gevoerd. Het had eene poos den schijn, als zouden sommige kemphanen der
uiterste linkerzijde de gave van pakkend schrijven uitsluitend in pacht nemen. Sinds
kwamen betere teekenen. Daaronder telt het verschijnen op de kampplaats van den
man, wiens tweede omvangrijker geschrift hierboven werd genoemd. Reeds zijn
eersteling: ‘Het maatschappelijk tekort en de middelen ter dekking’, verried, naast
diepte van gevoelen, een talent, dat, mocht het éens tot rijpheid komen, veel beloofde.
Eene reeks artikelen van dezelfde hand, verschenen in het ‘Dagblad van Zuid-Holland
en 's-Gravenhage’, beschaamde die belofte niet; integendeel! En thans geeft ons dit
nieuwe vlugschrift blijk, dat ‘de vrijzinnig-constitutioneelen’, gelijk de schrijver
zijne geestverwanten doopt, in hem een' vóorvechter hebben gewonnen, die, zoo al
de overzij hem niet steeds de eer eener bestrijding waardig keurt, haar zeker waardig
is. Niet alle paarden krijgen den haver, dien ze verdienen. Niet elk pleidooi geniet
de aandacht, ontvangt het wederwoord, waarop het aanspraak heeft. Vooral in
stembus-polemiek blijkt het vaak aantrekkelijker, onnoozele volgelingen op te winden
met een' toast,
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dan met een' welgeharnast tegenstander het zwaard te kruisen. Als op het geschriftje
in kwestie meer met zwijgen dan met woorden wordt bescheid gedaan, dan moge
die overweging den schrijver troosten.
Vergunde ons het bestek dezer aankondiging, met den schrijver van gedachten te
gaan wisselen, wij zouden aan onzen lof en onzen bijval nog het eerst een vóorbehoud
verbinden ter zake van zijn' aanval op ‘de rechterzijde’. Zijn oordeel over haar kon
dieper zijn, en zou daarmeê aan juistheid winnen. Niemand, die voluit de beteekenis
heeft gepeild van het zedelijk idealisme, waarop ten slotte de staatsbeschouwing der
vrijzinnigen stoelt, mag blind blijven voor het betrekkelijk recht der
gemoedsbezwaren, door ‘de kerkelijken’ onverpoosd tegen zekere naturalistische
dooddoeners van heele en halve ‘Dageraads’-mannen ingebracht. Gelijk ook
omgekeerd den laatsten onze volle instemming verzekerd blijve, zoo vaak zij zich
ten strijde gorden tegen kerkdwang en leerheiligheid.
Een breede kring van aandachtige lezers zij het boekje toegewenscht.
V.

[Tweede deel]

Onze Eeuw. Jaargang 1

509

De Oplossing.
Door G.F. Haspels.
Het groene huisje uitbukkend, stapte R i n s e B a u k e s A g a m a zwaar klotsend
met de klompen over het klinkerpaadje, op het bruine schuitje toe, dat in het slootje
lag te wachten. Hij keek niet zoo boos, omdat alles om hem àl te klein was, en hij
dat huisje en steegje en schuitje met één oppeuter had kunnen...., ook niet, omdat hij
bang was voor concurrentie, want al kwamen er duizend andere visschers, de visch
van de Heeger-meer was zóó eeuw in eeuw uit er aan gewend, gevangen te worden
door de A g a m a 's, dat ze toch nooit in een andere fuik zou loopen, dan in die van
R i n s e en zijn vader; neen, maar hij keek boos, omdat hij geen zin had lief te kijken,
omdat hij vond, dat hij er van daag geen ‘nocht’ aan had. Dat slapen was best, maar
dat wakker worden! En je moest toch maar altijd eindigen met wakker worden, en
het einde van een ding, dat was toch het ding-zelf, dat kon je wel zien aan een fuik!
Neen, hij had er geen ‘nocht’ aan van daag!
Toen hij echter uit het steegje vóór de vlakte kwam, en hij over het water de
even-groenende weiden zag, matverzilverd van lichten rijp, en hij verre boerderijen
en het torentje van Oudega zoo stil-blij zag afsteken tegen het
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paarlemoeren morgenlicht, dat de flonkernieuwe zon bij haar klimmen tegenjubelde,
toen gromde R i n s e zijn boosheid wat in een hoek, zette zijn pet, met rechte,
glimmende klep, even af - waartoe en waarom hij dat deed, had hij niet kunnen
zeggen, wel, dat hij het niet laten kon -, liet zich toen in de schuit vallen en begon
met ééne hand die uit te hoozen, terwijl de andere zijn pet vasthield.
Met een zucht zich weer rechtzettend, keek hij, met het hoosvat in de hand, nog
eens rond. Van de zon af, doorschijnende dampen, levend van licht op het water,
hier op 't slootje Achter de Buren, door op de breede Wegsloot, wiegend-opstijgend
uit het strakgespannen, gladde, staalblauwe water in de zingend-ontwakende,
paarlemoeren morgenlucht; tegen de zon op, één hemel vol glans van de zon, die
met zijnen slaanden gloed nog wel verscholen bleef achter de huizen van Heeg, maar
toch over Heeg heen kwam aanzetten met zóó'n alles wegschitterenden glans, dat
R i n s e nu reeds niets meer zag van Heeg, en moest knipoogen tegen het geweld
van de jonge zon, die hij zelve nog niet zag. Weer zette hij zijn pet even af, die nu
iets naar achteren en op zijde kwam te staan - zoowat als een képi, - sloeg zich toen
armen en handen wat warm tegen zijn gestreept-blauwe kiel, nam de boom en duwde
de schuit, af, de kant van de Heeger-meer op. Eerst houterig, nog wat stijf van den
koelen April-ochtend, dan voorzichtig, om onder de draaibrug door te komen, boomde
hij op. Nauwelijks was hij onder de brug door, of zijn horizon klaarde op en zijn
boosheid begon te wijken. Ha, hier was hij weer in de Syl, daar lagen weer de
aalschepen, die op Londen voeren, en daar lag er een op de werf, zijn dikke, ronde
romp één en al bun, waarin de paling levend overzee ging naar Londen! Nu kon je
toch eens zien, wat 'n kerel zoo'n aalschip was, zóó kant en zóó frisch in de harpuis,
dat het geen wonder was, dat de Engelschen er zich mager en scheel aan keken. Nu,
zoo'n schip, als daar nu op de helling lag, dat kostte ook maar eventjes negen,
misschien wel tienduizend gulden. Maar door zijn aalschepen was Heeg dan ook
Heeg. En daar hij d e palingvisscher van
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Heeg was, waren die schepen bijna zijn schepen; en een schipper, die hem groette,
knikte hij genadig terug, als om hem te verzekeren, dat Heeg gerust kon zijn, want
R i n s e was er nog! Bovenop zijn bootje, dat tusschen aalschepen, zeiljachten, tjalken
en huizen doorschoot, stond hij nu rechtop, de eenen voet vooruit, een reuzejongen
in pompelig-dik pilo, de pet een beetje kranig, de blauwe oogen een beetje brutaal
en het aankomende schippersbaardje een beetje goedig, te boomen, te boomen, alsof
dat nog het eenige was, waardoor de wereld er bovenop kon gehouden worden. Hij
hanteerde den boom met een lenigheid en gracelijkheid, als een schermer zijn floret.
Als een oerwoudjager zijn spiets, zoo wierp R i n s e zijn boom. Eerst haalde hij hem
zoover mogelijk terug, drilde hem dan in het water op den bodem, begon dan even
op hem te leunen, dan zich op hem af te duwen, luchtigjes, dan zwaarder, eindelijk
met zijn geheele gewicht; dan, terwijl de schuit al onder hem wegschoot, greep hij
de kruk van den boom, omklemde die gretig en stevig, en deed dan den eigenlijken
duw, met overgroot gemak, uit den overvloed van zijn kracht. Dan zat er een zwieping
in zijn handpalmen, een zwieping in zijn armen, een doorzwieping in zijn knieën,
die een tikje doorbogen, dan boomde hij op muziek, naar een vaste cadans en rythme,
waartegen hij, de kunstenaar in het boomen, niet meer zondigde. Over helde de schuit
dan wat, zoodat het water door het zijboord sijpelde; vooruit schoot ze, sneed ze dan,
zoodat het water langs het boord siste, of trilde in duizend rimpels of onder de plecht
zenuwachtigdruk kabbelde. Dan moest men hem den boom zien loswerken, zonder,
door hem met geweld uit den grond te trekken, vaart in te houden! Eén mysterieus
duwtje - en 't water gaf van zelf den boom op, dien R i n s e dan met een binnenlachje
maar had op te vangen, om hem al gracelijker en losser, naarmate hij warmer werd,
in het water te drillen. Ha, dat was een echte gooi geweest; tzjomp! had de boom
gezegd, toen hij zwiepend en trillend den grond had gezocht. Met kleine, lachende
oogen had R i n s e even opgekeken, of ze dien ook gezien hadden,
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van de aalschepen, of van de kade; maar neen, die huizemenschen waren natuurlijk
te bang om alleen te zijn met die jonge zon, en durfden niet op tegen dien morgenwind,
ze zouden eerst komen als al die pracht al wat tammer was geworden, wat minder
krachtig! Alleen een vrouw, die nog niet geheel gekleed, op een tjalk wat stond te
wasschen, zag even op. Haar groette R i n s e zóó fleurig, alsof zij dien mooien zet
gezien had. En zoo ging het tzjomp! de Syl uit, de Heeger-meer - De Mar - op, en
R i n s e voelde dat zijn zware boosheid van hem zou gaan. Over De Mar kwam een
frissche Westewind aangehuppeld, waartegen de schuit recht in sneed. Een vroolijk
watergebruis, alom golfjes-geklots, watervogel-geschreeuw, windgezang, en alles
zoo uchtendfrisch, zoo doorzichtig, zoo prettig-krachtig!
De jonge zon, fijn oud-goud wevend door de witte nevelgewaden waaruit zich het
ontwakende land al neuriënd loswikkelde, schitterde wel zoo klaar, als er nooit één
ding geschitterd had of nog zou schitteren, maar overweldigde niet, sloeg, bliksemde
nog niet neer met dien hoogen glans, die zelfs geen aanschouwing duldt. Het was
een zachte zon, die opwekte, kuste en leven gaf, nog niet de eigenheerlijke, jaloersche
zon, die verschroeiend schijnt en doodelijk kust, opdat ieder wete hoe ontzaglijk de
zon is; het was de morgenzon, die met zijn levenden glans en gloed enkel goed doet,
die met zijn onafzienbare doorzichtigheid de nevelige verten verlicht tot jubelende
klaarheid. De donkere driehoeken der boerderijen, die den kant van Woudsend uit,
zoo opeens boven De Mar uitstaken, alsof ze in het water stonden, kregen een
lichtende, gouden lijst, en De Mar werd bestrooid met diamanten, die bij beurten
fonkelden. Twee, drie gezichten ver beurde zich 't Roode Klif aan den horizon, een
nevelige heuvelwelving, omlijst en verlicht door den glans der jonge zon. Het dikke,
bronzen water van De Mar golfde vroolijk, blauw en zwart, deed dan het schuitje
wat deinen, ging wat kibbelen met het oeverriet, en eindelijk kabbelen tegen den
kant. En op het gedein van zijn schuitje zou R i n s e het laatste restje van zijne
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boosheid verloren hebben, indien hem nu niet ineens was te binnengeschoten, waarom
hij zoo zwaar had geslapen en zoo woedend was geworden.
Het was natuurlijk om de Boeren...
Het stond alweer vóór hem, zoo klaar en benauwend, zoo onverzettelijk bij het
morgenlicht, als zou hij er nooit van kunnen verlost worden....
Gisteren was het gekomen, gisteren ver in den namiddag toen hij de fuiken op de
Wegsloot zou gaan leegen...De zakkende zon een zwart-blauw gat brandend in den
hemel; er om heen kringen van gloeiend goud en zilver; naar omlaag
schuin-opstaande, transparante, gouden gordijnen; de horizon heel ver, en tegen dien
verren horizon in contouren van oud-goud: hier de rompige toren van Workum, dáár
het geestige torenspitsje van Gaastmeer - De Gaestmer - ginds een krielerig, klein
windmolentje, met groote zwarte wieken, en vlakbij over den dijk de romp van een
paard, gedrochtelijk groot in den komenden schemer, hoog boven de lage,
langgestrekte landen; de Wegsloot met loome deiningen gaande inslapen onder den
gouden avondzang van de juichend neerzinkende zon; - en hoog op zijn bootje R i n s e
zich voortboomend door die gouden atmosfeer over het onbewogen-blinkende water,
niets ziende dan de fuiken, die hij in zijn verbeelding reeds optrok vol palingen...
toen opeens dat benauwende vóór hem was komen staan. Van schrik had hij zijn
boom niet weder in het water gedrild. Hij had zich opgericht en ja, met groote,
angstige oogen dwars door de heerlijkheid van het zon-avondland - zìjn land en zìjn
water en zìjn horizon die hem kenden en liefhadden - die benauwende vraag op hem
zien afkomen, die vraag, zwart als de duivel, en die hem met stille woede sloeg: ‘en
al die palingen waren...voor de Engelschen? Zìjn palingen van zìjn land zou hij laten
brengen aan die Engelschen, die de Boeren vermoordden?’ Hij had door zijne
ontbloote tanden gesist: ‘Nea net, hjer! Ik wol net fiskje for dy gemiene divels!’
Maar jawel, die vraag had muren om hem gezet, waar geen verwrikken aan was.
Vooreerst: visch was er om ge-
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gevangen te worden, en wel nu door R i n s e , zoo goed als vroeger door de vroegere
en later door de latere A g a m a 's. Dan: de aalschepen moesten varen op Londen,
anders was Heeg geen Heeg meer, anders waren de A g a m a 's geen A g a m a 's meer.
Eindelijk: er was niets aan te doen; ging hij naar den dominee, die zou hem heel
geleerd en vroom, ging hij naar zijn moeder, die zou hem vierkant uitlachen - maar
er iets aan verhelpen kon niemand, evenmin als iemand het kon verhelpen dat het
water nat was. Stil-woedend werd hij, dat hij in zulk een fuik van gemeenheid inloopen
moest, dat hij moest gaan werken voor die Engelschen. Hij vond het zwart en laag
van zichzelf, dat hij het niet eerder gezien had, dat hij stond tegenover de Boeren.
Maar was er een uitweg? De paling moest toch gevangen worden - en moest dan
naar Engeland. Dat zat net zoo vast, als zijn schuit, die ondertusschen afgedreven
was, zóó vast zou zitten in het riet. Hij nam dus maar weer den boom, hij de gemeene
vent, R i n s e de verrader, die toch als R i n s e B a u k e s A g a m a niet anders kon.
En natuurlijk de fuiken waren vol geweest! Woedend had hij ze uit de kubbe in de
bun gekwakt. Hoe gaarne had hij ze vrijaf en zijn zegen gegeven, als hij maar niet
R i n s e B a u k e s A g a m a was geweest. Woedend had hij zich in den opkomenden
schemer teruggeboomd, zoo wild het water ranselend, dat hij klets-nat was geworden.
Woedend had hij zijn moeder hooren mopperen, dat hij toch altijd met doornatte
onderkleeren op bed ging, en dat dat nu goed was, als het had gestormd op De Mar,
maar nu toch niet had gehoefd bij zulk stil weer op de Wegsloot. Woedend was hij
- zonder veel antwoord, want zij kon er toch niets aan doen? - daarop gaan slapen
en had zwaar gedroomd, dat R h o d e s en C h a m b e r l a i n hem in een fuik hadden
gestopt en hem telkens in de fuik onder water hadden gehouden, maar hem altijd
hadden opgehaald, juist als hij op het punt was te stikken. Daarom was hij zoo
woedend wakker geworden, daarom was zijn boosheid niet weggegaan voor al het
geschitter en gejubel, en daarom werd hij weer opnieuw woedend nu die gemeene
vraag hem
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weer de fuik voorhield, waar hij wel in moest: ‘of hij zeker wat palingen voor de
Engelschen ging vangen?’ Met een gegrom van achter zijn ontbloote tanden plonsde
hij den boom zoo geweldig omlaag, dat een klodder van het bruine meerwater hem
vlak in het gezicht spatte: ‘Bah, it stjonkt as de pest!’
De morgengolfjes kletsten spelend tegen de boot; één, die er niet onder door wou,
liet zich opzetten door de anderen, wipte flap! ineens over boord en platste neer op
R i n s e 's klompen. Ah, was het om nat-worden te doen, vooruit dan maar: wie een
kluitje heeft, heeft er graag een turfje bij, en nu begon R i n s e den boom zóó in het
water te plompen, en zóó te duwen met zijne zwiepende armen en het stoere lichaam,
dat de golfjes opsprongen overboord, hem in het gezicht, en de geheele boot aldra
glom van water in de morgenzon. Vlak tegen wind en zon op stond hij daar te razen,
dat hij nu moest gaan visschen voor de Engelschen! Ah, daar was al een fuik! Zeker
zoo vol als een ei! Natuurlijk de duivel wist zijn schaapjes bij elkaar te krijgen en
zijn Engelschjes moesten toch van alles het beste hebben! Hij duwde den boom door
een lus en paalde hem toen diep in de modder. De boot lag nu stil en na even zijn
hemdsmouw opgestroopt te hebben, maar niet zoo of ze werd toch nog doornat, trok
hij de fuik omhoog. Jawel, precies zooals hij gedacht had: een stille, mooie fuik; niet
dat lawaaiig geratel van een kubbe vol witvisch, die het water tot zeepsop slaan en
met al hun drukte met d'r allen nog geen zeven cent waard zijn, neen maar, een mooie,
stille fuik, één prachtige kalmte van glanzende, kronkelende, bronzen palingen, een
fuik meneer, als een kerk zoo deftig; een fuik, te goed voor de Engelschen! Hè, wat
gleden die palingen met een statie de kubbe uit de bun in, als liep er een nieuwe
Heeger-aalschuit van de werf af! Nu de tweede fuik: natuurlijk, de duivel doet nooit
half werk: het was al weer schudden aan het boompje met roode appelen; een fuik,
met zulk een statelijk gezelschap palingen, dat de koning er den hoed voor zou
afnemen, en geen witvischje, geen kwabaaltje er bij! Wat, daar in de
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staart een zeelt? Wist die niet, dat het een verboden vischtijd was, behalve op aal voor de Engelschen? Stil lag de zeelt, op zijn zwartblauwe slijmhuid de goudbronzen
schubben, te happen op R i n s e 's hand. Hij keek lang naar de prachtzeelt, zag schuw
even om, of moeder hem niet zag, en wierp de visch met grimmige royaliteit te water
- want hij moest paling hebben - voor de Engelschen! R i n s e lachte woedend. Dat
had nog nooit een A g a m a gedaan. Nooit had een A g a m a in den verboden vischtijd
gestroopt, dan nooit met schakel of zetangel gevischt, maar ook nooit een volgroeide
visch weggegooid. Altijd was de visch, die hoewel het verboden was, toch in de fuik
zat, gebracht waar hij hoorde, in de bun natuurlijk, maar dan niet als een gevangen,
maar als een verdwaalde visch, met de vermaning er bij niet meer zoo te verdwalen.
En nu had hij, de kroonprins van De Mar, zoo iets gedaan! Of dat hadden eigenlijk
die Engelschen gedaan! Voortboomend naar een volgende fuik overdacht hij zijn
misdrijf. Hij een verdwaalde visch laten zwemmen, en nog wel een zeelt, waarvoor
tegenwoordig de Duitschers meer betaalden, dan de Engelschen voor paling! Ze
kookten er een papje van, met wijn er in - vooruit, als je buurman liever de stronken
dan de kool eet, moet je maar zeggen, dat zijn smaak de beste is - die goeie, gekke
Duitschers! Wat? - onwillekeurig hield hij op met boomen - zou het dat zijn? Zou
dat het antwoord zijn, het eenige, onvermijdelijke, levendechte? Neen, stil
voortboomen. Eerst er mee lachen; kon het daartegen, dan het doodkijken; kon het
daartegen, dan het mooi noemen; kon het daartegen, dan zien of je er de baas over
kunt blijven, en ging dat, dan was het eerst het echte antwoord. Grimmig boomde
hij voort, donker kijkende in de toekomst: moeder zou het hoofd schudden; Heeg
zou zoo wijs praten, alsof het half gek was geworden; maar de Engelschen zouden
in de lucht vliegen van nijd en de Duitschers zouden lachen en betalen - dus het kon!
Met juichende armen duwde hij de schuit voort, zoodat ze diep in het water dook en
met gebruis voor de boeg voortschoot, trok met losse kracht den boom terug, zoodat
die
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op zijn schouder vloog, richtte zich toen rechtop, den boom op zijn schouder
balanceerend, en toen, hoorende met weelde het antwoord zijn intocht in zijn hart
houden, echoöde hij het met trotschen moed uit: ‘de Duutskers scille ús fisk hawwe!’
Dat was de oplossing; de aalschepen zouden met de visch, zijn visch, naar
Duitschland, dat nog beter betaalde dan Londen! Hoe blij was De Mar met die
oplossing, hoe vroolijk kabbelde het water onder de schuit! Hoe leutig sprong het
torentje van de De Gaestmer nu uit de boomen!
En nu maar voort naar de laatste fuiken, voor de Duitschers! Maar jawel, als je
eindelijk het goede adres hebt gevonden, is er natuurlijk niemand thuis. Nu geen
aaltje te bekennen! En groot geklapper en geratel, gedans, gespartel en gespring in
de fuik, of er zeven bruiloften gehouden werden, maar allemaal onvisch! Slanke,
blanke spierinkjes, zilver-wit met de blauw-groene rugjes en donkere oogjes, aan 't
ratelen, als had ieder spierinkje een electrisch rateltje in den staart; vinnige baarsjes,
met de donkere uniform-strepen, de parmantige steekvinnen, opgezet boos happend
met de bulkmonden en dan met een krachtslag ombuitelend; goede voorntjes en
bliekjes met jufferachtige bedeesdheid zich zoet presenteerende; donkere postjes,
doorschijnend geel met donkere stippen en een groenachtige glans van gemeenheid,
en loerend of ze je niet kunnen krijgen met hun vergiftige vinnen - allemaal
bewaarschool goedje! En de kubbe losmakend - het touwtje tusschen de tanden
houdend, schudde hij ze weer te water. Kijk, een enkel spierinkje schoot nog schuin
naar de hoogte, het water uit, als nog dronken van de bruiloft, maar dan alles de
diepte in. Hoe! Weer een verdwaalde! 't Is toch erg met dat verdwalen. Lachend trok
hij de fuik op de schuit zoodat de tweede en derde schakel hoog opcirkelden, en
jawel, daar lag de snoek, met den brutalen bek, de schuine oogen en de kleine, gouden
schubbetjes op het groen en wit gestreepte lijf, de staart even gekruld, innig woedend,
maar te aristocratisch om in kleinlijk gespartel, zijn woede te toonen, alleen den bek
met de vooruitstekende onder-
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kaak, langzaam openend en langzaam sluitend. R i n s e knikte hem toe met bloote
tanden, stak omzichtig zijn hand uit naar den witten buik, kneep een paar vingers
vast om den ronden rug en schoof hem, die te trotsch was om tegen te spartelen, de
bun in. Zoo was het nog eens een lust te werken, als je werkt voor fatsoenlijke
menschen, als de Duitschers! En nu met den wind mee terug, en met de
morgenwolken, die nu kwamen aandrijven in de hooge lucht. Breed zette hij zich
rechtop in de schuit, om veel wind te vatten. Bijna vanzelf schoot de schuit terug en
bij het watervogelgeschreeuw en het windgezang werd R i n s e zoo blijde, dat hij
een van zijn weemoedige liedjes ging zingen, die hij alleen zong, als hij enkel moed
en blijdschap was. En zoo bulderde blijde de reuzekroonprins van de Mar de ietwat
sentimenteele woorden:
Forjit my net, as bolle wyntsjes waeije
En ik oan 't roer mijn sangkje sjong,
As kroeze weagen1) 't glêdde skip omaeije
Forjit mij net!

Hij ging al harder en beslister zingen. Het was hem, of alles zijn was, waar zijn stem
nog werd gehoord, of hij met zijn gezang eerbied commandeerde en huldiging ontving
voor R i n s e B a u k e s A g a m a van Heeg, visscher bij de gratie Gods en legitiem
heerscher over al wat zwom in de Mar. En hoog opgericht, breed leunend op den
Westewind, die hem met vaart voortduwde, bulderde hij verder:
Forjit my net as millioenen stjerren
En 't frjeonlik moantsje my biskynt,
En dou swiet droam'hest yn 'e sêfte fjerren,
Forjit my net!

En terwijl daarboven hem de parelmoeren morgennevels begonnen op te trekken en
de Westewind de witte wolkenzeilen uitspande over het blijde blauw werd R i n s e
zoo zalig-weemoedig, en zag zich werkelijk in den maneschijn met S y t s k e van
De Gaestmer, en zag nog zooveel meer, dat hij met een stem, als waren hij en zij
alleen op de wereld en als moest zij in De Gaestmer hem nu hooren, voortbulderde:

1) golven.
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Forjit my net, as wylde touwerfleagen1)
My slingerje dêr God it wol;

Wat? Wat zou dat? Ah, een groene, ijzeren tjalk kwam hem achterop gevlogen, de
bolle zeilen als trillende vleugelen zoo wijd uitgespannen, als was al het water en
alle wind er alleen voor haar. Nog onder 't voortzingen begreep R i n s e , dat hij met
haar om 't hardst zou moeten loopen, en dus van de bank afvliegende en naar den
boom grijpende, eindigde hij zijn lied even stumperig onder het bukken, als hij het
majesteitelijk was begonnen:
As ik ompolskje mei de dead for eagen,
Forjit my net!

En toen aan het boomen, dat zijn schuit er van wiebelde en trilde en hem het water
om de ooren spatte. Toch stoof hem de tjalk voorbij, de Wymerts in, op Sneek aan;
natuurlijk, de meester weet het altijd beter dan de jongen op school. Maar toen
R i n s e , nog in het zog van de tjalk, de Syl inschoot en de roerganger van de tjalk
hem goedendag wuifde, wist R i n s e , dat ze wel zooveel van hem hadden gezien,
dat hij met trots kon teruggroeten: ‘Fryslân boppe!’
Lustig sneed hij de haven in. Dat was nog eens anders thuiskomen, tzjomp! dan
hij gegaan was! De Engelschen, daar had hij toch maar geen ‘nocht’ aan, tzjomp!
Ze hadden nu al alle paling altijd gegeten en ze bleven maar altijd groen-mager, zoo
mager om ze uit te schelden. Laatst waren er paar hier geweest, eerste zeilers, maar
zoo nijdassig-bleek en groen en mager, dat je er zeeziek van werd, tzjomp! Nadat ze
alles gegeten hadden, wat er te eten was, waren ze gaan eten, alsof ze na de geheele
wereld opgegeten te hebben, eerst beginnen zouden te eten, om er dan nog zoo
hongerig uit te zien, dat je je schaamde ze aan te zien, tsjomp! Maar nu zouden de
aalschepen naar Duitschland! Ah, daar waren ze al weer! Een schipper, die hem naar
de vangst vroeg, riep hij toe: hij had er precies zooveel te veel gevangen en losgelaten
als de Boeren Engelschen.
Acht slagen trilden sonoor-zingend door de heldere

1) stormvlagen.
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lucht, toen R i n s e onder de brug doorschoot, de Wegsloot in. Hier en daar op de
werfjes der achterhuizen vrouwen aan het boenen en plassen, en jongetjes nog even
aan het hengelen, vóór ze naar school gingen. Over de verre weiden wat schapen
verspreid en een enkel veulen. In de lucht vreedzaam dorpsgerucht; verweg geknars
van wielen op den grintweg en gebik en getik van de scheepstimmerwerven.
R i n s e legde de schuit vast, zette de pet nog een graad schuiner en huppelstapte
het groene huisje binnen.
Kneuterig-klein, warm in oude verf, en zwoel van menschen-atmosfeer. Maar
R i n s e rook niets dan een geur van koffie, hè om blij te worden, als je het nog niet
was. Vader was nog niet thuis van de fuiken op de Wegsloot. Moeder, groot en bleek
in het paarse jak en de gebreide ochtendmuts, zat achter de tafel het blaadje van den
scheurkalender te lezen. Hij zou haar nu ineens zijn geheim zeggen, vóórdat Vader
kwam. Hij klopte haar zacht op den schouder en zei:
‘Mem, de Duutskers scille ús fisk hawwe, en de Ingelsken net!’
Moeder keek hem aan met de groote, weemoedige oogen, en antwoordde
half-liefkoozend, half met de protesteerende berusting van een huiszittende vrouw
tegenover een man, die uit de wereld komt: ‘Dou komst mem al wer de gek
oanstekken, nou?’
‘Né mem’ knikte hij nadrukkelijk: ‘de Duutskers scille ús fisk hawwe’.
Moeder legde 't kalenderblaadje op den bijbel, die naast den aarden schotel met
boterhammen lag. Zij begreep er niets van; zij stond humeurig op; wat had R i n s e
uit te staan met die vreemde naties; en met den trots van een Friezin, die nooit buiten
Friesland was gekomen, mopperde zij:
‘Twiske twa stjonkende pikelhearringen is net folle ûnderskie?’
Maar R i n s e wou zijn slag slaan vóór Vader thuis kwam, en vertelde dus
omstandig de kwestie en de oplossing - natuurlijk behalve het laten zwemmen van
de prachtzeelt - en wond zich zoo op, dat hij niet gemerkt had,
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dat moeder hem erg had staan opnemen, totdat deze opeens uitviel: ‘Sjuch 'ris oan!
Dou bist dochs altiid like wiet1) en smoarrich. En mem kin der mar tsjin oan wrotte2)’.
Verschrikt zweeg hij stil. Daar had je weer de oude kwestie tusschen moeder en
hem. Hij keek eens schuin op zich neer; ja moeder had alweer gelijk; hij was al weer
zoo nat als een visch; moeder had altijd gelijk: vader kwam altijd van het visschen
thuis zoo droog als een beschuit, zonder één spatje maar op zijn hand, en waarom
moest hij dan altijd zoo nat als een regenbui thuis komen? Ja, 'twas weer de oude
kwestie. Beteuterd zat hij voor zich te kijken, wanhopende aan een oplossing.
Moeder schoof hem een kop koffie toe, met een extragroote klont, om te laten
zien, dat ze 't zoo erg niet bedoeld had tegen haren eenige.
Met zijn beide ellebogen op tafel, de warme kom koffie tusschen de handen, en
de extra-groote klont achter de wangen, zat R i n s e te staren, beurtelings blazende
en drinkende. En op de aroom van de koffie voortzoekende naar een oplossing van
de oude kwestie, hoorde hij zacht in zich zingen: ‘en 't frjeonlik moantsje my biskynt,
En dou swiet droam hest' yn 'e sêfte fjerren, Forjit my net!’ en zag hij S y t s k e van
de Gaestmer tegenover zich zitten - en ja, dat, dàt was de oplossing!
Met een schelmschen lach in zijn oogen, de kom neerzettend, knikte hij:
‘Mem is wer goed op hir boai3); is 't net wier?’

1) nat.
2) er tegen aan peuteren, werken.
3) jongen.
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Cosimo III van Toscana in de Republiek.
Door Prof. Dr. P.J. Blok.
‘Je ne croyois pas qu'au sortir de Florence, c'est à dire du lieu le plus délicieux de
l'Europe, l'on pust trouver quelque chose d'agréable en Hollande’. Zoo schreef den
6den Juni 1668 de raadpensionaris D e W i t t in zijn afscheidsbrief aan den jongen
Toscaanschen prins, die ons land was komen bezoeken op eene reis, door hem
ondernomen ten einde verstrooiing te zoeken voor huiselijk verdriet en tevens zijn
lust te bevredigen om vreemde landen en volken te zien. En met een van die sierlijke
wendingen, die de deftige Hollandsche staatsman van jongsaf tot zijne beschikking
had, wanneer hij man van de wereld wilde zijn, voegt hij er, zij het in bedenkelijk
Fransch, bij: ‘ce que Votre Altesse dit des obligations qu'Elle m'a, c'est un reproche
qu'Elle me faict de n'avoir assés cherché l'occasion d'en acquérir sur Elle pendant le
peu de séjour qu'Elle a faict en ce lieu’.
De prins, tot wien J a n d e W i t t deze woorden richtte, was toen 26 jaar oud,
opgevoed in de staatkundige en artistieke omgeving van het hof der M e d i c i , die
nog altijd de dagen van den wijzen C o s i m o den ouden, den vriend van fra
A n g e l i c o en S. A n t o n i n o , en die van den grooten maecenas L o r e n z o i l
M a g n i f i c o als den gouden tijd van hun geslacht beschouwden. De eenvoudige
graf-
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steen van den grondlegger hunner dynastie in den S. Lorenzo, de door fra A n g e l i c o
zelven met die heerlijke aanbidding van het Kind J e z u s door de drie Koningen uit
het Oosten versierde en voor hem bestemde cel in het klooster San Marco, werden
als kostbare herinneringen door hem vereerd; L o r e n z o 's grafmonument met de
overschoone afbeelding van den grooten denker en kunstkenner, den beroemden
‘Pensiero’ van M i c h e l a n g e l o , den in diepe en ernstige gedachten verzonken
man voorstellend, met de heerlijke beelden van avond en morgenschemering aan
zijn voeten, was het voornaamste sieraad der grafkapel van het trotsche geslacht.
C o s i m o de oude, de ‘pater patriae’, de volksman, de door alle Florentijnen vereerde
wijze staatsleider, de ‘princeps’ in oud-romeinschen zin; L o r e n z o de schitterende,
bewonderd en benijd, vereerd door denkers en kunstenaars, gehaat door de vijanden
van de heidensche klassieken, door de fiere republikeinen en door de belangzuchtige
aristocratie - dat waren de groote voorgangers, naar wier voorbeeld ook de jonge
C o s i m o eenmaal hoopte te handelen, wanneer hij groothertog zou geworden zijn.
Groothertog, niet meer eenvoudig eerste burger, zooals C o s i m o de oude en
L o r e n z o , maar vorst van den staat, die geen republikeinen meer kende, geen
mededingende aristocratie meer had te vreezen. Het staatsarchief te Florence bewaart
nog de wijze beschouwingen van de raadgevers zijns vaders, groothertog Ferdinand
II, over het nut van reizen voor de ontwikkeling van den geest. Geen betere leerschool
voor den vorst, naast de geschiedenis van zijn eigen land, dan de kennismaking met
vreemde landen en zeden1), vooral van die volken, die in den eigen tijd op den
voorgrond treden in politiek en handel, in kunst en wetenschap. Westelijk Europa
moest daarom worden bezocht. Spanje, gehuld in den mantel der oude ‘grandezza’,
een gescheurden en bevlekten mantel reeds, een kleed van verouderd maaksel en
verweerde kleur maar nog altijd indruk

1) ‘Ad exteras nationes invisendas populorumque noscendos mores’ (brief van M a g a l o t t i
uit Düsseldorf, 10 Dec. 1667).
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makend op den tijdgenoot, vooral op den Italiaan, die Spanje nog in Lombardije,
Napels en Sicilië oppermachtig zag heerschen over een uitgestrekt gebied. Maar dan
ook het na C r o m w e l l 's dagen krachtig omhoog strevende Engeland, pas ontkomen
aan den burgerkrijg der ‘First Revolution’ en zijne gevolgen, die jaren lang zijne
kracht hadden verlamd; dan ook het schitterende Frankrijk van den Zonnekoning,
bestemd om het land der naaste toekomst te worden, de hoofdzetel van kunst en
wetenschap en smaak reeds in die dagen; dan ook het land der ketters, Duitschland,
pas ontworsteld aan den gruwelijken oorlog der Dertig bloedige Jaren. Maar dan ook
de wondervolle schepping der Oranjes en der burgerlieden, de Republiek der
Vereenigde Nederlanden, een voorwerp van bewondering en afgunst voor de meeste
volkeren van Europa.
Hoe was het mogelijk, dat een in aantal zoo geringe bevolking van visschers en
kooplieden op een zoo klein stukje gronds den strijd had aangedurfd, neen
volgehouden, neen zegevierend bestaan tegen het machtige Spanje, over welks
grondgebied ‘de zon niet onderging,’ in welks havens de schatten van Oost en West
tientallen van jaren lang waren samengevloeid? Reeds in 1597 doet een Poolsch
gezant, die ons land kwam bezoeken, die vraag, nog voordat Nieuwpoort en Oostende
prins M a u r i t s ' naam op aller lippen hadden doen zweven, nog voordat de Oosten Westindische Compagnieën, de ‘zuilen van den staat,’ waren opgericht, nog
voordat Spanje in het Bestand feitelijk de onafhankelijkheid had erkend, nog voordat
F r e d e r i k H e n d r i k en P i e t H e i n en T r o m p en D e R u y t e r de vijanden
van den staat hadden gedeemoedigd en zijn roem gehandhaafd te land en ter zee. Tal
van anderen na den Pool herhaalden de vraag, maar allen gaven er het antwoord op,
dat hij gaf: ‘zie het land, leer het volk kennen en gij zult het begrijpen!’
Het was niet de eerste reis, die prins C o s i m o ondernam. Nog geen twintig jaren
oud was hij verbonden aan de zestienjarige M a r g a r e t h a L o u i s e v a n
O r l e a n s , die
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een ander liefhad, haren neef prins K a r e l van Lotharingen, den man, die eenmaal
als keizerlijk veldheer het door de Turken belegerde Weenen - het bolwerk van
Europa tegen barbarenwoede - zou redden van den ondergang. Maar de politiek van
kardinaal M a z a r i n , tuk op versterking van den Franschen invloed in Italië, was
sterker geweest dan de vurige, jonge liefde van neef en nicht. Zij hadden zich te
vergeefs ten hevigste verzet tegen hunne scheiding; nog op de reis naar Toscana was
K a r e l zijn geliefde gevolgd; niets mocht baten, geen toorn, geen protesten, geen
tranen, geen weeklachten, en onder heftige tooneelen van wanhoop was de
hartstochtelijke prinses haren in het Zuiden wachtenden, vorstelijken bruidegom te
gemoet gevoerd. Het opgedrongen huwelijk was van den beginne af ongelukkig.
M a r g a r e t h a L o u i s e bood nog jaren lang wanhopigen tegenstand; zij trachtte
zelfs zich het leven te benemen door zich te laten verhongeren. Ook na de geboorte
van een zoon, later van eene dochter mislukten alle pogingen om haar te brengen tot
verzoening met haar bitter droevig lot. Toen ontweek haar gemaal ontmoedigd den
huiselijken haard. Een eerste reis naar Opper-Italië, een tweede over Tyrol naar den
Rijn, Holland, België, terug over de Hanzesteden en Hamburg, Dresden, Weenen,
werd in het najaar van 1667 ondernomen, maar de stemming der vorstin was bij de
thuiskomst niet veranderd. In Mei 1668 teruggekeerd, was de jonge vorst reeds in
September opnieuw op reis, ditmaal over Spanje en Portugal naar Engeland en de
Republiek, dan van daar over Aken en Luik naar Parijs, van waar hij op het eind van
October 1669 te Florence terugkeerde. De dood zijns vaders in Mei van het volgende
jaar maakte hem groothertog en sedert reisde hij niet meer.
Van de beide reizen buiten Italië hebben wij uitvoerige berichten; van de eerste eene
in dichtmaat - meer dan 2100 terzinen in dantesken vorm - van de hand van den, laat
ons zeggen, dichterlijken geneesheer M o n i g l i a ; van de tweede een beschrijving
in eenvoudig proza,
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door een der reisgenooten1) samengesteld en in het net geschreven in een reusachtig
folio-handschrift, opengeslagen ongeveer 2 meter breed, een halven meter hoog en
versierd met fraaie teekeningen van de bezochte plaatsen, ook van die in Holland,
de laatste, blijkens de volkomen juiste onderschriften en namen, wel door een
Hollandschen teekenaar gemaakt.2)
Bovendien bewaart het staatsarchief te Florence een klein getal op de beide reizen
gewisselde brieven van en aan den prins en zijne reisgezellen.
De moderne geschiedschrijvers3) zijn over C o s i m o III en zijne regeering slecht te
spreken. Om strijd schilderen zij den tijd van zijn langdurig bewind (1670-1723) af
als een periode van verval voor Toscana en wijten dit verval voornamelijk aan zijne
starre bekrompenheid, zijne kerkelijke, ja kloosterlijke neigingen in verband met
zijn innige verhouding tot de Orde der Jezuieten. Ik durf niet zeggen, of deze
beschouwing in alle opzichten onjuist is, maar meen te mogen ontkennen, dat
C o s i m o de onbeduidende duisterling is geweest, waarvoor men hem veelal laat
doorgaan. De wijze, waarop hij, evenals eenige jaren vroeger zijn oom prins
L e o p o l d had gedaan, met vele van de grootste geesten van zijn tijd omgaat, zijne
levendige belangstelling in kunst en wetenschap, getuigen van een edeler
levensopvatting dan die hem wordt toegeschreven;

1) Men noemt in den catalogus der Bibl. Laurentiana L o r e n z o M a g a l o t t i en F i l i p p o
C o r s i n i als auteurs. Moreni, Serie d'autori di opere risguardanti la celebre famiglia Medici
p. 107, noemt alleen den laatste, hoewel hij ook medewerking van andere reisgenooten
aanneemt.
2) Ik kon het, dank zij de welwillendheid van den bibliothecaris der Laurentiana, comm. B i a g i ,
ter plaatse raadplegen. Een afschrift van het op Leiden betrekking hebbende gedeelte is in
het bezit van de Leidsche Bibliotheek gekomen door de goede zorgen van mijn vriend dr.
S.G. d e V r i e s , die het eerst mijn aandacht op dit manuscript vestigde. In de bibliotheek
op de Uffizi te Florence bevindt zich het klad van een deel der beschrijving. Moreni 1.1 houdt
P i e r M a r i a B a l d i , architect van C o s i m o III, voor den teekenaar.
3) O.a. Vo n R e u m o n t , Geschichte Toscana's, I, S. 440 ff.
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de uitingen van bewondering, door buitengewone mannen, als onze Vo n d e l ,
C o n s t a n t i j n H u y g e n s en N i c o l a a s H e i n s i u s , als G r o n o v i u s en
D'E s t r a d e s , als L o r e n z o M a g a l o t t i , H o b b e s en L e i b n i t z waren, te
zijnen opzichte gebruikt, bewijzen, ook al neemt men de hoofsche vleierij in den stijl
dier dagen niet volkomen voor goede munt op, dat hij in hunne schatting hooger
stond dan lateren hem stellen. Of zou het huiselijk drama niet alleen de
geestvermogens van zijne vrouw, zooals op goede gronden wordt aangenomen, maar
ook de zijne hebben aangetast? Zouden wij den lateren C o s i m o , den
zwaarmoedigen, volgens de vermelde geschiedschrijvers aan den somberen tiran
keizer T i b e r i u s herinnerenden heerscher, hebben te onderscheiden van den jongen
C o s i m o , den gullen maecenas, den vriend van geleerden en kunstenaars? Zou niet
alleen M a g a r e t h a L o u i s e , die eerst naar het toen nog dartele hof van
L o d e w i j k XIV uitweek en zich ook hier door haren levenswandel vol ‘liberteyt’
en haar ‘vreemd humeur’1) weldra onmogelijk maakte, maar ook de groothertog zelf
met een bedorven leven geboet hebben voor de ernstige fout, die in hunnen naam
met het huwelijk was begaan? Beiden hebben hun te zwaar huwelijksjuk lang
voortgesleept; de groothertogin van klooster tot klooster verbannen, totdat zij, 76
jaren oud, eenzaam is overleden; de groothertog in hoogheid gezeten, totdat de dood
ook hem op 81-jarigen leeftijd kwam verlossen. En het tragische van beider leven
wekt nog meer medelijden bij de gedachte aan het feit, dat beiden werkelijk op hoogen
leeftijd, hoewel gescheiden, toch nog een soort van wederzijdsche toenadering hebben
gekend. Hoe vele vorstelijke levens zijn door de eischen, de grillen der onbarmhartige
staatkunde bedorven! Hoe weinige vorsten en vorstinnen hebben het onwaardeerbare
geluk gekend, als gewone menschen bij hun huwelijk de inspraak van hun hart te
mogen volgen!
Met groote zorg was de eerste reis van den jongen vorst naar het Westen en Noorden
voorbereid. De voor

1) A i t z e m a , Saken van staet en oorlogh, VI, blz. 444.
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treffelijke L o r e n z o M a g a l o t t i , krijgsman en diplomaat, hoveling en geleerde,
letterkundige, wijsgeer, wis- en natuurkundige tegelijk, het middelpunt van den
akademischen kring, die ook het Florence van omstreeks 1670 tot een der voornaamste
zetels van Europeesche geleerdheid en geestesbeschaving maakte, is blijkbaar de
mentor van zijn jongen meester geweest, gelijk hij hem ook op zijn tweede groote
reis heeft vergezeld. Hij behoort tot dat in de 17de eeuw in de meeste landen van
Europa voorkomende ras van geleerde mannen van de wereld, aan wie de wetenschap
veel te danken heeft, zij het niet rechtstreeks dan toch middellijk; onze C o n s t a n t y n
H u y g e n s de oude kan in vele opzichten met hem vergeleken worden. Negentien
jaar oud schreef deze kweekeling der Jezuieten reeds ‘essais d'expériences naturelles’;
welsprekend en beschaafd, kenner van westersche en oostersche talen, talentvol
wiskundige, gezant te Weenen, staatssecretaris, staatsraad te Florence, met neiging
tot kloosterlijke eenzaamheid, die hem zelfs eenmaal in de Orde der Oratorianen
deed treden, eindigde hij zijn leven in 1712 in de Florentijnsche hofwereld, welker
sieraad hij was. Wij vinden M a g a l o t t i reeds in November 1667 te Amsterdam,
terwijl hij te voren te Düsseldorf en elders goede verblijfplaatsen voor zijn vorst
besprak, wat in die dagen van koorts- en pestepidemieën geen overdreven voorzorg
mocht heeten: waar men kon, ontweek men de algemeene herbergen en zocht liever
private woningen te huren, als het verblijf voor eenige dagen lang moest betrokken
worden.
Het eerste bezoek in Den Haag was geheel ‘met den naem van onbekend’; geen
of weinig officiëele plichtplegingen, geen deftige redevoeringen van regenten en
staatsvergaderingen dus, al ontving hij gaarne ‘civiliteit door aenspraecke van eenige
uyt de Magistraet’ onder wie D e W i t t en de president der Staten-Generaal. Maar
dit laatste had heel wat voeten in de aarde, want onze beschreven vaderen hechtten
zeer aan het cerimonieel en wenschten niet dan op den voet van souvereine
mogendheden ontvangen en uitgeleid te worden, wat den prins blijkbaar maar half
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aangenaam was. Na heel wat onderhandelingen stuitte de half-officieele ontvangst
voorloopig daarop af. De aan de Italiaansche etikette gewone prins liet zich niet
overtuigen door de bewering, dat men van een broeder van den Koning van Zweden
een dergelijk bewijs van erkenning had ontvangen, en verklaarde trotsch, dat die
Zweedsche prins geen troonopvolger was geweest, al was hij dan ook paltsgraaf,
eene waardigheid, welker bezitters ‘het seer hoog draghen’. Hij weigerde volstrekt
de heeren Staten bij hun bezoek te ontvangen en hun uitgeleide te doen aan hunne
‘carosse’ en verklaarde niet verder te willen gaan dan ‘eenighe treden buyten 't salet’,
wat weder den Staten te zuinig scheen. Ook de Prinses-douairière van Oranje,
A m a l i a v a n S o l m s , die zeide ‘niet wel te passe’ te zijn en hem, om de
ceremonie-kwestie te kunnen vermijden, op haar bed wilde ontvangen, kreeg bericht,
dat hij na zijne reis naar Antwerpen zou terug komen en zijn bezoek opnieuw zou
aanbieden. Futiliteiten, zegt de lezer misschien, maar hij vergete niet, dat, in die
vormelijke tijden vooral, dergelijke zaken voor het onderling verkeer van officiëele
personen en lichamen verre van onbeteekenend waren, dat zij dikwijls samenhingen
met de kwestie van officiëele verhoudingen en betrekkingen, waarop ook onze
republikeinsche vaderen zeer stipt waren, te meer omdat zij, burgers en kooplieden,
wel wisten, dat men hen onder de souvereine mogendheden van hoogeren of lageren
rang toch eigenlijk alleen om hun macht ontzag en hen heimelijk als parvenu's
minachtte.
De Italiaansche prins toonde zich overigens in het gewone leven een eenvoudig
en vriendelijk mensch. D'E s t r a d e s , de beroemde Fransche diplomaat, die toenmaals
zijn koning in Den Haag vertegenwoordigde, roemt zijn ‘conduitte obligeante avec
tout le monde, laissant néanmoins la distinction du méritte et de la condition, ce qu'on
n'avait pas encore veu pratiquer par les auttres princes souverains qui ont passé en
Hollande’, een aardigheid, die K a r e l II van Engeland en C h r i s t i n a van Zweden
zich in het bijzonder hadden mogen aantrekken. Wij vinden den geleerden en
smaakvollen taalkenner N i c o l a a s H e i n -
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s i u s , ‘den vermaerden heer H e y n s ’, zegt A i t z e m a , die twee reizen naar Italië
had gedaan, ook te Florence zeer gevierd was geworden en de schoonste herinneringen
aan het heerlijke land, aan de vrienden, die hij er had verworven, in sierlijke Latijnsche
elegieën had vereeuwigd,1) den Amsterdammer Secretaris P i e t e r B l a e u ,2) die ook
in zijn jeugd Florence had bezocht, onder hen, die door den prins werden ontvangen,
even goed als den Rijngraaf v a n S o l m s en zijn zoon, als den Graaf v a n H o o r n e ,
als den Heer v a n Wa s s e n a e r - O b d a m 3). De beide dochters van den laatste
dansten met andere dames tijdens het verblijf van den vorst in een ballet bij den Prins
v a n O r a n j e , dat op den tijdgenoot diepen indruk maakte en waarvan C o s i m o
de herinnering wenschte te bewaren door aan den Haagschen schilder P i e t e r
N a s o n 4) het maken der portretten van de beide jonge dames op te dragen. De oolijke
H e i n s i u s , die namens den vorst den schilder daarover zou spreken evenals over
de portretten van mevrouw Va n Wa s s e n a e r , freule Va n Wa r f u s é e en freule
Va n G h e n t , die de vorst ‘als voorbeelden van Hollandsche schoonheid naar
Toscana wilde voeren’ - H e i n s i u s vermeit zich in klassiek Latijn in het opwerpen
van de vraag, wie der twee Wa s s e n a e r t j e s wel de mooiste zou zijn, en vermeldt
het oordeel in Den Haag daarover, waarbij aan de jongste de palm werd toegekend,
al werd ook aan de Junonische gestalte der oudste recht gedaan. De galante
D'E s t r a d e s veroorlooft zich den vorst te zeggen, dat de ‘dames du ballet.. ne se
peuvent lasser de louer la courtoisie et la gentillesse de Votre Altesse Sérénissime.
Je suis souvent présent à leurs entretiens sur ce sujet et elles font tous les jours des

1) Vgl. zijne Italica, ed. Boot (1872). Onder die verzen is er een op den 10den verjaardag van
den jongen prins C o s i m o zelven, dien hij aan het hof van den groothertog had leeren
kennen.
2) Den zoon van den grooten boekverkooper en uitgever.
3) Den zoon van den admiraal, zelf een bekend krijgsman, generaal der ruiterij. Hij was in 1635
geboren; zijn dochters waren dus nog zeer jong.
4) 1612 tot omstreeks 1690. Hij was een bekend en invloedrijk man, deken van het St. Lucasgild
aldaar. Het Mauritshuis bezit van hem een portret van prins W i l l e m F r e d e r i k v a n
Nassau.
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parties de voir l'Italie et aller à Florence pour rendre une visite à V.A.S.,’ wat evenwel,
zegt hij, ernstig door hem wordt afgeraden in het belang der prinses van Toscana...
De ervaren diplomaat kende blijkens deze laatste scherts den toestand te Florence
niet.
Dit ‘loffelijk’ ballet1) èn het verblijf in het bedrijvige Amsterdam schijnen wel den
diepsten indruk op het hooge reisgezelschap gemaakt te hebben.
Van het kort verblijf te Amsterdam weten wij ook niet veel meer dan dat de
regeering der stad den jongen vorst ‘treffelyck getracteert’ heeft1) en dat hij Amsterdam
buitengewoon merkwaardig vond. Eene korte reis naar Antwerpen werd half Januari
nog ondernomen en daarna kwam C o s i m o vóór 7 Februari in Den Haag terug om
er op den avond van dien dag het lang voorbereide ballet te bewonderen, dat ‘den
Vrede tusschen Holland en Engeland’ moest voorstellen. De jonge prins Willem
zelfs trad daarin als ‘Mercurius’ op, de Heer van Wa s s e n a e r als ‘Faem’, tal van
dames en heeren van het stadhouderlijke hof in andere allegorische figuren, als
herders, herderinnen, burgers, visschers enz. Honderden toeschouwers vulden de
ruimte van den pikeurstal op het Buitenhof, die als theater was ingericht en met
groenbekleede banken, met kostbare wandtapijten was voorzien. Men danste na het
schouwspel, dat vier uren duurde, van 8 tot 12, tot vroeg in den morgen, zoodat de
feestvierenden ten slotte uitgeput van vermoeienis en door de drukkende warmte in
de zaal bevangen, half zieltogend door ‘botteilles’ wijn en bier moesten ‘gesoulageerd’
worden. Bij de herhaling van het ‘seer magnifyck balet’ op den 10den en 13den
daaraanvolgende vielen velen der toeschouwers flauw, anderen verlieten het gebouw
‘weghens de groote hitte ende benautheydt’, nadat zij aan de prachtige costumes en
de schitterende edelgesteenten van den Prins en de heeren en dames zijner omgeving
den tol der bewondering hadden betaald.

1) Holl. Mercurius, Dec. 1667. Vgl. verder ib. Jan. 1668 en de aanteekeningen uit de Haarl.
Courant, medegedeeld in Tijdschr. voor Muziekgesch. VI, 4, blz. 9 vlg.
1) Holl. Mercurius, Dec. 1667. Vgl. verder ib. Jan. 1668 en de aanteekeningen uit de Haarl.
Courant, medegedeeld in Tijdschr. voor Muziekgesch. VI, 4, blz. 9 vlg.
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Over het algemeen heeft de Prins van Oranje van het ‘werck-stuck’ van den dans
niet veel genoegen beleefd. Zijne zuinige grootmoeder had het zelfs niet willen
bijwonen, omdat het zooveel geld kostte. De Hoven van Justitie, die alleen bij de
tweede vertooning uitgenoodigd waren, achtten zich verongelijkt, omdat de
Gecommitteerde Raden van Holland bij de eerste maal reeds gevraagd waren, en
maakten van deze miskenning hunner beteekenis in den staat een zaak van het uiterste
gewicht. De predikanten ijverden tegen de ‘ydelheyt’ dezer soort van vermaken en
toonden onverholen hun ergernis. Zoo deed ‘dat werck eene operatie ter contrarie
als waartoe het inghestelt was geweest’, zegt A i t z e m a wijsgeerig.
Maar de Prins van Toscana had het ten minste mooi gevonden. Hij verliet den 8sten
Februari met zijn reisgezelschap Den Haag om over Bremen, Hamburg, Saksen en
Weenen naar huis terug te keeren.
Wat hij van Haarlem en Leiden dacht vernemen wij evenmin als omtrent Delft,
Rotterdam en Breda. Wij hooren alleen, dat hij bij zijn korten doortocht te Leiden
den 10den Januari plechtig in de Academie begroet werd door professor G r o n o v i u s ,
die eene mooie, maar lange Latijnsche toespraak tot hem hield, waarbij S c i p i o ,
P o m p e j u s , T i b e r i u s en M a r c u s A u r e l i u s als voorbeelden van vrienden
der geleerde studiën werden aangehaald, terwijl den ‘princeps avitis cognitus laudibus’
in fraaie Latijnsche verzen van H e i n s i u s , H u y g e n s en anderen uitbundige lof
werd toegezwaaid. Te Breda brandde men het geschut los om hem te begroeten. Men
was echter bij dit alles bijzonder voorzichtig, omdat men begreep, dat de vorsten van
Toscana oorspronkelijk in hunnen staat ook eene dergelijke positie hadden ingenomen
als hier te lande de Oranjes en men door al te veel eerbetoon het volk geen aanleiding
wilde geven om aan eene mogelijke verheffing van den jongen Prins van Oranje,
den thans volwassen maar nog achteraf gezetten Willem III, tot landsvorst te denken.
De eerste korte reis is blijkbaar eene verkenningsreis
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geweest. De tweede, waarvan wij meer bijzonderheden kennen, is meer een officieel
vorstelijk bezoek te noemen. Vergezeld ook ditmaal door een achtbare rij van
Florentijnsche edellieden - D a n t e d e C a s t i g l i o n e , F i l i p p o C o r s i n i ,
Ve r i o G u a d a g n i , P a o l o F a l c o n i e r i , L o r e n z o M a g a l o t t i worden
genoemd - met eigen koets en paarden, was S.A.S. den 18 September 1668 van
Florence vertrokken en 14 Juni van het volgend jaar uit Londen naar Holland
overgestoken, waar hij tot half Augustus verblijf hield.
Ons verhaal begint, voorzoover het de Republiek betreft, met dat van de
gebruikelijke ondervindingen op de zeereis, die in Den Briel eindigde. Op weg van
hier naar Rotterdam kwam reeds de Toscaansche consul F e r r o n i uit Amsterdam
- een der laatsten grooten Florentijnsche kooplieden - met andere Italiaansche
handelaars den vorst tegemoet. Aan het bezichtigen der merkwaardigheden van
Holland's tweede havenstad, natuurlijk ook van E r a s m u s ' standbeeld, werd een
dag gewijd. Daarna ging het in de eigen koets over Delft naar Den Haag. In de
Prinsenstad bezag de vorst ‘eenige schilderijen in het huis van een ongenoemden
schilder’, die hen daarna naar twee regentenhuizen bracht, waar ook ‘vrij goede’
schilderijen te zien waren. Nauwelijks was de Toscaansche prins in Den Haag, evenals
de vorige maal, in den ‘Dauphin van Frankrijk’ op den Vijverberg, afgestapt, of
Te m p l e , de beroemde Engelsche gezant en vriend van D e W i t t , en andere in
Den Haag gevestigde gezanten, ook D'E s t r a d e s , kwamen hem bezoeken. De
geestige, Fransche wijsgeer-officier S a i n t -E v r e m o n d , die sedert jaren wegens
zijne vrijmoedige uitingen Frankrijk had moeten ontwijken en juist in hetzelfde hôtel
verblijf hield, werd ten eten gevraagd - het begin eener vriendschappelijke verhouding,
die den balling jaren lang het leven in ballingschap verzachtte.
Een reeks van officiëele visites volgde. Het in Den Haag talrijke en goed bezette
corps diplomatique liet zich ook verder niet onbetuigd; de jonge Prins v a n O r a n j e
had met den vorst eene samenkomst in de kanongieterij;
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de Prinses-Weduwe ontving hem thans plechtig in haar Huis ten Bosch. Ook het
prinselijke slot Honselaarsdijk met zijn fonteinen en standbeelden; het Mauritshuis,
beroemd door de Braziliaansche herinneringen en kostbaarheden van zijn bezitter,
die er juist verblijf hield; het huis te Wassenaer met zijne vermaarde tuinen, vijvers,
verguldwerken en intagli werden bezichtigd.
De raadpensionaris D e W i t t , die den prins een bezoek bracht, ried ook
Molkwerum in Friesland en de Beemster te gaan zien om een denkbeeld te krijgen
zoowel van de oud-friesche taal en kleeding als van eene welgeslaagde droogmakerij.
Verscheidene schilders, voor wier kunst de prins steeds veel belangstelling toonde,
zagen hem in hunne ateliers, ja, hij gaf zijnen bezoekers herhaaldelijk aldaar
rendez-vous.
Van Den Haag reisde het vorstelijk gezelschap ‘per paese tutto arenoso’ naar
Leiden, waar de menigte toestroomde om den vreemden prins te zien, zoodat hij
genoodzaakt was zijn gevolg in wagens door de stad te zenden en zelf onbemerkt en
te voet, slechts door een paar edellieden vergezeld, door de straten te trekken. Hij
bezocht in deze stad, die toen na Amsterdam voor de grootste en schoonste stad van
Holland gold, ja voor ‘une delle più deliziose di tutta l'Europa’, den ook de vorige
maal met groote belangstelling in oogenschouw genomen winkel (‘bottega’) van den
schilder Va n M i e r i s , bij wien hij eenige in het voorjaar bestelde schilderijen
bekeek, en later het atelier van G e r a r d D o u benevens de verzameling van een
der Leidsche kunstliefhebbers. Ook de Universiteit, aan wier stichting in verband
met het beleg het reisverhaal een gansche bladzijde wijdt, en de Leidsche
lakenfabrieken trokken weder in hooge mate de aandacht. Vervolgens ging het naar
Haarlem langs het lagunenachtige meer en door dorpen, waar het reisgezelschap met
eenige verbazing hoorde spreken van het groote aantal midden in dit kettersche land
wonende Roomschen. Te Haarlem werden stadhuis, Prinsenhof, lakenfabrieken en
bleekerijen bezien; ook werd er gedacht aan L a u r e n s C o s t e r , wiens roem echter
op beden-
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kelijke wijze begon te tanen zooals de reizigers vernamen. Over Beverwijk ging men
naar Alkmaar, toen reeds bekend om zijn fraaigebouwde huizen en zijn zindelijke
straten; vervolgens naar het landelijke Hoorn met zijn schoone haven en zijn
zouthandel; eindelijk naar het van nabij door de zee bedreigde Enkhuizen, ‘dat zich
beroemt (zegt het reisverhaal) de geboorteplaats te zijn van’....R u a r d Ta p p e r ,
den beruchten inquisiteur, den onbarmhartigen vervolger van den ongelukkigen
A n g e l u s M e r u l a en zoo menigen, anderen van ketterij verdachte!
Overeenkomstig den raad van D e W i t t stak men nu over naar het verlaten oude
Stavoren met zijn merkwaardige ruïnes, zijne door de zee omspoelde vestingmuren
en bastions, die men hield voor de overblijfselen van zijn roem als ‘zetel der Friesche
koningen’, om het doolhof van M o l k w e r u m te bekijken. Verbaasd zagen de
beschaafde Italianen naar de Friesche oermenschen, wier dialekt zelfs de omwoners
niet konden verstaan, met hunne zonderlinge vrouwenkleeding en hunne schuwe
terughoudendheid jegens den vreemdeling. Ook de Beemster wekte zeer de
belangstelling, zelfs bewondering wegens den sterk ontwikkelden landbouw in dit
pas in het begin dier eeuw aan het water ontwoekerd stuk gronds. De vaderlandsche
trekschuit voerde hen van hier langs de molen- en wervenrijke Zaan naar Amsterdam.
Het verblijf in de groote stad duurde ditmaal een dag of 12 en werd besteed aan het
bezien van de dingen, die bij het korte bezoek vroeger minder de aandacht hadden
getrokken; vooral de grachten en steenen bruggen, de arsenalen met de een mijl ver
langs den Amstel opgestelde kanonnen, de kerken, de beroemde Beurs wekten
verbazing en bewondering. Een door de stadsregeering aangeboden jacht voerde het
gezelschap daarop langs de Vecht naar Utrecht, op welke reis men volop genoot van
de schoonheden van land en water. Te Utrecht werd de beroemde philoloog professor
G r a e v i u s , die C o s i m o enkele geschriften had opgedragen en wien de jonge
prins in zijn huis een bezoek bracht, benevens een ongenoemde schilder, die hem
Indische gewaden en zadels liet zien, met bijzondere
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onderscheiding behandeld. Over Amerongen met het fraaie kasteel, der Va n
R e e d e 's en rijke jachtvelden trok men per rijtuig weder naar Nijmegen, waar groot
militair vertoon werd gemaakt; vandaar over Hien1) en Venloo naar het Guliksche.
De beide bezoeken van den vorst aan de Republiek hadden nauwe betrekkingen
tusschen hem en Nederlandsche geleerden en kunstenaars ten gevolge. H e i n s i u s ,
G r a e v i u s en G r o n o v i u s , S w a m m e r d a m en B l a e u , D o u en Va n
M i e r i s behoorden tot hen, die òf jaren lang min of meer geregeld met hem in
briefwisseling stonden, òf zich herhaaldelijk allerlei bestellingen zagen opdragen.
H e i n s i u s zond sedert dezen tijd tot zijn dood in 1681 bijna wekelijks brieven naar
Florence, waarin hij in sierlijk Latijn een overzicht gaf van wat hem op het gebied
van politiek, wetenschap of kunst in de Republiek ter oore kwam; zeldzame oude
boeken en handschriften, merkwaardige nieuwe uitgaven, oude en nieuwe schilderijen
werden door genoemde mannen opgespoord en overgezonden, gewoonlijk in overleg
met den Florentijnschen agent, die afwisselend te Amsterdam en in Den Haag verblijf
hield. Ook fraaie Indische zijdewaren, zeldzame vogels, edelgesteenten, schelpen,
lakwerken bleken van 's vorsten gading. Kortom, deze voorzag zijne verzamelingen
geregeld uit Holland en legde mede de grondslagen van de prachtige collectiën, die
thans nog een belangrijk deel van Florence's roem uitmaken.2) Maar tevens hield de
Groothertog het oog op andere belangen, die voor den bloei van zijn land grooter
beteekenis hadden. Hij trachtte porseleinaarde machtig te worden ten einde de
porseleinfabricage ook in Toscana ingang te doen vinden; hij bevorderde den invoer
van Hollandsche artikelen: haring, kaas en boter, te Livorno; hij nam deel aan kleine
handelsoperatiën, waar-

1) Van dit dorpje, waar men ontbeet, werd eene teekening genomen evengoed als van de
bovengenoemde steden en dorpen.
2) Vgl. over een en ander W.M. De Jongh in zijne twee artikelen over de staatsarchieven te
Florence, in Nederl. Spectator 1878, blz. 212 vlg.; 1879, blz. 223, 231.
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voor zijne agenten hem geregeld prijslijsten en berichten omtrent te Amsterdam
aangevoerde artikelen moesten toezenden; hij dacht er zelfs aan om van de Staten
vergunning te vragen met enkele schepen van Livorno uit deel te nemen aan den
handel op Indië, ja om in genoemde haven een O.-I. Compagnie op te richten in
overleg met Nederlandsche kooplieden, die hem een uitgewerkt plan dienaangaande
toezonden. Deze laatste plannen kregen vooral vasten vorm in het ongeluksjaar 1672,
toen de Republiek tijdens den Franschen oorlog ten val scheen te neigen en haar
handel in andere handen dreigde over te gaan; maar na de wedergeboorte onder prins
W i l l e m III verdwenen zij weder even spoedig als zij waren gekomen.
De reeksen van brieven, op al deze zaken betrekking hebbende, loopen tot het
einde der eeuw geregeld door, maar zij verliezen allengs aan beteekenis, ook al
blijven tot het laatst de agenten nog nu en dan in denzelfden geest werkzaam. Zou
werkelijk de geest van den ouder geworden vriend van kunst en wetenschap
verduisterd zijn? Hoe het zij en al verdient hij misschien niet den hooggestemden
lof van een G r a e v i u s , die hem nog in 1680 noemt ‘optimum et sapientissimum
omnium Principum, quos sol vidit, quem summa virtus consentiente hominum fama
dudum in coelo collocavit et quem tamquam Tutelare omnis doctrinae nunc quicunque
florent ullius praeclarae scientiae laude venerantur’, groote verdiensten heeft hij
ongetwijfeld gehad en niet alleen voor zijn land maar ook als beschermer van kunst
en wetenschap ten onzent.
***
Welk eene groote aantrekkingskracht heeft toch land en volk der Nederlanden
sedert het midden der 16de eeuw, toen Antwerpen den wereldhandel beheerschte,
voor het overige Europa gehad! Nog tot op het midden der 18de eeuw, ja ten deele
nog langer heeft dat geduurd, al zou het dan niet lang meer aanhouden, of F r e d e r i k
d e G r o o t e sprak dat bittere woord in een zijner vertrouwde brieven aan prinses
W i l h e l m i n a : ‘il n'y a pas de tête en Hollande’. Toen volgde op het tijdperk van
glans een van verduistering,
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ten slotte zelfs van vernietiging als natie en daarna eene lange periode van
wederopbouw, begonnen onder leiding van koning W i l l e m I en wie met hem
medewerkten aan het werk der stoffelijke en geestelijke wedergeboorte van Nederland,
aanvankelijk van alle Nederlanden samen. De Belgische opstand en zijne gevolgen
vertraagden dien moeitevollen en langzaam voortgaanden arbeid. Eerst met
T h o r b e c k e begon opnieuw de reorganisatie, ten deele op andere grondslagen en
volgens andere beginselen dan die, welke koning W i l l e m I en de zijnen zich ten
richtsnoer hadden gekozen. Maar het hooge economische standpunt, dat de Vereenigde
Republiek in Europa, in de wereld innam, werd tot nog toe niet meer bereikt. Van
onzen handel geldt niet meer, wat Te m p l e er van zeide: ‘het is duidelijk voor hen,
die het meest hebben gelezen en de grootste reizen hebben gedaan, dat geen land
kan gevonden worden hetzij in dezen tijd, hetzij op grond van eenig historisch bericht,
waar een zoo uitgestrekte handel gedreven werd’. Ons land is niet meer ‘het algemeene
magazijn van Europa’. En met onze scheepvaart, onze nijverheid is het niet anders
gesteld. Als vreemde vorsten thans ons land komen bezoeken, is het niet, omdat zij
hier den grootsten handel, de fijnste nijverheid, de scherpste staatsmanswijsheid, de
diepste geleerdheid, de hoogste kunst willen leeren kennen...
Zullen wij daarom moeten treuren? Misschien! Zullen wij daarom het
tegenwoordige moeten veroordeelen als nietswaardig, als vernederend voor hen, die
het beleven? Zeker neen! Want de achteruitgang is ongetwijfeld meer betrekkelijk
dan absoluut. Betrekkelijk in dien zin, dat andere natiën, die toen nog niet hare volle
kracht hadden kunnen ontwikkelen, op hare beurt zijn omhoog gestreefd en met haar
ongelijk grooter grondgebied en zielental en hulpbronnen de onze hebben
overvleugeld. Maar wie in den vreemde zijn oor heeft te luisteren gelegd, waar sprake
was van onze natie, weet, dat zij zich in de laatste vijftig, zeg vijf en twintig jaren
werkelijk in de oogen van de wereld verheven heeft. Men spreekt niet meer, tenzij
in slecht ingelichte kringen of met staatkundige bedoelingen van

Onze Eeuw. Jaargang 1

539
de soort, die het ongeluk van het hedendaagsche Engeland is, van de Nederlandsche
natie als van eene ‘nation éteinte’, die slechts nog teert op haren ouden roem; men
acht ons meer en meer om wat wij zijn, niet alleen om wat wij waren. Om wat wij
onder de kleine natiën zijn op het gebied van scheepvaart en kolonisatie, kunst en
wetenschap, om wat wij zijn als vrije burgers van een vrijen staat, die zich mag
bedriegen in de wegen, langs welke zijn op den duur zijn vrijheid en onafhankelijkheid
gewaarborgd kunnen worden, maar die zich geen oogenblik zou bedenken om alles
te wagen voor het behoud dier hoogste goederen eens volks, het voorbeeld volgend
van de mannen van onzen stam, die bijna twee jaren lang reeds strijden tegen eene
wereldmogendheid gelijk eenmaal onze vaderen deden.
O, wij weten wel, dat hier veel ontbreekt, dat wij allerminst rustig ons mogen
neerleggen bij wat is zonder den weg te banen voor wat worden zal, maar die
wetenschap mag ons niet verleiden tot miskenning, tot minachting van het
tegenwoordige, tot mismoedig terugzien naar het verledene, tot wanhoop aan de
toekomst. Allerminst! Het verledene is voorbijgegaan voorgoed en kan ons alleen
leeren het tegenwoordige te begrijpen, te waardeeren, te waardeeren met historischen
zin; dat wil zeggen niet alleen met historischen zin voor dat verledene maar ook voor
het tegenwoordige, dat den schakel vormt naar de toekomst en die toekomst moet
voorbereiden.
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Wie betaalt den Zuid-Afrikaanschen oorlog?
Door Prof. Mr. J. d'Aulnis de Bourouill.
De algemeene verontwaardiging op het vasteland van Europa over den oorlog, dien
Engeland tegen de Boerenrepublieken voert, belet niet dat de kosten van den
rampzaligen krijg thans betaald worden door Frankrijk, Duitschland en Oostenrijk,
door België en door... Nederland.
In deze landen heeft men twee jaren lang de trom geroerd om gelden in te zamelen
tot leniging der rampen, gesticht in Zuid-Afrika; doch stillekens, dag aan dag, betalen
in diezelfde landen de bevolkingen eene belasting, waarvan de opbrengst in de
Engelsche staatskas wordt overgestort. Het zijn millioenen guldens, die op deze wijze
bij elkander worden gebracht, genoeg millioenen om te voorzien in den rentelast van
de leeningen, welke het Vereenigd Koninkrijk tot bestrijding der oorlogsuitgaven
sluiten moet.
De uitvoerpremiën op de suiker zijn de oorzaak van dezen toestand.
Op het vaste land van Europa zijn op den uitvoer van suiker, het product der
beetwortels, sedert jaren premiën verleend. Maar de premiën moesten uit eigen
landskas worden betaald, en deze vond daartoe de middelen enkel door steeds hoogere
belasting van het eigen verbruik. Men heeft de voortbrenging van suiker aangewakkerd
door in eigen land het verbruik te treffen met zwaren druk. Men heeft de voortbrenging
geprikkeld mits deze door uitvoer werd gevolgd. Den vreemdeling heeft men
bevoordeeld door hèm het product van nationalen landbouw en nationale nijverheid
goedkoop te leveren.
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Deze vreemdeling is de Engelschman.
In het land dat niet mededeed aan de politiek der uitvoerpremiën, in Groot-Brittanië,
't welk in 1874 zijne suikerbelasting afscharte en sedert dien tijd een steeds wassenden
stroom van millioenen centenaars uit de havens van overig Europa zich zag
toegestuurd, is de suikerprijs voortdurend gedaald. De bevolkingen van Europa, die
honderdduizendtallen van handen afzonderen om groote vlakten vruchtbaren bodem
met beetwortels te bebouwen en om in honderde fabrieken de wortels te verwerken
ten einde aan de Londenaars tegen kunstmatig lagen prijs suiker te leveren, zij doen
denken aan de werkzame bijen, die arbeiden voor den imker ‘sic vos non vobis
mellificatis apes’.
Den Engelschen zou men hun zoetigheid kunnen gunnen. Maar sedert eenige
maanden staat in iedere Engelsche haven de belastingambtenaar, die op datzelfde
beminde product een inkomend recht heft. De uitvoerpremie hier wordt door het
invoerrecht ginds geneutraliseerd. De penningen, welke de afzender van suiker uit
de schatkist van zijn land ontvangt, moet hij bij het binnenkomen in een Engelsche
haven weder afstaan. Thans wordt toegepast wat Lord N o r t h b r o o k schreef in de
Times van 27 Mei 1899: ‘Wanneer een vreemde regeering eene premie betaalt van
2 stuiver per pond, geeft zij ze ten geschenke aan den verbruiker hier. Indien onze
regeering een invoerrecht heft van gelijk bedrag, profiteert de verbruiker van de
premie, niet in hoedanigheid van verbruiker, maar in die van belastingschuldige;
want het is een geschenk door den premiebetalenden staat aan het budget van den
belastingheffenden.’
Ten aanhoore van Europa is het in het Engelsche Parlement op den 18en April door
den kanselier der schatkist Sir M i c h a e l H i c k s B e a c h gezegd, toen hij het
budget voor 1901-1902 toelichtte en de regeeringsvoorstellen tot versterking der
inkomsten aankondigde: ‘De suikers, die in Engeland worden ingevoerd, komen
bijna alle uit landen, die het stelsel van uitvoerpremiën hebben aangenomen. Dit
stelsel komt hierop neder, dat het land, hetwelk premiën verleent, de voortbrenging
op zijn grond-
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gebied aanmoedigt en terzelfder tijd alles in het werk stelt om zijne ingezetenen in
het verbruik van suiker te bemoeilijken. Een ontzaggelijke overproductie van suiker
is hiervan het gevolg, welke haar afzet moet vinden op vreemde markt, en
tegenwoordig enkel in dit land plaatsing vindt. Tenzij dus een premieverstrekkend
land zijne voortbrenging vermindert of zijne belasting op het binnenlandsch verbruik
verlaagt, - 't geen in beide gevallen zou neerkomen op de afschaffing der premiën, kan men aannemen dat, ondanks de heffing van een inkomend recht in Engeland, en
ondanks een aanvankelijke verhooging van den prijs en een beperking der consumtie,
de aanvoer van gepremiëerde suiker hierheen zóo krachtig blijven zal dat de prijs
onmogelijk stijgen kan’.
Zóo werd in het Lagerhuis betoogd, dat zoolang de overvloed van het vasteland
naar de Britsche eilanden zijn weg vinden moet, een invoerrecht den Engelschen
verbruikers geen schade zal brengen. Voorts werd van dezelfde invloedrijke zijde
opgemerkt dat, al mocht de prijs stijgen, deze thans in Engeland zóo laag is, dat hij
zonder bedenking kan worden verhoogd. Is de tegenwoordige goedkoopte niet in de
eerste plaats te danken aan de uitvoerpremiën? Mocht dus al de prijs met een halven
stuiver per Engelsch pond (of met 5 Ned. cent per kilogram) klimmen, dan ware
zulks voor den verbruiker nog geen bepaald verlies, doch veeleer de derving van de
voordeelen der vreemde politiek! En inmiddels zou de Engelsche schatkist de vruchten
plukken in den tastbaren vorm van meer dan 5 millioen Pond Sterling reeds in de
nog restende negen maanden van het jaar 1901, te klimmen tot £ 6.800.000 of
81.600.000 gulden in den volgenden jaarkring.
Met deze argumentatie heeft de nieuwe suikerbelasting in Engeland gemakkelijk
haar pleit gewonnen. Na een korte beraadslaging nam het Lagerhuis het voorstel der
Regeering aan. Het invoerrecht wordt geheven naar een tarief, opklimmend naar de
graden van polarisatie der suiker van af 77o. De belangrijkste cijfers van dit tarief
zijn:
voor suiker boven 98o m.a.w. op geraffineerde suiker 4 sh.
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2 d. per Cwt., of f 4.92 per 100 kilogram; voor ruwe suiker van 94o polarisatie (gelijk
88 pct. rendement) 3 sh. 6 d. per Cwt., of f 4.13 per 100 kilogram.
Het valt niet moeilijk bij benadering aan te toonen voor welke bedragen de staten
van het Europeesche Continent thans den last van Groot-Brittanië's oorlogskosten
op eigen schouders torschen. Men heeft hiervoor de hoeveelheden, welke ieder dier
staten naar het genoemde rijk uitvoert, in verband met ieders premie na te gaan. De
hoeveelheden zijn vrij nauwkeurig bekend. Daar de suiker, als belastingplichtig
artikel, allerwege het voorwerp is van gestrenge ambtelijke controle, is er nauwelijks
éen tak van handel, waaromtrent meer nauwkeurige gegevens ter tafel liggen dan
deze. De premiën zijn evenmin een geheim. Van de moeite om deze uit te rekenen
hebben sedert 1897 de Amerikanen ons ontheven. In de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika namelijk worden sedert genoemd jaar de premie-genietende suikers,
welke in de Unie worden ingevoerd, met aequivaleerende invoerrechten
(‘countervailing duties’) belast. Mij is bij mijne vroegere studiën over de suikerkwestie
gebleken dat over het algemeen de Amerikaansche Minister van financiën door goede
deskundigen wordt voorgelicht. Ieder land trouwens, hetwelk zich door een te hoogen
aanslag te Washington bezwaard gevoelt, heeft ruime gelegenheid tot onderhandeling
en kan de uitspraak van de rechterlijke macht inroepen. En wanneer ongelukkigerwijs
deze Minister juist jegens Nederland een iets hooger compensatoir recht heeft
vastgesteld dan de Nederlandsche premie bedragen heeft, dan meen ik de vergissing,
welke doorloopend ten aanzien van Nederland werd begaan, te moeten toeschrijven
deels aan de eigenaardige moeilijkheid om onze premie te berekenen, deels aan het
geringe belang, dat Nederland bij een juiste vaststelling der Amerikaansche tarieven
had, aangezien er bijna geen suiker uit ons vaderland naar New-York wordt
verscheept.
In het kleine hiervolgende tabellarisch overzicht heb ik daarom voor Frankrijk,
Duitschland, Oostenrijk en België de premiën aangenomen, gelijk zij in de
Noord-Amerikaan-
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sche Unie zijn berekend, en voor Nederland gelijk zij hadden moeten berekend zijn.

Jaar 1900.
Naar
Hoeveelheid suiker Premie (in francs.) Totaalbedrag (in
Groot-Brittanië
in Centenaars (100 per 100 Kilogram. francs.)
gevoerd uit:
Kilogram.)
Frankrijk{geraffineerd 2.200.853
11.51
25.331.818
Frankrijk{ruwe
suiker

2.404.364

11.17

26.856.745

Duitschland en
6.028.943
Oostenrijk{geraffineerd

± 4. -

24.115.772

Duitschland en
Oostenrijk{ruwe
suiker

± 2.78

4.636.367

België{geraffineerd 292.000

4. -

1.568.000

België{ruwe suiker 1.036.000

3.90

4.040.000

1.631.787

(eerste 8 maanden.)
Nederland{geraffineerd 1.154.531

3.66

4.098.584

(4 laatste maanden.)
3.33
(eerste 8 maanden.)
Nederland{ruwe
suiker

225.710

3.14

706.457

(4 laatste maanden.)
2.81
Totaalbedrag der premiën: francs 91.353.743
Het is dus méer dan eene som van 90 millioen franken, meer dan 3½ millioen Pond
Sterling, welke thans door het vasteland aan de Engelsche schatkist jaarlijks cadeau
wordt gegeven.... en in deze som draagt, naar de verhoudingen van het jaar 1900,
Nederland voor 4.805.000 francs of 2.400.000 gulden bij1).
1) Tot toelichting der in den tekst opgenomen cijfers voeg ik eenige opmerkingen hieraan toe.
Rusland ontbreekt in de tabel: dit rijk voert niet naar Engeland uit en moest alzoo, hoewel
het een aanzienlijke uitvoerpremie verleent, buiten aanmerking blijven.
Voor Duitschland is de premie op geraffineerd fr. 4.31, en voor Oostenrijk fr. 3.69. Daar de
in Engeland ingevoerde hoeveelheid niet naar deze landen van herkomst is gesplitst, heb ik
voor de suikers uit Duitschland en Oostenrijk een gemiddelde premie moeten aannemen van
fr.4. - à fr. 2.78
De Nederlandsche premie op ruwe suiker is geweest in de suikercampagne 1897-1898 (1
Sept.-31 Aug.): f2.23; in 1898-99: f1.77; in 1899-1900: f1.51; in 1900-1901: ± f1.35. Men
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Van de premie, welke volgens de Nederlandsche wet van 1897 aan de
suikerfabrikanten en raffinadeurs wordt betaald, vloeit verreweg het grootste gedeelte
in de Engelsche Staatskas.
Men heeft allerwege in Nederland voor zijne smart over den Zuid-Afrikaanschen
oorlog een troost gezocht in de gedachte aan de zware financieele offers, die de
aanvaller te brengen had. Deze bedragen, volgens de mededeelingen in het Lagerhuis,
tot Juli 1901 een som van 120 millioen Pond Sterling. Mocht Engeland hiervoor een
leening aangaan, dan kan het uit de suikerpremiën de rente bestrijden.
Is het niet voor het Fransche en het Duitsche, en waarlijk ook voor het
Nederlandsche volk, een plicht aan dezen toestand een einde te maken?
Een drang in deze richting zou goed doen.
Voor de afschaffing der premiën staan de kansen niet ongunstig.
Sedert eenige maanden heeft de Fransche regeering onderhandelingen geopend
met Oostenrijk en het Duitsche Rijk om, op den grondslag eener voorloopige
overeenkomst, de internationale conferentie voort te zetten, welke in 1898 te Brussel
hare pogingen tot opheffing der premiën schorste, toen wegens den tegenstand van
Frankrijk en Rusland geen eenstemmigheid kon worden verkregen. De omkeer van
Frankrijk is te danken aan de bittere ondervinding met zijn premiestelsel. Dat stelsel
tast er de nettoopbrengst der suikerbelasting in steeds klimmende mate aan. Deze
heeft in het jaar 1900 bijna 17 millioen francs minder opgebracht dan in het daaraan
voorafgaande. Voor 1901 zal stellig dit ongunstig resultaat nog grooter verhoudingen
aannemen1). Het is alles een gevolg van ruimer voortbrenging van beetwortels: bij
eene stilstaande con-

moet voor geraffineerde suiker deze premie vermeerderen met ongeveer f0.25. Deze cijfers
voor Nederland zijn over het algemeen, op eenige percenten na, juist.
1) De netto-opbrengst der Fransche suikerbelasting was
in 1899:

200.626.831 francs.

in 1900:

183.682.345 francs.

_____

_____

nadeelig verschil:

16.944.486 francs.

In de eerste 5 maanden van 1901 bracht de belasting alweer 4.333.000 francs minder op dan
in dezelfde maanden van 1900.
(Bulletin de Statistique et de Législation Comparée, Juni 1901, bl. 679).
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sumtie in het binnenland moet steeds méer suiker naar den vreemde worden uitgevoerd
en des te meer wordt de opbrengst der belasting door de premiën verslonden. De
protectionist M é l i n e , die in 1898 als Minister aan de Fransche gedelegeerden te
Brussel de instructie gaf op het behoud in hoofzaak van het Fransche stelsel te blijven
staan, aanschouwt thans de schipbreuk van zijn beleid. Te Parijs erkent de regeering
de onhoudbaarheid der tegenwoordige regeling. In het tijdschrift van het Fransche
Ministerie van Financiën, dat onder den titel van Bulletin de Statistique et de
Législation Comparée maandelijks het licht ziet, wordt in de Maart-aflevering dezes
jaars aan het premiestelsel geweten dat de zuivere opbrengst der belasting, van fr.
45.69 per 100 Kilogram in 1899, tot fr. 40.33 in 1900 is gedaald. Welnu, waar de
belangrijkste suikerproduceerende Staten van Europa's vastland door dezelfde
wenschen bezield zijn, zou daar Rusland in staat zijn om de vervulling van aller
wensch tegen te houden door te ontkennen, dat het premiën verleent, en door iedere
verandering in zijn fiscaal stelsel te weigeren?
Ruimer opening van de binnenlandsche markt en staking van de kunstmatige
prikkeling van den uitvoer, - dit zij op het gebied van dezen hoogst belangrijken tak
van landbouw en nijverheid de leus. Beide doeleinden zijn bereikbaar langs denzelfden
weg: de fiscus op het Europeesche vasteland ontkome aan den druk der premiën en
verwerve alzoo vrijheid tot verlaging van de belasting, door welke hij de uitbreiding
van het binnenlandsch verbruik tegenhoudt.
Utrecht, Juli 1901
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Verzen Van Dr. J.D. Bierens De Haan.
Lauda.
Ziele die het lijf ontstierf
Door serene luchten zwierf - Uit een hemel-kathedraal
Zong een stem mysterietaal:
‘Als de wereld vlamt in brand,
d'Aarde haren god verbant,
Als de zon in bloedgestalt
Van den gouden troon afvalt,
Als het Wee is voorbereid - Gode lof in eeuwigheid.’
Tweede stem zong uit en riep
Uit weer blauwer hemeldiep
d'Eerste stem toe wederwoord,
Als van 't strakste harpekoord
Klinkend met zoo teeren toon:
‘Eeuwge God is eeuwig Schoon.’
En de ziel zag door 't Heelal
Rinkelen den klankenval
Dezer woorden; rythmisch ging
Heel de wereld; en de kring
Van 't al-Leven deinde in dans
In den klaren hemelglans.
In het verst kristal van 't Zijn
Aller dingen zong klankrein
Meenge ziel op nieuwen toon:
‘Eeuwge God is eeuwig Schoon.’
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Natuurleven.
I.
Zweedsche Wilg.
Aan een spiegelklaren vijverigen stroom
Uit een kleine weide rijst een wilgeboom.
Nagloed van den hemel glanst in d'atmosfeer
IJle dampen hangen van de luchten neer.
Wazig-teere loover, weenend-stil gerucht;
Wilg-verrijzing maakt een vers in d'avondlucht.
Een menscheziel, die wandelt, vraagt: Leven dit of droom?
De weide, waterspiegel, de lucht en wilgeboom?

II.
Voorjaarsdag.
De boomen zongen, en de voorjaarszon
Straalde van wereldlust. De dag verzon
Vroolijk te feesten om het blij seizoen.
Ik hulde mijn ziel in weelde van lentegroen.
't Berkloover in lust-trillende extasen stond;
Mei-doren stortte geur-witte wasem rond
En appelbloesems rose en gouden spruit
Van els en wilg verkwistte hun zaligheid...
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De lent-zefier door mijn verbeelding woei
En heel mijn denken praalde in voorjaarsbloei,
En mijn ziel-wezen en mijn lichaam-zijn
Dronken genoot den jongen lentewijn.
En dartele beken in verliefde luimen
Kusten en koosden met lischbloem en pluimen:
In heel de wereld blonk Albroederfeest
Van boom en bloemen en beek en mensch en beest.

III.
Oneindigheid.
Over velden trilt de middaglucht
In woudbladeren ritselt gerucht.
Het bewegen van licht en geluid
Eindt uitdeinend in d'Oneindigheid.
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Heerscht er in China Godsdienstvrijheid?
Door Prof. J.J.M. De Groot.
(Vervolg van blz. 296.)
III.
De Vervolgden.
De Ketterwet, ter wille van de nauwkeurigheid in bijna woordelijke vertaling,
waaronder de ongedwongenheid van stijl noodzakelijk moest lijden, in ons vorige
hoofdstuk weergegeven, is voorzeker een merkwaardig stuk. Zij is de belichaming
van den Confucianistischen geest van dweepzucht, die den Chineeschen Staat sinds
eeuwen bezielt - het werktuig waarmede de Staat dien geest tot zijne vermeende
rechten brengt, en tot in de verste schuilhoeken van het maatschappelijk leven tracht
te doen werken. Zij opent ons het oog voor het opmerkelijke verschijnsel, dat ook
in het Verre Oosten der Oude Wereld de menschelijke geest zich uit zooals aan deze
zijde, dat wil zeggen, daar evengoed dogmatiek schept, en tegelijk geestesrichtingen,
die tegen zulke officieele waarheden in opstand komen en, welbeschouwd,
daartegenover andere dogma's plaatsen - ketterijen dus. Ook ginds, voorwaar, ‘irrt
der Mensch so lange er strebt’; maar ook daar voert verschil van meening hem tot
geweld; ook daar treedt de partij, die over de oppermacht beschikt, als onderdrukker
en verdelger der andere richtingen op.
Doch diezelfde Chineesche Ketterwet toont ons meer. Zij leert, dat verschil van
inzicht en meening op gods-
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dienstig en ethisch gebied, in China georganiseerde religies heeft doen ontstaan, een
sektewezen dus, dat beoefenaren van godsdienstwetenschap en
beschavingsgeschiedenis tot nadere kennismaking noodigt. Dat voert ons naar een
nieuw terrein van studie, waarin hoogstens een enkele zendeling de allereerste spade
gestoken heeft, en welks bewerking groote moeilijkheden biedt, doordien de sekten,
uit vrees voor de overheid met hare vervolgingszucht, uitermate lichtschuw zijn en
haar bestaan zooveel doenlijk voor de buitenwereld verhelen.
Een half dozijn van die genootschappen noemt de Ketterwet met name: de Witte
Lotus gemeente van Maitreya, den Boeddha der Toekomst, den Messias, die nog
wordt verwacht; de sekten van den Lichtenden Eerwaardige, van de Witte Wolk, van
het Witte Licht en het Roode, en van de Acht Diagrammen. Wij kunnen ons hier niet
in die sekten verdiepen, doch stellen ons voor, dit binnenkort elders te doen. Hier zij
slechts medegedeeld, dat zij, voor zoover heeft kunnen blijken, in grondslag
Boeddhistisch zijn, doch ook allerlei elementen, aan Taoisme en zelfs Confucianisme
ontleend, in zich hebben opgenomen, en dus in den volsten zin den naam van
eklektische sekten verdienen. Aanteekeningen, door den Wetgever bij de Ketterwet
ingelascht om als leiddraad bij de vervolging dienst te doen, wijzen zelf op den
Boeddhistischen ondergrond, waarop die vereenigingen zijn gebouwd. Men leze
bijv. de hieronder volgende, die wij in woordelijke vertaling weergeven, om den
lezer in staat te stellen den geest van China's officieele ketterjagerij zichzelven in
zijn eigen taal te hooren schetsen:
‘In het 20ste jaar der Kia-khing periode (1815), op den 12den der vijfde maand,
werd een Keizerlijk Besluit ontvangen ten aanzien van de volgende rechterlijke
uitspraak:
Wa n g S j o e -h i o e n zwierf zonder vaste woonplaats onder het volk rond; in
Hwoei-tsjoe, in de provincie Kwangtoeng, liet hij zich het hoofd scheren, en werd
dus Boeddhistisch monnik. Met Boeddhistische leerstellingen gewapend, stookte hij
toen tal van ambtenaren en beambten in de rijkshoofdstad op, ja zelfs letterkundigen
van den
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eersten en tweeden graad en anderen, hen verleidende om toevlucht te nemen (tot
de Triratna) en de Geboden aan te nemen, terwijl hij, buiten en behalve dat al, nog
met ambtenaren en beambten in de provinciën omgang zocht. Diensvolgens kwam
hij in aanraking met de justitie; hij werd met het schandbord om den hals
tentoongesteld, met stokslagen afgestraft, en daarop naar de woonplaats zijner familie
opgezonden, en gedwongen tot den leekenstand terug te keeren. Doch die onverlaat
bezat moed, en, met verheling van zijn vroegere misdrijven, waagde hij het zich de
ambtelijke waardigheid van dubbel bevorderd departementsprefect te koopen’...
Maar, uiterst slecht bekwam den onversaagden ijveraar deze poging om zich eenigen
invloed te verzekeren, en dus bij zijn propagandawerk minder aan vervolging en
mishandeling bloot te staan. Immers, zoo gaat ons staatsstuk voort - ‘buitengemeen
groot was nu zijn strafbaarheid geworden, en het Ministerie van Justitie veroordeelde
dien boosdoener dan ook tot verbanning naar Heh-loeng-kiang (Tsitsihar, in
Mantsjoerië), om daar tot zware Gouvernements-slavernij te worden gedoemd.
Ziedaar een straf die hem ten volle toekomt; doch vooraf zal hij aan het Ministerie
met het schandbord om den hals een volle maand worden tentoongesteld. Eerbiedigt
dit Besluit!’
- ‘H o h S j i h rapporteert ons, dat F a n H i n g t s j a o uit het district Ngan-zjun
(in Hoenan) vastte, geschriften en heilige boeken ter vermaning der wereld prevelde,
en zekeren F a n g S j i n g -y i n g met nog anderen tot zulk prevelen bracht. Verder
deelt hij mede, dat hij hunne boeken en geschriften onderzocht, de voorgangers
zoowel als hunne volgelingen opspoorde, en volgens de zwaarste bepalingen der
Wet berechtte, enzoovoorts. Tevens zendt die provinciale Gouverneur ons twee
Boeddhistische boeken, met nog een ander Boeddhistisch geschrift, die bij nauwgezet
onderzoek gebleken zijn voorname daden en gewichtige geboden te behandelen, en
verder niets dan gezegden en volzinnen in te houden, in Boeddhistisch schrift, in
willekeurige volgorde op elkander gestapeld, den menschen voorhoudende die
geboden geloovig aan te nemen en eer-
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biedig op te volgen. Het domme volk is gemakkelijk op te zetten en te verleiden;
doch in het onderhavige geval was men er slechts op uit om gelden in te zamelen1),
en geenszins waren er volzinnen te vinden, waaruit verzet of oproer sprak; het geval
staat dus niet op ééne lijn met kettersche sekten die tot dusver in elke provincie onder
handen zijn genomen, klaarblijkelijk verzet op het oog hadden, en vele lieden tot
proselieten maakten. In deze rechtzaak dus, door voorzegden provincialen Gouverneur
geinstrueerd, moeten de boeken, geschriften en soortgelijke dingen aan de vlammen
worden prijsgegeven, en moet er verder voor gezorgd worden dat de lieden aldaar
niet meer, zooals voorheen, vasten en Boeddhistische formulieren opzeggen. En
indien de schuldigen berouw betoonen, mogen zij niet bepaaldelijk met zòòdanigen
overdreven ijver vervolgd worden, dat opstootjes, beroering en verzet er uit
voortvloeien.
‘Verder nog, bijaldien zich ergens in de provinciën, in welk landschap ook, een
rechtzaak van soortgelijken aard voordoet, en er dan daadwerkelijk sprake is van een
kettersche sekte, die voor onthouding van verboden voedsel propaganda maakt en
proselieten aanwerft, of geschriften onder zich heeft, waaruit tegenspraak (met de
orthodoxie) blijkt, dat dan toch de autoriteiten uit eigen beweging bij het onderzoek
en de berechting met gestrengheid te werk gaan, en zich goed beijveren de sekte uit
te roeien met wortel en stam. Doch zoo er alleen maar sprake is van onnoozel volk,
dat in onthouding van verboden voedsel zijn geluk zoekt, daarbij boeken en
geschriften prevelt en het daarin geleerde in praktijk brengt, dan wordt een zeer
groote misgreep begaan indien men handelt volgens het eerste Artikel der Hoofdwet’,
d.w.z. in hare volle zwaarte de wet op ketterij op zulke lieden toepast.
Nog ten derde male eindelijk licht het Wetboek een tipje van den sluier eener
kettersche secte op en toont zij ons eene Boeddhistische vereeniging, en wel eene
van

1) Vermoedelijk voor weldadige oogmerken.
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merkwaardig allooi. ‘De schurk, de Boeddhistische monnik Wo e S j i -t s i , zette
eigenmachtig een leer der Loeng-hwa vereeniging op touw, die de menschen
aanspoorde zich toe te leggen op zuivering en aankweeking van verdienstelijk gedrag,
zullende zij aan het einde van dien weg op klaarlichten dag ten hemel stijgen. Een
zekere Ts i a n g F a h t s o e viel met eenen Ts i n S o e n -l o e n g aan zijne
misleidingen ten prooi; hun gemoed kwam op den dwaalweg, en in de ongegronde
verwachting B o e d d h a 's te worden, verzochten zij Wo e S j i -t s i bij hen aan huis
te komen. Daar huldigden zij hem, en vroegen hem wat zij hadden te doen en te laten.
En de priester deed Ts i a n g F a h -t s o e met de zijnen zeven dagen lang vasten,
want hierna zouden zij van het wereldsche bevrijd worden, en te Soei-hiang ten hemel
stijgen. Hem op zijn woord geloovende, voerden Ts i a n g F a h -t s o e en Ts i n
S o e n -l o e n g hunne zoons en kleinzoons, broeders en neven, tezamen dertien in
getale, naar den berg Ying, aan het groote meer. Hier ontzegden zij zich alle voedsel,
kwamen de een voor, de ander na, van honger om, en werden op houtvuren verbrand.
Dus valt Wo e S j i -t s i onder de wetsbepaling op het vermoorden van meer dan
drie menschen uit eene en dezelfde familie, een misdaad waarop langzame doodstraf
door kerving met messen gesteld is; doch met toepassing van een matige verzachting
dier straf zal hij slechts zonder verwijl met het zwaard worden onthalsd. Vonnis,
geveld in het Gouvernement van Kiangsoe, in het 18de jaar der Khiën-loeng periode’,
d.i. in 1753.
Hij, die meent in de Ketterwet met haren langen nasleep van commentaren en
edicten, iets van beteekenis omtrent de begrippen, leerstellingen en praktijken der
godsdienstige genootschappen te vinden, komt schromelijk bedrogen uit.
Redelijkerwijze verwacht men critieken op dat alles, opgaven van redenen, die den
Staat tot verkettering en zoo onmeedoogende vervolging nopen, allerlei gegevens
dus, waaruit voor ons op het stuk van Oost-Aziatische Godsdienstwetenschap een
en ander zou te leeren zijn. Doch niets van dat al! In èèn opzicht is dit stil-
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zwijgen zeer veelzeggend. Toont het niet overtuigend, dat de Wetgever hier alle
onderzoek naar leer, streven en doen der sekten te éénenmale overbodig acht, en
alleen maar rekening houdt met het bloote feit van haar bestaan; dat hij dat feit per
se, onder alle omstandigheden, hoe genaamd, strafbaar rekent met wurging,
bastonnade, verbanning? Hierdoor zien wij dus ten volle de staatsrechtelijke theorie
bevestigd, in ons eerste hoofdstuk ontvouwd, dat elke godsdienstige corporatie, die
niet is van beproefd Confucianistisch allooi zonder eenig bijmengsel, zwaar
strafschuldig is, wát zij ook doe, wát zij ook leere.
Hier verwachten wij echter van de zijde van den lezer eene bedenking. Is het dan
niet, zoo hooren wij hem vragen, sinds jaar en dag door de gansche beschaafde wereld
heen verkondigd, en door iedereen dus als een axioma aangenomen, dat er drie
hoofdgodsdiensten in China bestaan, Confucianisme, Taoisme en Boeddhisme, en
dat die hoogst broederlijk samenleven, feitelijk slechts èèn godsdienst zijn, èèn leer?
Ziedaar alweder eene van de vele stellingen omtrent het Verre Oosten, die maar
één gebrek hebben, namelijk dat van onwaar, of hoogstens ten halve waar te zijn.
Die broederlijke samenleving bestaat inderdaad, doch zij is er eene à la Kaïn. De
waarheid is, dat alleen het Confucianisme zich, als de eenige ware leer en godsdienst,
in de gunst van het staatsbestuur verheugt, en dus vrij bestaan en zich ontwikkelen
kan, terwijl van de twee andere stelsels alle elementen, die niet tot Confucianisme
te herleiden zijn, gelijk ook elke nieuwe godsdienstige uiting, als verfoeielijke ketterij
staan aangeschreven, en dus te allen tijde vallen onder de termen der Ketterwet.
Het Taoisme verkeert in dezen echter in veel gunstiger condities dan Boeddha's
Kerk. Want, op den bodem van China zelf, en in de oude, ideale tijden der
Confucianistische orthodoxie ontstaan, is het met het Confucianisme opgegroeid en
grootendeels inéengesmolten. Wij zagen reeds in het eerste hoofdstuk, dat beide
stelsels gelijkelijk den Tao of Wereldloop aanvaarden als grondslag van alle
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menschelijk goed. Dus hebben zij op het stuk van ethica hetzelfde uitgangspunt, en
ook in de uitwerking daarvan zijn nooit tusschen hen afwijkingen van beteekenis
ontstaan. Beide hebben buitendien éenzelfde Pantheon. De goden van het Taoisme
zijn inderdaad in hoofdzaak dezelfde oudheidensche natuurgoden, die het
Confucianisme als klassiek erkent en eert (zie hst. I), en daarnevens dienen de
aanhangers van eerstgenoemd stelsel, getrouw aan het Heidendom der klassieke
Oudheid, een keur van historische, halfhistorische en fabelachtige voorvaders der
natie, volkomen in den trant van den voorouderlijken eeredienst, die den hoeksteen
vormt van het Confucianisme zelf. Nu is het wel waar, dat van verreweg de meeste
dier nationale voorvaderen de Klassieke Boeken zwijgen, en op dezen grond menig
pedant volgeling van den Grooten Meester een voorname minachting voor hen aan
den dag legt, altijd tot tijd en wijle dat hij hunne hulp en bijstand denkt noodig te
hebben en hen dus vereert en aanroept zooals ieder gewoon sterveling doet. Maar,
op dien grond allèèn den oud-heidenschen godendienst te verketteren, daarvoor kon
slechts de allerrechtzinnigste rechtzinnigheid te vinden zijn, eene richting, de
overgroote meerderheid zelfs van Confucianisten te machtig - het hoogste
Staatsbestuur alleen niet. Men sla slechts zijne Ketterwet op, en zie (Art. II) hoe het
zijn mandarijnendom ten volle machtigt om op alle tijden en ontijden tegen zulk
inheemsch heidendom met den geeselstok op te treden. Ligt het echter niet voor de
hand, dat het met de practische uitvoering van dat artikel treurig moet gesteld wezen?
Wie toch te veel wil, bereikt vaak niets, en het bewuste artikel is dus ongeveer doode
letter. Weliswaar leveren ons China's boeken van alle eeuwen voorbeelden van
mandarijnen, die van hunne klinkbare zuiverheid in de leer het schitterendste
getuigenis aflegden door zoogenaamde Yin-szê of ‘overtollige offerdiensten’ te
verdelgen, de godenbeelden te vernietigen, de tempels neêr te halen, de priesters te
geeselen. Het blijft desniettemin een feit, dat alom in het Rijk vereering van zulke
heidensche menschgoden aan de orde van den dag is en onbelemmerd plaats vindt,
met
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offermissen en processies, die soms dagen duren, met muziek, trommen, cimbalen
en allerrumoerigst tooneelspel - alles onder grooten toeloop van volk. Bij geen
mandarijn komt het op daartegen op te treden, tenzij het tumult hem mocht storen
in zijn slaap; ja, wat sterker is - fatsoenshalve zijn plaatselijke magistraten vaak de
eersten om zulk feestvieren, dat immers het welzijn der aan hunne zorgen
toevertrouwde bevolking beoogt, met geldelijke bijdragen te steunen. Trouwens is
dit met een beroep op den Wijze van Staat ten volle te verdedigen. In de klassieke
Loen-yü staat namelijk nadrukkelijk geschreven (VI, 20), dat toen Fan-tsjhi, een der
discipelen, hem vroeg wat wel wijsheid was, hij ten antwoord kreeg: ‘Zich toe te
leggen op de plichten, die op het volk rusten, en de goede en booze geesten te eeren
en ze aldus op een afstand te houden, ziedaar wat den naam van wijsheid verdient’.
En wat nu is Taoistisch-heidensche godenvereering anders dan beoefening van
dusdanige wijsheid, dewijl zij toch in de eerste en voornaamste plaats beoogt de
goede goden te bewegen, dat zij het menschdom bevrijden van aanvallen der booze
geesten, die de bewerkers van alle onheil zijn?
Noodzakelijkerwijze dus vervalt voor den Confucianistischen Staat grootendeels
de aanleiding tot daadwerkelijke vervolging van het Taoistisch heidendom. Geenszins
echter geldt dit voor een element, dat het Taoisme van het oude Heidendom
onderscheidt, namelijk zijn kloosterwezen, zijne monniken en zijne nonnen. Daarvan
bestond in den oud-Confucianistischen tijd, zoover bekend is, niets; geen woord kan
dus uit staatsrechtelijk oogpunt ten gunste van hun recht van bestaan worden
aangevoerd. Ingesteld met het doel, den mensch gelegenheid te schenken om zich
door schrander uitgedachte middelen op te werken tot hoogere volmaking en zaligheid,
kende dat ascetische leven tijdperken van meer of minder bloei, vooral bepaald door
rijzing of daling van den thermometer der keizerlijke gunst. Nog onder de Thang
dynastie bevatte het rijk, volgens officieele
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opgaven, 1687 Taoistische kloosters1). Thans echter zoekt men bijna tevergeefs in
de meeste provinciën van zulke stichtingen zelfs een spoor. Confucianistische
vervolgingsijver heeft ze ten gronde gericht, en de drommen van Tao-szè of
‘Taoistische doctoren’, wonderwerkers, asceten, waarvan de Chineesche geschriften
doorloopend gewagen, zijn samengesmolten met de klasse van heidensche
volkspriesters, wier aantal legio heet. De wijze waarop de Staat dit heeft bewerkt,
zal straks in het licht treden.
Het Boeddhisme had een veel zwaardere vuurproef te doorstaan. Deze godsdienst
was totaal uitheemsch en kon zich dus niet, ter verdediging van zijne rechten, op zijn
bestaan in China's klassieke Oudheid beroepen. Ascetisme en kloosterwezen werden
in China door deze Kerk tot een veel hoogeren graad van ontwikkeling gebracht dan
door het Taoisme, en moesten dus wel de allerpijnlijkste van alle splinters in het oog
der Confucianisten worden. Op het Boeddhisme kwamen dan ook in de eerste plaats
hunne slagen neer, en wij zien den Confucianistischen Staat zijn vervolgingszucht
hoofdzakelijk tegen deze Kerk keeren; zij is zijne doodvijandin gebleven tot op den
dag van heden.
Nadat zij zich onder de regeering der Han-dynastie voorgoed een plaats had
veroverd in de Chineesche maatschappij, kende zij een tijdperk van ontwikkeling,
grootheid en bloei, die het toppunt bereikten in de vijfde eeuw. Viel haar aanvankelijk
de gunst van vorsten en grooten in ruime mate ten deel, weldra begon het
Confucianisme zich af en toe tegen haar met kracht te doen gelden. In de vijfde eeuw
stond het noordelijk gedeelte des rijks onder het Tartaarsche huis van To b a , dat
zijne residentie in Loh-yang had, en doorloopend een sterke Boeddhistische
gezindheid aan den dag legde; desniettemin werd er een vorst uit geboren, in wien
Confucianistische neigingen de bovenhand hadden en die de vernietiging der Kerk
door geweld ondernam. Hij heette Wo e , en regeerde van 424 tot 452. Tot demping
van een oproer aan het hoofd zijner troepen

1) Nieuwe Boeken der Thang-dynastie, hst. 48, fo. 15.
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uitgerukt, sloeg hij zijn kwartier in een Boeddhistisch klooster op, waar door zijne
volgelingen een kamer werd ontdekt, met wapenen gevuld. Dit was hem een
voldoende aanleiding om de kloosterlingen van heulen met den oproerling te
verdenken. Hij liet het gebouw uitmoorden, plunderen en vernielen, en gaf last dat
dit voorbeeld allerwege in zijn rijk door de gezaghebbenden zou worden gevolgd,
en de Boeddhistische geestelijkheid, zonder onderscheid van leeftijd, in afgronden
zou worden gestort of levend begraven; verder zou men elkeen ter dood brengen,
die een monnik verborg, of in het bezit van een Boeddhistisch heiligenbeeld gevonden
werd. De Kerk bezat echter aan het Hof haren machtigen aanhang, en zelfs niemand
minder dan de kroonprins, tevens rijksbestierder, stelde zich voor haar in de bres.
Dit gaf de geestelijkheid gelegenheid zich bijtijds te bergen, doch kon geen algemeene
beeldstormerij en vernieling der godsdienstige gebouwen verhoeden. Eerst het
overlijden des keizers, dat tien jaren later plaats greep, bracht de Kerk wederom
verademing en vrijheid van beweging.
Scherpe decreten tot verjaging der geestelijkheid uit hare kloosters werden nog
uitgevaardigd in 458 door S j i t s o e van de Soeng-dynastie, maar vooral in 574 door
Wo e van het huis van Ts j o w , die vooraf een congres van Confucianisten,
Boeddhisten en Taoisten belegde, door hemzelf gepresideerd, ten einde hen in de
gelegenheid te stellen zelf het goed recht van hunne stelsels te bepleiten.
Beeldstormerij, neerhalen van tempels, wegjagen van monniken en nonnen, dit alles
volgde hier 's keizers edicten op den voet; twee millioen lidmaten der Boeddhistische
en Taoistische geestelijkheid, dus verzekeren ons de meest gezaghebbende
historieboeken, werden er het slachtoffer van. Dat de verschillende rijken, waarin
toenmaals China was gesplitst, vereenigd werden onder een enkelen schepter tegen
dat de vijfde eeuw ten einde liep, verbeterde het lot der beide Kerken niet.
Klaarblijkelijk was toen het Confucianisme voorgoed erin geslaagd zich in alle
opzichten op te werken tot den rang van allerhoogste staatsmacht,
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en - genade voor ketterij kende dat stelsel niet. Het drietal eeuwen, waarin het
vermaarde huis van T h a n g regeerde, was dan ook een tijdperk van een aanvallenden
krijg, waarin de buitenlandsche Kerk haar glorie voorgoed zag verbleeken, hare
krachten voelde sloopen en haar eertijds bloeiend gesteld intreden in een teringachtig
bestaan, dat echter tot op den dag van heden van verwonderlijke levenstaaiheid
getuigen zou.
Dat keertijdperk in de geschiedenis eener Kerk, die op het lot en de beschaving
van het gansche oosten der Oude Wereld een ontzaglijken invloed uitgeoefend heeft,
ligt nog altijd voor de Wetenschap in nevelen. Studie van hetgeen Chineesche bronnen
daaromtrent hebben mee te deelen, kon menige bladzijde opleveren voor het groote
geschiedboek der Wereldgodsdiensten, en ons in de eerste plaats de gronden doen
kennen van hetgeen het Confucianisme tot verkettering en vervolging dier Kerk
dreef. Die zijn voornamelijk te putten uit edicten, waarin de Zonen des Hemels
veldtochten tegen haar uitschreven, alsmede uit memories, waarin staatslieden van
het meest onverdachte Confucianistische allooi hunne keizerlijke meesters tot den
verdelgingskrijg ophitsten. Die stukken vormen een breedvoerig gemotiveerde acte
van beschuldiging, die echter blijk geeft van de allergrofste éenzijdigheid, ja
stekeblindheid voor het standpunt der andere partij. Zij ademen een geest van trotsche
zelfgenoegzaamheid, waarin het bijna ondoenlijk is zich te verplaatsen, tenzij men
met de hedendaagsche geletterde klasse persoonlijk omgang had, en dus in de
gelegenheid was haar ondraaglijke waanwijsheid te leeren kennen, haar geest die
onder geene voorwaarde kan toegeven, dat er buiten de Chineesche oudheid der
Klassieken iets goeds denkbaar is, iets anders kan bestaan dan de verfoeilijkste
ketterij, slechts tot ééne zaak bekwaam: in het éenige rechtzinnige verwarring te
stichten. En welk een verwarring! Die ketterij toch, zoo heet het, bemoeilijkt de
regeering, op de alleen-rechtzinnige beginselen gegrond; zij dwarsboomt haar,
ondermijnt haar gezag; andererzijds verwart zij de geesten der menschheid, voert
hen op dwaalsporen, kweekt dus
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zedenbederf; kortom, in dubbel opzicht stuurt zij den Wereldgang de averechtsche
richting uit. De begrippen van wijsbegeerte en staatsleer, in ons tweede hoofdstuk
ontvouwd, zijn dus van al die staatsstukken de schering; hun inslag is laster en
insinuatie, de plaats innemende van argument. Zij zijn opgemaakt met schrijfpenseelen
in gal gedoopt; afkeer, haat, verbittering stralen daarin uit elken volzin den lezer
tegen, en uiten zich alle in deze ééne vaste leuze: ‘de ketterkerk moet verwoest
worden’.
Staat zulk eene leuze eenmaal vast, dan is elk wapen tegen den vijand goed. Is het
dan te verwonderen, dat wij menige tegen de Boeddhistische Kerk te berde gebrachte
beschuldiging zien uitmunten door gezochtheid? Zoo vinden wij zwaren nadruk
gelegd op het feit, dat hare leerstellingen omtrent loon en straf in een toekomstig
bestaan den troon van zijn gezag om te beloonen en te straffen ontkleeden; want,
volgens eene staatsrechtelijke stelling, neergelegd in de oude Sjoe, zijn straf en
belooning zaken, waarover alleen maar de Zoon des Hemels te beschikken heeft.
Daarnevens staat een tweede allergewichtigste grief, n.l. dat de Kerk bijdragen van
de bevolking heft voor eigen onderhoud en dat harer geestelijkheid, want, zoo luidt
het argument, volgens diezelfde plaats in de Sjoe, berust het recht om de menschheid
te plukken uitsluitend bij de keizerlijke regeering. De slotsom is dan ook weer hier,
dat het Boeddhisme op het staatsrecht inbreuk maakt, den Staat dus afbreekt,
dientengevolge desorganisatie kweekt, dus ontrouw en zedenbederf in de
ambtenaarswereld brengt, kortom, een eerste gevaar is voor den Staat. Maatschappij
en Staat beiden worden bovendien door de Boeddhistische Kerk tot armoede gebracht,
want, door zoovelen den geestelijken stand te doen omhelzen, onttrekt zij tal van
handen aan de voortbrenging van voedsel en zijde, en doet zij, met het aantal
landbouwers, de opbrengst der grondbelasting, door den Staat geheven, dalen. Die
geestelijken leven buitendien in den ongehuwden staat; dus berooven zij, door niet
tot den aanwas der bevolking mêe te werken, de regeering van het haar rechtens
toekomende contingent soldaten. En zoo voort.
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Doch er is meer dan dat, en erger. Eene Kerk, die hare deuren voor vervolgden en
zondaren openstelt, onttrekt noodzakelijk misdadigers aan de straffende hand der
Wet. Hare kloosters maakt zij dus tot schuilplaatsen voor vijanden van den Staat, en
derhalve tot allergevaarlijkste brandpunten van verzet tegen het bestaand gezag, tot
oorden waar eeuwig oproer broeit. Maar ook zelfs dàt kan niet in vergelijking komen
met het nog vreeselijker euvel, dat zij sticht door de menschheid te verlokken met
familie en wereld te breken, en het ascetische leven te omhelzen. Zij is toch daardoor
de dood voor de allerheiligste Confucianistische leer der h i a o of onderworpenheid
en eerbied jegens de ouders; dus leert zij het kind aan vader en moeder den rug toe
te keeren, den onderdaan zich aan den staatsdienst te onttrekken en daarmee zijn
vorst te verzaken - twee dingen, die ook al niets minder beteekenen dan oproer tegen
den Staat en zijne heiligste instellingen. Dan heeft men nog die leer der Kerk, dat
een iegelijk zich behoort op te offeren voor zijn medemensch! Zij is een zwendelleer,
ook al rechtstreeks op ondermijning en afbraak van de rechten der Kroon gericht;
want welk individu is gerechtigd zich op te offeren voor iemand anders dan zijnen
keizer, den oppersten meester van ieders lijf en leven? En kon tegenover al die
verfoeilijkheden maar iets gesteld worden, nuttig of voordeelig voor het staatsbestuur!
Maar niets van dien aard is in den ganschen Boeddhistischen godsdienst te vinden;
deze is dus in het oog van het Confucianisme, dat alle wereldheil in staatsbestuur
zoekt, waardeloos; ook daarom: weg met hem! Ten overvloede: hij is een
buitenlandsch product, en - men ziet het ook weer hier - uit het buitenland komt geen
goeds.
Ziet toch, dus luidt tot in den treure het refrein - ziet hoe goed en voortreffelijk
alles ging in den klassieken tijd, en aan hoeveel ellende en treurigheid dynastieën en
volk zijn ten prooi gevallen, toen eenmaal dat Boeddhisme was ingevoerd.
Opmerkelijk vooral is het, dat sedert zijne overplanting op den bodem van het Rijk
de menschelijke leeftijd zoo is ingekort, en ook geen vorstenhuis zich
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langer dan een beperkt aantal jaren op den troon heeft kunnen handhaven; hoe
gevaarlijk dus is die Kerk voor iederen keizer in eigen persoon, hoe gevaarlijk voor
zijn huis! En geen wonder, voorwaar, want sedert die Kerk in het rijk tot invloed is
geraakt, zijn ontrouw van ministers jegens hunnen vorst en hun wreedheid jegens
het volk vervaarlijk toegenomen - een dubbele post, die wij in het zondenboek van
het Boeddhisme veilig onder het hoofd Insinuatie mogen plaatsen. Zulk beroep op
den levensduur van vorsten en vorstenhuizen in een idealistischen vóortijd, waarvan
de geschiedenis in werkelijkheid zoo bitter weinig, de Confucianist echter, dank
zijnen Klassieken, alles weet wat maar de moeite van het weten waardig is, lijkt ons
kortswijl. In alle anti-Boeddhistisch betoog echter verschijnt het regelmatig met den
volsten ernst op den voorgrond, tot op dezen dag. Hetzelfde geldt voor het betoog,
hetwelk wij mede in de stukken van de Thang-dynastie terugvinden, dat het
Boeddhisme steeds heeft getoond tot niets nut, ja zelfs schadelijk te zijn, omdat in
zijn bloeitijd eenige keizers en hunne familieleden, schoon ijverige zoons en dochteren
der Kerk, ellendiglijk den dood vonden. Waartoe, zoo klinkt alweder hier de vraag,
waartoe haar dan geduld, gehandhaafd?
Ziedaar de punten eener lange acte van beschuldiging in kort bestek bijeen. Zij
die haar opmaakten waren velen; doch bovenal drie staatslieden onder hen genieten
tot op dezen dag hooge Confucianistische vermaardheid, wijl hunne vertoogen tegen
de Kerk de eenige van beteekenis zijn, die de historieschrijvers uit den verzwelgenden
afgrond der tijden hebben gered. F o e Y i h opende den veldtocht. Reeds in 624,
toen de eerste keizer van het huis van T h a n g nog nauwelijks een half dozijn jaren
het bewind had gevoerd, kwam hij met zijne memorie voor den dag, die wij,
vermoedelijk in haar geheel, in de Oude Geschiedboeken der T h a n g -dynastie (hst.
79) en, in een ietwat korteren vorm, in de Nieuwe Boeken van hetzelfde huis (hst.
107) neergelegd vinden. Daarop maakte Ya o Ts j h o e n g , die van 650 tot 721
leefde, van zijn laatste wilsbeschikking,
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in het 96ste hoofdstuk der Oude Boeken bewaard en sedert altijd beroemd gebleven,
een geeselroede tegen de Kerk tot op dezen dag. En eindelijk, in 819, trad H a n Y ü
met eene memorie op, waarvoor geletterden van alle volgende eeuwen hunne fanfares
zouden uitbazuinen - een stuk, waarin hij zich niet ontzag zijn keizerlijken meester
met zóó bitter sarcasme om zijne Boeddhistische neigingen te hekelen, dat het hem
ontzetting uit zijne ministerieele waardigheid op den hals haalde, en overplaatsing
als Gouverneur naar Tsjhao-tsjoe, in het verre Kwangtoeng. Men vindt het zoowel
in de Oude Boeken der T h a n g -dynastie (hst. 160) als in de Nieuwe (hst. 176)
opgenomen. Alle litteratoren tot op dezen dag zweren erbij, en mocht de
Confucianistische ketterjagerij zich ooit een schutsheilige kiezen, geen twijfel of zij
verheft bij acclamatie haren H a n Y ü tot die waardigheid.
Tot op dit uur zijn die drie stukken voor al wat zuiver Confucianistisch en dus
anti-Boeddhistisch is, voornaamste leiddraad. Geen ander schrijver toch brak ooit
met zóó weergalooze juistheid van betoog over die uitheemsche Kerk den staf,
geeselde haar met zóóveel pit - en dat alles in een stijl, die in elk opzicht meesterlijk
moet heeten. De drie coryphaeën uitten zich in den meest fanatieken grondtoon van
den Confucianistischen geest, en zijn juist hierom leiders en gidsen voor dien geest
gebleven tot op heden. En wie den Confucianist naar de redenen van zijne
verbolgenheid op de Kerk vraagt, kan zeker zijn zich naar de geschriften van het
drietal verwezen te zien. Men vindt die dan ook in verschillende bloemlezingen
ingelascht als staaltjes van het allerbeste, door vorige geslachten voortgebracht.
Hunne absolute eenzijdigheid moge in ons oog eene ergerlijke fout zijn - zij is zulks
natuurlijk in het oog van de eenige school der waarheid niet, neen, veeleer een
voorname deugd. Immers, zou die school nog wel éénige draagster van waarheid,
volstrekt éénige pachtster van het goede kunnen heeten, wanneer zij een oog en oor
open had voor wat anders, en daardoor een eersten stap deed in de richting van
toegeeflijkheid jegens ketterij?
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Zij zou zichzelf daardoor het brevet geven van met het booze te heulen. Geen letter
vindt men dan ook in die pengewrochten ter vermelding van het goede, door de Kerk
van B o e d d h a geschapen; niets hoegenaamd over hare leer van liefde en
zachtmoedigheid jegens alwat leeft en ademt, noch over haar ijveren tegen
drankgebruik, leugentaal en ontucht. Geen woord ook - laat staan een waardeerend
woord - vindt men geuit over den godsdienstzin, door die Kerk onder het volk
aangekweekt, waar zij het vertrouwen zaait op toekomstige zaligheid. Slechts bevat
F u Y i h 's betoog één onbedoelde hulde aan den tegenstander. Zij schuilt in een
schamperen uitval tegen gekerkerde Boeddhisten, die hun verfoeilijke verstoktheid
in het booze zóó ver dreven, dat zij nog te midden van al hunne ellende soetra's
opzegden nacht en dag, en onvermoeid hunne Boeddha's aanriepen, in hope op
verlossing.
Men moet wel aannemen, dat het optreden van H a n Y ü de Confucianisten weer
met nieuwen ijver en lust aan het ondermijningswerk deed tijgen en den
anti-Boeddhistischen geest met kracht deed opvlammen; want vrij spoedig daarop
zien wij de keizers voor hunne vertoogen zwichten. In 835 trad We n -t s o e n g op
met een edict, waarbij de wijding tot Boeddhistisch geestelijke rondweg verboden
werd; doch deze krasse maatregel was slechts een voorlooper van veel ergers,
waardoor zijn opvolger Wo e -t s o e n g zijn naam zou vereeuwigen. Voor dezen
Zoon des Hemels was de eerste stap, eene telling uit te schrijven van de godsdienstige
gebouwen en geestelijken in zijn rijk; hij kwam daarbij tot de slotsom, dat dit met
niet minder dan 4600 kloosters en 40.000 kleinere stichtingen was bezaaid, en zich
in een heirleger van 260,500 monniken en nonnen te verheugen had. Weldra volgde
een bevel om die gebouwen op een zeer klein minimum terug te brengen, en had ten
aanzien van de wijze van uitvoering een wisseling van memories met de hooge
ambtenaarswereld plaats, die ons doen zien, dat er nog een drijfveer in het spel was
behalve Confucianistische dweperij, en wel hebzucht. Ronduit namelijk werd het
den Keizer voorgesteld, en door hem
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goedgekeurd, dat den gezinnen van kostuumdragende ambtenaren bevolen zou worden
hunne gouden, zilveren, koperen en ijzeren beelden bij het bestuur in te leveren, en
alle kloosters van beelden en klokken van edel en ander metaal zouden worden
beroofd, alles ten behoeve van de smeltkroezen der keizerlijke munt; slechts beelden
van hout en klei zouden den weinigen gebouwen, die van de slooping werden
uitgezonderd, gelaten worden ter vereering. Het sloopingsdecreet, dat ten slotte
verscheen, behelsde alweer eene lange acte van beschuldiging tegen de Kerk, eene
herhaling der Confucianistische staatsgrieven, ons nu bekend. Het is alleszins
opmerkenswaardig, dat bij datzelfde besluit ook speciaal de vernietiging werd bevolen
van de sekten der Nestorianen en Magiërs, die, volgens het staatsstuk zelf, drieduizend
lidmaten telden. Het gold dus hier een kruistocht tegen alle uitheemsche ketterij.
Aldus vierde het Confucianisme zijn triomf, en werd de Kerk van Boeddha een
slag toegebracht, waarvan zij zich nimmermeer zou herstellen. De vernietiging,
waarvan men had gedroomd, werd echter slechts gedeeltelijk bereikt. Bezwaarlijk
toch kon het afbreken van kloosters en tempels den godsdienst zelf uit de harten des
volks bannen; wèl daarentegen moest de terugzending van zoovele duizende
geestelijken in de maatschappij weinig minder beteekenen dan overplanting van de
leer en de praktijken der Kerk in het volle volksleven. Opleving dus van godsdienst
en godsdienstzin in eene richting der regeering weinig lief, was het gevolg, - eene
opleving, zich uitende door stichting van een aantal religieuze vereenigingen en
genootschappen onder leiding van eene in de wereld levende priesterkaste, die zich
voortaan in eene toenemende getalsterkte verheugen zou. Maar met het uiterlijk
aanzien der Kerk, hare glorie, was het voor immer gedaan; het getal harer kloosters
en der daarin huizende asceten bleef voortaan voorgoed op een minimum-peil.
Wo e -t s o e n g 's decreet kon echter niet verhoeden, dat een groot deel van het
mandarijnendom, en zelfs van de keizerlijke familie, sterke sympathieën voor de
Kerk behield. En zoo begint de
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geschiedenis opnieuw haar oude wijs: keizers komen op den troon, die de Kerk vrij
laten begaan, zelfs den bouw van kloosters en tempels bevelen, of krachtig steunen;
zij noodigen de geestelijkheid vaak ten hove om soetra-lezingen te houden, en
ceremoniën te verrichten tot bevordering van den regenval en tot zaligwording der
vorstelijke voorouders; zij schrijven zelfs wel strafbepalingen tegen kerkschennis
uit, tegen het honen van de Triratna en andere Boeddhistische heiligen! Maar ook
tegelijkertijd zien wij den Staat het machtige Confucianisme het zijne geven; dat wil
zeggen: allerlei beperking van de vrijheid der Kerk handhaaft hij, ja verscherpt hij
nog. Voor en na geven de Keizers bevel, dat slechts om de zooveel jaar aan een
beperkt getal lieden de geestelijke wijding zal worden toegediend, in ettelijke speciaal
daartoe gemachtigde kloosters; en dat cijfer, hetwelk ons vanwege zijne geringheid
treft, zien wij hen van tijd tot tijd herzien, dat wil zeggen, al lager en lager stellen.
Tevens benoemen zij ambtenaren, controleurs der geestelijkheid, om op de uitvoering
der wetten een wakend oog te houden, en te verhoeden, dat deze doode letter worden,
en iedereen weer het monniks- of nonneleven omhelst naar hartelust. Dus riep de
Thang-dynastie eene wetgeving in het leven, rechtstreeks erop aangelegd om de Kerk
in haren wortel zelven te besnoeien en dus op afdoende wijze van levenssappen te
berooven, een wetgeving, die nimmermeer zou worden afgeschaft, en de Kerk tot
het kwijnend bestaan zou doemen, waarin wij haar kennen op dezen dag.
Noodwendig driugt zich hier de vraag bij ons op, waarom dan toch de keizers op
zoo weinig radikale wijze te werk gingen, en er niet voor te vinden waren die Kerk
kortweg te verdelgen. Haar invloed op de gemoederen, zelfs in de gezinnen van
volbloed Confucianisten, geeft van dit verschijnsel slechts ten halve de verklaring;
de wederhelft dient in wat anders gezocht. De F o e n g -s j o e i , dat wijdvermaarde
wijsgeerige stelsel, Taoistisch zoowel als Confucianistisch, hetwelk leert dat het
geluk van elke landstreek of stad, dorp of huis, afhangt van de omliggende
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configuraties van heuvels, land en water, en dat die vormen door menschenhand te
verbeteren zijn, inzonderheid door bouwwerken waarin machtige goden en heiligen
huizen, - dat stelsel, in den ouden ideaaltijd van het orthodoxisme ontstaan, was, zij
aan zij met het Boeddhisme, tot ontwikkeling en invloed gekomen, en onder de
Thang-dynastie eene alles beheerschende macht. Tegen die Foeng-sjoei liep de
sloopingswoede dood; zij redde vermoedelijk al terstond van wissen ondergang een
tal van kloosters met bijbehoorende pagoda's, door het volk, met opoffering van veel
geld en arbeid, gebouwd ter vastlegging en verhooging van het geluk hunner
woonstreek. Zelfs kon, dank den zelfden invloed, oprichting van nieuwe dergelijke
gebouwen, schoon van veel bescheidener afmetingen, niet uitblijven. Opmerkelijk
is het inderdaad, dat er sedert de Thang-dynastie op de rol der kloostergebouwen in
de bergen als handhavers der Foeng-sjoei, in geschriften veel meer nadruk wordt
gelegd dan voorheen; die rol wordt bijna hoofdzaak, de zaligmaking der kloosterlingen
een beweegreden van den tweeden rang. Wil men een afdoend bewijs voor den
invloed der Foeng-sjoei op de totstandkoming en instandhouding van Boeddhistische
kloosters en pagoda's? Welnu, het is overbekend, dat men er zelfs rondom de
Keizerlijke hoofdstad in vlakten en heuvelen een groot aantal vindt, gesticht ter
verzekering van de Foeng-sjoei van het Paleis, en dus van het keizershuis en het
gansche rijk; en wie waren de oprichters? - niemand anders dan de keizers uit de
anti-Boeddhistische vorstenhuizen van M i n g en Ts h i n g ; wie onderhouden ze? de vorsten van laatstgenoemd huis. Maar - deze blijven, dat doende, toch met den
Confucianistischen staatsgeest in overeenstemming, want het monnikkental is er
uiterst gering; hun gehalte staat laag; van bewandeling der paden ter zaligheid bemerkt
men er schromelijk weinig, en hun godsdienstige werkkring lost zich hoofdzakelijk
op in vereering van beelden der boeddha's en bodhisatwa's, die de handhavers van
het geluk van hofstad en keizershuis zijn, dat wil, volgens de Chineesche opvatting,
zeggen, onder wier bescherming beider Foeng-sjoei gesteld is.
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Verketterd dus, vervolgd door den Staat en den dezen beheerschenden
Confucianischen geest; zijn kloosterwezen geduld als onmisbaar voor de Foeng-sjoei,
ja, zelfs om deze reden door dienzelfden Staat gesteund - ziedaar den toestand van
het Boeddhisme sedert de Thang-dynastie. Die tweeslachtige politieke gedragslijn
verleent het Boeddhisme eene schijnvrijheid, die door de buitenwereld steeds voor
heusche vrijheid wordt aangezien, doch thans, hopen wij, beter naar waarde kan
worden geschat. Uit niets kan men den waren toestand beter leeren kennen dan uit
de hedendaagsche staatswetten op het kloosterwezen en monnikkendom, reeds onder
de Ming-dynastie van kracht. De kloosters, zoowel die van het Boeddhisme als het
Taoisme, dus schrijven zij ronduit voor - treedt daartegen op met alle kracht; niet
door de bestaande af te breken, maar door te zorgen dat er geene nieuwe worden
gesticht zonder bijzondere keizerlijke toestemming; en het monnikkendom - besnoeit
dat door het steeds te beletten om zijne rijen, geregeld door den dood gedund, vrijelijk
door aanwerving van neophieten aan te vullen.
Die merkwaardige wetten zijn te vinden in het achtste hoofdstuk van het
Staatswetboek, en aldaar in den derden titel, die tot opschrift voert:
Over eigenmachtige stichting van kloostergebouwen, en
eigendunkelijken overgang in den Boeddhistischen of Taoistischen
geestelijken stand.
‘Buiten en behalve de bestaande instellingen van dien aard, in vroegere jaren op
wettige wijze tot stand gekomen, is het niet geoorloofd een Taoistisch of
Boeddhistisch klooster zonder verlof te bouwen of uit te breiden. Bij overtreding
van deze bepaling zal de straf honderd slagen met den langen stok wezen, en zullen
de monniken uit den geestelijken stand gezet, en voor altijd naar de verste rijksgrenzen
gebannen worden, terwijl de nonnen ten voordeele van de magistratuur tot slavinnen
zullen worden ge-
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maakt. Ook zullen de reeds gelegde fundamenten en de bouwmaterialen verbeurd
verklaard worden’.
In letterlijk denzelfden vorm kwam dit artikel ook voor in het wetboek der
Ming-dynastie. Dat het werkelijk nimmer een ander doel had dan om het aantal
kloosters op een minimum te houden, bewijst een aanteekening aan het hoofd van
den officieelen commentaar, waarin de Wetgever tevens zijn afschuw van het
monnikkendom even lucht geeft: ‘Naarmate de Taoistische en Boeddhistische
geestelijkheid aanwast, neemt de bevolkingssterkte af - dit is de natuurlijke loop van
zaken. Dat gespuis ploegt niet en oefent geene ambachten uit, maar het kleedt zich
ten koste van het volk en teert op het volk; waarom het dan toegestaan gebouwen te
stichten tot verspilling van de bezittingen der burgerij? Waarom het veroorloofd
anderen de haren op te binden of de kruin te scheren, en daardoor de huizen der
bevolking te ledigen?’
De machtiging, volgens het aangehaalde hoofdwetsartikel tot oprichting van een
klooster of tempel vereischt, kan slechts door den Zoon des Hemels worden verleend;
wèl een bewijs wat een gewichtige staatszaak het verrijzen van zulk een gebouw
geacht wordt te zijn. ‘Indien onder de bevolking het verlangen heerscht ergens een
Boeddhistisch of Taoistisch klooster te stichten’, dus leest men namelijk in een der
Bijwetsartikelen van denzelfden Titel, ‘of een offerplaats te bouwen ter eere van
goden, dan dient zij in zake een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen bij
den Gouverneur-Generaal of Gouverneur der provincie, die dan de zaak kan
doorzenden naar den Troon. Wordt dan een gunstige keizerlijke beschikking
ontvangen, dan mag tot den bouw worden overgegaan; doch zoo men zonder de
beschikking op het verzoekschrift af te wachten met den bouw een aanvang maakt,
zal de zaak berecht worden als een overtreding der keizerlijke Hoofdwet’.
Het spreekt vanzelf dat eene Regeering, die met zùlke doeleinden zùlke wetten
maakt, ook wel verwacht mag worden, verzoekschriften tot oprichting van kloosters
veelal eenvoudig ter zijde leggen, en er slechts bij uitzondering
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aan zal denken daarop gunstig te beschikken. Even begrijpelijk is het, dat de
leekenwereld, door langdurige ondervinding wijs geworden, het aanbieden van
verzoekschriften in dien geest bijna geheel heeft opgegeven als onnutte moeite, die
men zich liever bespaart. Bij die eigenaardige bepalingen nu past zoo volkomen
mogelijk een ander hoofdwetsartikel, dat ten doel heeft, met de kloosters, ook het
aantal geestelijken op een minimum-peil te houden, ja, zoo doenlijk, tot nul te
herleiden. Het kwam ook, volkomen gelijkluidend, in het Wetboek der Ming-dynastie
voor:
‘Indien een Boeddhistisch of Taoistisch geestelijke, wien geen wettig bewijs van
wijding is afgegeven, zich eigendunkelijk het hoofd scheert of de haren samensteekt,
zal hij tachtig slagen met den langen stok ontvangen. Had dit zijn vergrijp plaats
onder pressie van het hoofd zijns gezins, zoo zal de straf op dezen persoon vallen.
Een gelijke tuchtiging zal worden toegediend aan elken kloosterabt en geestelijken
leermeester die, zonder wijdingsrecht te bezitten, iemand wijdt. En buitendien zullen
al zulke wetsovertreders uit den geestelijken stand moeten treden en in den
wereldlijken terugkeeren’. Nu houde men in het oog, dat de Boeddhistische kloosters,
die krachtens speciaal keizerlijk besluit het recht van wijding bezitten en geregeld
uitoefenen, in den loop der laatste eeuwen tot een zeer klein aantal zijn weggeslonken,
zoodat kandidaten, die zich aan die plechtigheid wenschen te onderwerpen, veelal
moeilijke voetreizen van weken en weken moeten maken langs nauw begaanbare
paden, die in het Rijk van het Midden den weidschen naam van wegen dragen. Het
wekt dan zeker geen verwondering meer dat het getal gewijde geestelijken in het
niet verzinkt bij dat van hen, die ongewijd blijven rondloopen, en dus meer in naam
en kleedij dan in werkelijkheid tot den kerkelijken stand behooren. Zij vormen een
kaste van volkspriesters, die ten behoeve der leekenwereld godsdienstige functiën
verrichten, voornamelijk ter verlossing en zaligmaking van de dooden. Zij zijn het
dus voornamelijk, die de samensmelting bemiddelen van Boeddhistische gebruiken
met den oud-heidenschen volksgodsdienst.
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Om aanwas van den geestelijken stand te bemoeilijken, bezigt de vindingrijke
Wetgever nog andere middelen. ‘Bijaldien,’ aldus luidt een artikel in de Bijwet van
denzelfden Titel, ook in het Wetboek van de Ming-dynastie te vinden - ‘bijaldien
onder het volk in een gezin het aantal zoons minder dan drie is, en een hunner den
geestelijken stand omhelst, of zoo iemand zulks doet, die den zestienjarigen leeftijd
heeft overschreden, dan zal de bedrijver van dit feit een maand lang tentoongesteld
worden met het schandbord om den hals. Dezelfde straf zal hem worden opgelegd,
onder wiens pressie of invloed de daad geschiedde. Zoo een ambtenaar, met het
toezicht op de Boeddhistische of Taoistische geestelijkheid belast, of het
kloosterhoofd, met het vergrijp bekend was en toch geen initiatief tot de vervolging
nam, zal hij uit zijn ambt worden ontzet en uit den geestelijken stand gebannen’.
Men ziet het: in zijn ijver om den clerus uit te roeien stelt de Wet onvoorwaardelijk
zelfs den man of de vrouw strafbaar, die, den kinderschoenen ontwassen, uit pure
vroomheid en godsdienstzin den geestelijken stand zou willen omhelzen. ‘En de
Boeddhistische of Taoistische geestelijken, die in hun familiekring leven,’ dus spreekt
een ander Bijwetsartikel, ‘mogen evenmin leerlingen aannemen naar goedvinden.
Hij die den veertigjarigen leeftijd heeft overschreden, is gerechtigd er één aan te
nemen; ook mag hij een tweeden adopteeren zoo de eerste, zonder zich aan een
misdrijf te hebben schuldig gemaakt, ziek wordt of sterft. Maar hij die vóór zijn
veertigsten jaar een leerling aanneemt, of er meer dan één adopteert, zal wegens het
overtreden van de Wet vijftig slagen met het korte bamboelat ontvangen. Maakt een
aangenomen leerling zich aan overspel, diefstal of een ander zwaar vergrijp schuldig,
dan mag zijn geestelijke meester geen tweeden aannemen, op straffe van dezelfde
tuchtiging. In elk der genoemde gevallen zal de aangenomene in de leekenwereld
teruggestuurd worden’.
Het is ongetwijfeld alweer toe te schrijven aan zijn zucht om den geestelijken
stand te besnoeien, dat de Wetgever bepaalt, dat alle geestelijken, die zich aan een
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misdrijf schuldig maken, uit hunne waardigheid zullen worden ontzet. In den
veertienden titel van het vierde hoofdstuk van het Wetboek leest men namelijk: ‘Zoo
een Boeddhistisch of Taoistisch geestelijke zich aan een misdrijf schuldig maakt en
deswege een veroordeeling ondergaat, zal hem het certificaat zijner wijding worden
ontnomen, en hij in de leekenwereld worden teruggestuurd’.
En wat nu zijn van die Confucianistische politiek en hare wetten de gevolgen? Zooals
wij reeds aanstipten, (blz. 551) zijn de Taoistische kloosters in het Rijk zoogoed als
verdwenen. En van de Boeddhistische schijnen de dagen geteld. De honderden
grootsche stichtingen met hunne fraai gebogen daken, spitse pagoda's en eeuwenoude
boomparken, die, zooals de boeken ons leeren, het Rijk alom sierden en de
eentonigheid der berghellingen schilderachtig afbraken; waarin de vromen bij
duizendtallen langs den breeden weg van het Mahayana zaligheid zochten, en waar
leeken heenstroomden tot ontvangst van de wijding in de geboden - die stichtingen
zijn hoogstens nog maar bij tientallen te tellen. Geen drommen van zaaiers zenden
zij meer naar alle richtingen uit om onder het volk geloof en vroomheid te zaaien;
geen kerkvergaderingen grijpen er meer plaats, door tienduizenden bezocht. Van
vele staan alleen de ruime gebouwen nog, doch is de geestelijke bevolking op weinige
individuen na verdwenen. Nonnen zijn hooge zeldzaamheden, en leven niet meer in
kloosters, maar in woningen te midden van de leekenwereld. Met de kloosters is de
beoefening van godsdienstige wijsheid heengegaan. Theologische studiën behooren
tot de geschiedenis; de heilige boeken zijn zoogoed als verdwenen, en in China een
volledige Tripitaka te verzamelen is eene onmogelijkheid geworden. Propaganda
door prediking, die de Mahayana-leer den zoon van Boeddha steeds oplegde als
hoogsten plicht, grijpt sinds lang niet meer plaats. Kortom, uit welk oogpunt men
het beziet, het kloosterleven is nog hoogstens een schim van hetgeen het in vroegere
eeuwen te aanschouwen gaf.
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Onder die verdrukking van eeuwen en eeuwen kwijnde het Boeddhisme, doch verging
het niet. Van waar die levenskracht? Het antwoord geve een terugblik. Wij zien haar,
de Aziatische heilleer bij uitnemendheid, omstreeks den aanvang onzer jaartelling
in China haar intocht houden en zich weldra opwerken tot een macht van beteekenis.
Dat had zijne redenen. Noch Confucianisme, noch Taoisme, waren er in staat geweest
het menschengemoed in zijn streven naar hoogere idealen bevrediging te schenken;
want van een toestand van volmaking in ‘de wereld ginds’ repte Confucius niet, het
Taoisme maar weinig. Maar Çakya's Kerk verkondigde zaligheid, geheel of
gedeeltelijk reeds in dit aardsche bestaan bereikbaar. Beoefening van liefde en
mededoogen jegens al wat leeft en ademt, zich uitende in goede werken van
godsdienstigen en wereldschen aard, waren de hoofdmiddelen om haar te bereiken,
nevens het zoeken van steun en toevlucht bij de heiligen, vanzelf leidende tot vrome
vereering van die idealen van voortreffelijkheid. En dat alles bracht de nieuwe Kerk
zonder iets van het bestaande weg te breken, zonder een zweem van verkettering van
godsdienstelementen, die zij in de harten en zeden gevestigd vond. Ja, zelfs bereidde
zij, met recht eklektischen zin, dat heidendom, met name zijn dienst der dooden, een
plaats in haar eigen schoot; dien doodendienst omgaf zij voor het eerst met een
aureool van uiterlijke pracht; hem schonk zij door hare leerstellingen omtrent een
tweede leven, door haar ceremonieel ter opvoering van de dooden tot meerdere
zaligheid, nieuwe frischheid, nieuwe levenskracht. Voeg daarbij, dat de Kerk een
heilleer bracht in den waren Oosterschen zin, dat wil zeggen, aristocratisch van vorm
en uiterlijk, doch die niemand, hoe gering ook, uitsloot, en men zal beseffen, hoe
gemakkelijk het haar moest vallen zich een plaats te veroveren in de sympathieën
van het tot mystiek geneigde Oostersche gemoed. Daarvoor bezat zij inderdaad, naast
al het aantrekkelijke van het nieuwe, genoeg van wat den mensch opbeurt tot het
hoogere. Een groote leegte was tot dusver in het hart des Chineeschen volks
overgebleven; het Boed-
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dhisme nestelde zich daarin, en heeft er onuitroeibaar zich gehandhaafd tot op den
dag van heden.
Die machtige invloed der Kerk op het volk uitte zich in hoofdzaak door de vorming
van tal van leekengemeenten, wier leden zich ten doel stelden, elkander met
broederlijke en zusterlijke trouw den weg te wijzen ter zaligheid. Overvaak vindt
men van zulke vereenigingen in de geschriften van het rijk gewag gemaakt, en wel
veelal onder benamingen, die de hoofdwijze te kennen geven, waarop naar het
einddoel werd gestreefd: zaligwording als Déwa, zoo mogelijk als Arhat, Bodhisatwa,
ja zelfs als Boeddha. Zoo heeft men gemeenten tot onthouding van verboden voedsel;
tot het verrichten van goede werken; tot het bevrijden van dieren, die in doodsnood
verkeeren; tot het houden der geboden; tot het vereeren en aanroepen van dien of
dien heilige, enz. Omtrent leer en streven van elke gemeente in het bijzonder, lezen
wij echter zoogoed als niets. Vermoedelijk is dit voor een deel hieruit te verklaren,
dat maar weinige dier vereenigingen grondig van de andere verschilden, en alle
vrijwel gelijksoortige takken waren van éénzelfden boom: het eklektische
Mahayanisme, of, om een Boeddhistische beeldspraak te gebruiken - van dien breeden,
alles met zich voerenden stroom, die, wát hij in zijn schoot drage, het steeds door tal
van vertakkingen naar den éenen grooten oceaan van zaligheid voert.
Zulke gemeenten vormen zich nog steeds onder het volk tot op dezen dag. Wij
zagen er, zooals wij in de inleiding mededeelden, eene onder onze eigene oogen in
een overzeesche kolonie stichten, en daar door het Nederlandsch bestuur smoren in
de kiem. Evenzeer als de Kerk zelve, die ze in het leven roept, zijn zij den
Confucianistische Staat een doorn in het oog. Voor de behoefte des volks aan
verheffing tot hoogere dan aardsche zaligheid langs den weg van godsvrucht,
mededoogen, weldadigheid, onthouding van dierenmoord, kan die Staat niets
gevoelen; al zulke zaken zijn ketterij, die met geweld uit de gemoederen behoort
geweerd. De sekten dienen dus streng vervolgd, hare propaganda,
godsdienstoefeningen en vrome bijeenkomsten gestraft met
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wurging, stokslagen en ballingschap. De Ketterwet, tot ten uitvoerlegging dier
beginselen in het leven geroepen - wij kennen haar. Doch ook zij bleek steeds
onmachtig ter beteugeling van het kwaad. Heden uiteengejaagd en oogenschijnlijk
weggemaaid, schieten de sekten morgen weer onder dezelfde of een andere benaming
op - in het oog van den Staat als onuitroeibare distelen van verblinding, in het onze
veeleer als rozen van vroomheid en godsvrucht op een dorre heide van fetichistisch
heidendom, waar zucht naar een hooger bestaan ze als een voedende dauw in stand
houdt. Wel geschikt zijn zij om onze belangstelling te wekken, grootgebracht als wij
zijn in liefde voor godsdienstvrijheid, en dus in sympathie voor vervolgden om des
gewetens wil.
Doch het zou ons te ver voeren, wilden wij tot bijzonderheden omtrent die
genootschappen afdalen. Slechts zij nog meegedeeld, dat zij in het bezit zijn van
ongeveer alles, wat alzoo bij een volledig godsdienstig genootschap behoort en ook
in de groote Mahayana-kerk, waaruit zij zijn geboren, te vinden is: profeten en
grondleggers, een pantheon, een paradijs en een hel, geboden en zedenleer, initiatie,
geestelijke wijding, ritueel en godsdienstoefening, heilige boeken en geschriften,
zelfs theologische wijsbegeerte. Uit vrees voor vervolging vergaderen zij slechts in
het verborgene. Geen wonder, dat zij op dien grond veelal maar klakkeloos
vereenzelvigd worden met de talrijke geheime genootschappen en revolutionnaire
clubs, die op den bodem van het Middelrijk welig schijnen te tieren en, naar algemeen
in den vreemde wordt aangenomen, omverwerping van de bestaande regeering
beoogen. Alleen dàn echter kan zulk een beschouwing een schijn van juistheid hebben,
wanneer men zich op hetzelfde standpunt plaatst als de Chineesche Staat. Voor dezen
toch is de godsdienst, dat wil zeggen, de eenig ware en rechtzinnige, staatszaak, en
vernietiging van alle ketterij dus allerhoogst staatsbeginsel. Kan derhalve voor hem
een kettersche, godsdienstige vereeniging ooit iets anders zijn dan een gevaarlijke
club, rechtstreeks tegen hemzelven en zijn politiek gericht? En ook, toont niet de
geschiedenis op meer dan één bladzijde, dat zulke
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genootschappen zich in tijden van gisting en verzet bij de oproerlingen aansloten,
ja, onder hen den boventoon voerden? Nooit, natuurlijk, vinden wij daarbij de vraag
overwogen, of zulk revolutionnair optreden ook ware toe te schrijven aan eeuwenlang
verkropte onderdrukking, onrecht en leed, aan een zucht om zich eindelijk eens op
afdoende wijze aan den loodzwaren druk van een onduldbaar staatsfanatisme te
ontworstelen. Chineesche geschiedschrijverij gaat niet zoo diep; voor haar heet het
hier slechts:
Cet animal est bien méchant,
Quand on l'attaque il se défend.

Vooral is het de wijdberuchte Witte Lotus Sekte, dezelfde die Artikel I der Ketterwet
met name noemt, die onder de Ming-dynastie en het thans regeerende Huis als
oproerige macht van beteekenis op den voorgrond trad. Zijn dan, welbeschouwd,
voor China's regeering alle godsdienstige genootschappen niets anders dan
omwentelingsclubs, wier streven het is de orthodoxe zedenleer te vernietigen en
daarmee in den Staat, op deze gegrond, een ommekeer teweeg te brengen, zoo is het
toch opmerkelijk, dat zij dien in haar Wetboek geen plaats geeft in den Titel:
‘Beraming van Oproer’, die een onderdeel van het 23ste Hoofdstuk vormt. Daarin
is sprake van genootschappen en eedverbonden van elken aard en strekking, gesticht
door lieden die geen stamverwanten zijn, ook al hebben zij volstrekt geen staatkundig
doel, of brouwen zij geen kwaad hoegenaamd tegen de regeering. Leiders en lidmaten
daarvan, dus luidt de eisch, zijn als even strafschuldig te beschouwen als die van
kettersche vereenigingen, en moeten dus gewurgd worden, of met honderd stokslagen
gestraft, en op 3000 mijlen afstands verbannen. Nu volgt hieruit wel, dat vrijheid
van vereeniging in China juist even veel te beteekenen heeft als vrijheid van
godsdienst, dat wil zeggen, niets; maar blijkt niet uit de plaatsing der Ketterwet in
een geheel ander hoofdstuk van het Wetboek overtuigend, dat de Staat de
godsdienstige genootschappen niet vervolgt als eenvoudige oproerige clubs, maar
wel degelijk om nog een andere reden van hooge beteekenis?
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Men volge dus de Chineesche regeering en haren Confucianistischen aanhang niet
dan zonder het grootste voorbehoud na, wanneer zij - wat in officieele stukken en
openbare geschriften hare vaste gewoonte is - elk godsdienstig genootschap in het
Rijk revolutionnair en oproerziek noemt, het toppunt dus van al wat slecht en
schurkachtig is, gevaarlijk voor Staat en Maatschappij. Meer waarde hechte men aan
het feit, dat in geschriften der sekten, door Europeesche onderzoekers verzameld en
doorsnuffeld, nooit een woord is ontdekt, dat verzet of oproer ademt, wel daarentegen
allerlei is gevonden ter vermaning tot het goede, tot trouw, eerbied en
onderworpenheid jegens ouders en vorsten, tot beheersching van hartstochten, tot
kuischheid en weldadigheid, nevens opwekkingen tot onthouding van drank en opium,
van zonden van de tong en de pen, van het dooden van levende wezens.
Een vraag, die ten slotte nog op antwoord wacht, is, of ook het Christendom door
China's staatsbestuur geacht wordt te vallen onder zijne Ketterwet, en er derhalve
voor de Christenvervolgingen daar te lande een andere aanleiding bestaat, dan door
zekere Europeesche schrijvers uit den duim gezogen wan- en schanddaden van
zendelingen.
Het antwoord moet hier onvoorwaardelijk bevestigend luiden. Want de Wetgever
rekent die wet toepasselijk op alle sekten en godsdiensten, hoe ook genaamd, en
noemt absoluut geen enkele op, die er buiten zou staan. Ook de staatsbeginselen, die
haar ten gronde liggen, geven niet de minste aanleiding om aan te nemen, dat zij op
alle sekten toepasselijk zou zijn, behalve juist op die éene, die niet alleen het
brandmerk van barbaarsche herkomst draagt, maar zich daarbij nog, o schande! wat niet eens het Boeddhisme zich vermeet te doen - ronduit kant tegen den heiligsten
grondslag van het heilige Confucianisme: den eeredienst der voorouders.
Alle edicten, door de regeerende dynastie tegen het Christendom en zijne
verkondiging uitgevaardigd, ziet men dan ook doordrongen van volmaakt denzelfden
geest, vol-
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komen dezelfde denkbeelden, die de Ketterwet beheerschen. Hun aantal is niet gering.
Bij dozijnen zijn zij op te delven uit de Sjing-hioen of ‘Keizerlijke Instructies’, eene
enorme verzameling van edicten en decreten van het thans regeerende huis,
stelselmatig, volgens de Keizers, in chronologische orde in een reeks van categorieën
gerangschikt, waaronder eene, getiteld t s i n g -k i ë n , ‘bedaring van schurkerijen’,
de edicten tegen het Christendom en alle andere kettersche sekten bevat. Van die
onschatbare bron voor kennis van het Chineesche staatsbestuur is Leiden's
Universiteitsbibliotheek de gelukkige bezitster. Bloote vertaling en bewerking der
bedoelde staatsstukken zou volop stof leveren voor een interessante
zendingsgeschiedenis, van Chineesche regeeringszij beschouwd, eene geschiedenis,
die de gegevens, tot dusver door de zendelingen zelven aan de wereld geschonken,
op merkwaardige wijze zou aanvullen en corrigeeren. Wij laten echter die kostbare
materie ter zijde, om ons te bepalen tot die edicten en voorschriften, ten aanzien van
Christenvervolging, welke de Regeering tusschen de verschillende bepalingen harer
Ketterwet heeft ingelascht, aldus de verklaring afleggende, dat zij deze wet ook in
alle deelen op die uitheemsche leer toepasselijk achtte. Mocht in den lezer nog een
zweempje van vertrouwen in het bestaan van Chineesche godsdienstvrijheid zijn
overgebleven, de genoemde edicten en voorschriften zullen ongetwijfeld ook dàt uit
hem bannen. Nauwkeurigheidshalve, en om den geest dier staatsstukken zooveel
mogelijk ongedeerd te laten, geven wij ze bij voorkeur in woordelijke vertaling weer.
‘In het 21ste jaar der Kia-khing periode (1816), op den 23sten van de 1ste maand, is
het hieronder volgende Keizerlijke Besluit ontvangen:
We n g Yu e n -k h i rapporteert Ons, een Europeaan te hebben opgespoord en
gearresteerd, die tersluiks het binnenland was ingedrongen en er zijne leer had
ingevoerd. Die ambtenaar onderzocht het geval op alle punten, en maakte er volledig
proces-verbaal van op. De zaak komt hierop neer, dat een zekere L a n Yu e h -w a n g
den vreem-
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deling het binnenland inbracht en verscheidene provinciën deed bereizen, waar hij
aanhang won, velen in vlam zette en misleidde. Door dat al voerde hij zijne
weêrspannigheid tegen de staatswetten tot het hoogste toppunt op, en werd voor
We n g Yu e n -k h i de noodzakelijkheid geboren om met de uiterste gestrengheid
een onderzoek in te stellen en, na behoorlijke bewijzen te hebben gevonden, voorzegde
misdadigers te veroordeelen tot wurging, om vervolgens aan Ons ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van het vonnis rapport uit te brengen. De misdadigers, wier
medeplichtigheid in dezen aan het licht is getreden, moet hij, ieder afzonderlijk,
opsporen en vatten, en verder moeten officieele spoedmissives door de provincie
heen verzonden worden, allen aanschrijvende om als één man strenge arrestaties te
bewerkstelligen, en nog meer onderzoekingen en terechtstellingen te doen plaats
hebben. Eerbiedigt dit!’
Achter dit decreet vinden wij een besluit geplaatst, drie jaren vroeger door
denzelfden Hemelzoon uitgevaardigd, waarin hij, in antwoord op een vraag, door
zekere overheidspersonen aan zijne hooge beslissing onderworpen, verklaart, dat
voortaan aan Christenen, die eerst na hunne arrestatie tot inkeer komen, geen
kwijtschelding van straf zal worden verleend, met andere woorden, het wetsartikel,
op blz. 295 van deel I weergegeven, in al zijne zwaarte op hen zal worden toegepast.
Bijzonder lezenswaardig is nog een decreet uit 1815, dat ons de zeldzame gelegenheid
schenkt de blijmoedigheid, waarmede de martelaren dood en mishandeling onder
het oog zagen, ook van officieele Chineesche zijde te hooren vermelden, en op hare
manier kenschetsen. ‘In het 20ste jaar der Kia-khing periode, op den 27sten der 5de
maand, is het volgende Keizerlijk Besluit ontvangen: ‘S j a n g M i n g rapporteerde
Ons, misdadigers gearresteerd te hebben, die voor de leer van den Heer des Hemels
(het Katholicisme) propaganda maakten, en hij legde daarbij volledig proces-verbaal
over van de onderzoekingen, die hij ten aanzien van elk hunner had ingesteld, alsmede
de vonnissen, over ieder uitgesproken. Die bende leerverbreiders wierp zich op het
domme landvolk, om dit
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op te stoken en te misleiden; zij legde de hand op lieden zonder ontwikkeling, ten
einde hen op dwaalwegen te brengen, en was dus oorzaak, dat die er in hoogst
bedenkelijke mate toe kwamen om hunne lichamen blijmoedig te verzaken (op te
offeren), ten einde in ruil daarvoor ten hemel te stijgen. De gemoederen der menschen
dusdanig in duisternis te dompelen, dat zij, o jammer, zelfs den dood niet meer
vreezen, zietdaar toch werkelijk iets, wat tot de afschuwelijkheden behoort. In deze
rechtzaak moeten dan ook de hoofdpropagandisten Ts j o e Yo e n en To e n g
Ts j o e i maar zonder verwijl gewurgd worden, en de aanhangers dier leer, die zich
verstokt en zonder berouw getoond hebben, n.l. T h a n g Ts j i n g -f o e n g en
anderen, tezamen acht-en-dertig in getale, worden opgezonden naar Sin-kiang (de
Nieuwe Provincie), om er aan de Eleuthen als slaven te worden afgestaan. En een
hunner, Tsjang Wan-hiao geheeten, reeds over de tachtig jaren oud, wien terzake
van zijne propaganda voor die leer, in dit rechtsgeding werd toegestaan zijne
verbanning af te koopen met geld, doch die zich daarna opnieuw verhard in het kwaad
en onbuigzaam van wil betoonde, - dien mag niet meer, evenmin als den schuldigen
vrouwen van den familienaam Ya n g , Ts e n g , H i a en Ts j o w , worden toegestaan
de verdiende straf af te koopen. Maar, trekken die acht-endertig misdadigers naar de
verre vestingen, dan blijft er in het landschap zelf, waar het misdrijf plaats vond,
niemand achter om als waarschuwend voorbeeld publiek ten toon te staan. Derhalve
staat het aan den Gouverneur der provincie, om uit die ter ballingschap verwezenen
ettelijken te kiezen, voor wie in hoogere mate dan voor de overigen verlichtende
omstandigheden bestaan, welke tegen de verbanningstraf een tegenwicht vormen;
en hij zal die, tezamen met den hoofdschuldige Ts j a n g Wa n -h i a o , in hunne
respectieve woonplaatsen met het schandbord om den hals publiek tentoonstellen,
als afschrikwekkend voorbeeld tegen zulke opstokerijen. T h a n g K w a n g -l i n en
nog een een-en-dertigtal, die tot inkeer kwamen toen zij voor het gerecht waren
gebracht, zullen elk honderd slagen krij-
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gen met den langen stok en daarop voor drie jaren verbannen worden, terwijl Ts j o w
K h i n g -s j i n g etc., zeven honderd en veertig in getale, die, na gegrepen te zijn,
oprecht berouw toonden, door ons van vervolging worden vrijgesteld. Voor het
overige moeten de vonnissen worden ten uitvoer gelegd zooals zij werden
uitgesproken. Eerbiedigt dit!’
Het edict vermeldt het oord niet, waar op zoo voorbeeldige wijze tegen die groote
Christengemeente werd gewoed; doch dat zal wel hier of daar in de annalen der
Katholieke propaganda aangeteekend staan. Dat een staatsbestuur, hetwelk zoo
onbarmhartig tegen ketters optreedt, geen grein gevoel bezitten kan voor hun trouw
en aanhankelijkheid jegens broederen en zusteren in den geloove, die als martelaren
zuchten in de ketenen der Wet, is te verwachten. Men vindt hiervan schitterend
getuigenis afgelegd in het Wetboek zelf, in een Keizerlijk edict, in 1819 op voorstel
van het Ministerie van Justitie uitgevaardigd. Het vermeldt, dat de mandarijn Ts i a n g
I-s i ë n den troon had bericht, dat een zekere K i Ts j a o -s w e n , een Christen, die
naar de Mohammedaansche vestingen had behooren te worden opgezonden, doch
wegens verzachtende omstandigheden, in het oord dat getuige van zijn ketterijen
was, voor eeuwig het schandbord droeg, zich niet ontzag, daar van zijne
geloofsgenooten bezoek te ontvangen. De ijverige staatsdienaar achtte het op dien
grond dwingend noodig, den Troon voor te stellen, den man naar de
Mohammedaansche vestigen te zenden, om er tot zijn dood met het schandbord ten
toon te loopen. Grifweg werd dit voorstel door den Troon aangenomen, want, dus
verklaarde het decreet, ‘zulke bezoeken moeten beschouwd worden als bewijzen van
betreurenswaardige onversaagdheid tegenover de Wet’. Hetzelfde Keizerlijk Besluit
werd meteen benuttigd voor een algemeene aanschrijving aan het mandarijnendom
des Rijks, om voortaan desgelijks te handelen met al zulke verstokte en schaamtelooze,
kettersche schandborddragers.
Verfijnd was het middel, door den Staat zijnen mandarijnen in het Wetboek zelf
aan de hand gedaan, om zich
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te vergewissen of bij Christenen, die vóór het gerecht hunnen godsdienst
verloochenden en afzwoeren, de bekeering ook wellicht geveinsd was, ten einde
dood of ballingschap te ontgaan. ‘In het twintigste jaar der Tao-kwang periode
(1840)’, dus staat daarin te lezen, ‘werd een Keizerlijk bevelschrift ontvangen,
bepalende dat voortaan, telkens wanneer in zaken van propaganda en uitoefening
van den godsdienst des Hemelheers de daaraan schuldigen zich bij de autoriteiten
mochten vervoegen, om uit eigen beweging te verklaren uit dien godsdienst te treden,
oftewel, na gevangen en voor het gerecht gebracht te zijn, vrijwillig dien godsdienst
verzaken - dat dan steeds, ingevolge de Keizerlijke decreten uit de Kia-khing periode,
het door hen vereerde kruis uit hunne huizen zal worden te voorschijn gehaald, en
hun bevolen zal worden den voet er op te zetten. Doen zij zulks zonder
tegenstribbelen, dan moet hun vrijstelling van straf verleend en de vrijheid
teruggeschonken worden; en zoo zij zich daarna toch wederom aan het oefenen van
dien godsdienst bezondigen, zal hunne straf, tenzij het geldt die des doods, met één
graad worden verzwaard. Eerbiedigt dit Besluit!’
Nevens al die edicten, ziet men in het Wetboek speciale bepalingen prijken
betreffende outslag, degradatie en tractementsverbeuring, toe te passen op
mandarijnen, op wier gebied buitenlandsche zendelingen tot de prediking en de
praktijk des Christendoms werden geduld, of aan vreemdelingen eenvoudig maar
doortocht werd verleend. Bewijzen dus geeft de Ketterwet zelf in overvloed, dat de
Chineesche Staat er aanvankelijk nooit van droomde, haar niet evenzeer op de
Christenen als op alle mogelijke sekten van kracht te achten, en ook toe te passen.
In 1846 werd bij Keizerlijk Besluit verklaard, dat zij niet langer ten aanzien van het
Christendom van kracht zou wezen; doch wat zag men desniettemin gebeuren? Dat
naast hetzelfde Besluit, de oudere decreten betreffende Christenvervolging, waaronder
de hierboven besprokene, in de Ketterwet bleven prijken, en dus de Regeering aan
haar mandarijnendom door het gansche Rijk heen op onverholen wijze te verstaan
gaf, hoe
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het nieuwmodische Besluit volstrekt niet ernstig was gemeend. Ja, op dezelfde wijze
ging zij na 1860 voort, toen de oorlog met Frankrijk en Engeland haar gedwongen
had, zich bij conventie met eerstgenoemde Mogendheid te verbinden, de zending en
het inlandsche, Katholieke Christendom onvervolgd te laten. Wij vinden ze nog in
volle glorie prijken in eene editie van 1882, waarnaar wij de vorenstaande bladzijden
hebben saamgesteld; maar hoevele jaren toen dat dubbelzinnige spel nog is voortgezet,
kunnen wij niet nagaan, aangezien niet alle edities van het Wetboek ons ter
beschikking staan. In eene van 1892, in ons bezit, komen geene edicten en
voorschriften betreffende Christenvervolging meer voor.
Met den zoogenaamden Opiumoorlog van 1842 begon voor het Christendom in
China een tijdperk, waarin zijn lot minder door het fanatisme van den Staat, dan door
den invloed van de vreemde Mogendheden werd bepaald. Nu en dan zag men, sinds
dien keer van het getij, de Regeering onder den drang van vertegenwoordigers der
mogendheden haar mandarijnendom eraan herinneren, dat de Ketterwet ten aanzien
van de Christenen vervallen was, ja, de Christenen evengoed als alle andere keizerlijke
onderdanen behoorden beschermd te worden. Doch al dat afgedwongen schoons kon
niet beletten, dat menigmaal aanvallen op zendingsstations plaats grepen onder leiding
van Confucianistische letterkundigen, waarbij de overheden kalm toeschouwer bleven,
onmacht voorwendende om het grauw te bedwingen. Het dient erkend, dat ook wel
af en toe Onderkoningen en andere bestuursambtenaren in hun gebied verboden de
Christenen lastig te vallen, ja zelfs hun godsdienst kenschetsten als van
aanbevelenswaardig allooi. Doch veel vaker is het voorgekomen, dat mandarijnen
het aanslaan van opruiende plakkaten, plagerijen van de ergste soort, plundering van
kapellen en huizen, oogluikend toelieten en dus rechtstreeks bevorderden, en
vervolgens ook geen vinger verroerden om de belhamels en geletterde opruiers te
straffen; dat zij in hunne ambtelijke briefwisseling de Christenen belasterden,
uitgaande van het stereotype Con-
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fucianistische axioma, dat alle ketterij de diepste verdorvenheid bewijst, en elke
zendeling en bekeerde, op grond van zijn zondigen tegen de Staatswet, feitelijk een
oproerling is en dus tot het uitvaagsel van het menschdom behoort. Voorstellen zijn
van hen naar de hooge Regeering uitgegaan om de Christenen te dwingen zich te
laten registreeren en op huizen en kleeding kenteekenen te bevestigen - men begrijpt
met welk lieflijk doel. Letterkundige gegradueerden en beambten, die zich bij de
Christenen aansloten of met hen verkeerden, hebben zij met verlies van rang en
betrekking bedreigd, en de dreigementen daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. Christenen
zijn door hen op allerlei schijngronden en op valsche aanklachten gerechtelijk
vervolgd, gemarteld en mishandeld, en zendelingen, die voor zulke slachtoffers in
de bres sprongen, uitgekreten voor lieden, die zich plaatsen boven 's lands wetten en
hunnen misdadigen bekeerlingen straffeloosheid trachten te verzekeren. Dagelijksche
beleedigingen, hoon en smaad, steenigingen, verzinken bij dat alles in het niet.
Inboorlingen worden geregeld ervan afgeschrikt, hunne eigendommen aan
vreemdelingen voor kapellen en hospitalen te verkoopen of te verhuren, door het
zekere vooruitzicht op een dracht stokslagen voor het gerecht, gepaard aan afpersing
van de ontvangen koop- of huurpenningen...
Men ziet dus, dat schrijvers in Nederland en daarbuiten, die zich de moeite gaven
een zondenregister van de zending bijeen te dichten, liefst op grond van hetgeen de
Chineesche gezaghebbende partij tegen haar heeft in te brengen, wèl zouden hebben
gedaan, met tevens eens na te gaan, of er ook op den kerfstok der wederpartij een en
ander stond aangestreept.
De houding van het mandarinaat tegenover het Christendom, door tal van zulke
voorvallen geteekend, kan moeilijk anders dan ten volle verklaarbaar wezen voor
hem, die den Confucianistischen geest van het Chineesche staatsbestuur ten aanzien
van ketterij begrijpt. Der Hooge Regeering is het met het prijsgeven van haar
anti-Christelijken geest al even weinig ernst. Wil men hiervan nog een bewijs? In
1860 werd zij door de conventie met Frankrijk
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tot verdraagzaamheid jegens de katholieke zending en hare bekeerlingen genoopt,
en - tien jaren liet zij verstrijken, alvorens zij in het Wetboek een bepaling in dien
geest inlaschte1). En toen het tractaat met Engeland de veiligheid der Protestantsche
missies en harer bekeerlingen voor het eerst op vastere schroeven had gezet, en in
1881 de gezant der Vereenigde Staten had weten te bewerken, dat de voorrechten,
aan katholieke bekeerlingen toegekend, ook langs den weg van bevelschriften aan
de Onderkoningen, door het gansche Rijk heen aan de protestantsche zouden worden
verzekerd, toen verscheen geen woord daaromtrent in de Ketterwet, en werd daarin
tot in 1894 zelfs het woord prostestant nog tevergeefs gezocht. Of het in latere edities
voorkomt, is ons onbekend, daar wij er geene ter beschikking hebben. Dus uit zich
de taaie vasthoudendheid van het staatsbestuur aan zijne anti-kettersche beginselen
door een veelzeggend doodzwijgen, tegenover de handhavers zijner wetten zelf, van
afgedwongen concessies ten behoeve van de ketterijen der Barbaren.
Onvermijdelijk dus wordt men geleid tot het besluit, dat de Chineesche, christelijke
Kerken de bescherming der vreemde Mogendheden niet kunnen ontberen, en, zoo
deze haar ontviel, onvermijdelijke ondergang haar aller lot zou zijn. Uit den mond
van zendelingen zelven hoorden wij het vaak, dat de missies het zeer goed zonder
die bescherming zouden stellen, dat bouwen op eigen kracht hare positie tegenover
de Chineesche regeering zou sterken en zuiveren, haar bij deze in aanzien, zelfs in
gunst zou brengen. Onze overtuiging echter is eene andere. Het dient toegegeven,
dat er tijdperken denkbaar zijn, waarin in China het Confucianistisch staatsfanatisme
sluimert en

1) Deze luidt: ‘Belijders van de leer des Hemelmeesters (d.i. van God) wordt in alle opzichten
toegestaan naar goedvinden bijeen te komen tot uitoefening van hunnen godsdienst, het lezen
van heilige boeken, enz. Zij zijn te éenenmale vrijgesteld van inquisitie en interdictie. En
alle toelichtende documenten, zoo gedrukte als geschrevene, die vroeger tegen de uitoefening
der verboden Leer van den Hemelheer in het leven zijn geroepen, geen enkel uitgezonderd,
worden hiermede verklaard nietig te zijn.’
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dus uitvoering der Ketterwet verslapt, ja, zelfs ophoudt. Doch zulk een goede kans
kan onmogelijk opwegen tegen deze ééne kwade, dat de altijd dreigende
vervolgingsstorm losbarst, en den vreemden godsdienst eenvoudig verdelgt. Zelfs
ten spijt van alle officieele buitenlandsche bescherming, verkeert het Christendom
in China steeds in doodsgevaar. Eene tijdelijke zwakke houding toch van
vertegenwoordigers der Mogendheden, eene uiting, een bewijs hunner
onverschilligheid jegens de zending, dat al kan alom en op elk oogenblik voor
dweepzieke plaatselijke overheden en geletterden een sein tot kwelling der Christenen,
tot bloedige vervolging worden. En wanneer - hetgeen altijd met wiskunstige
zekerheid gebeurt - gewapende botsingen van het rijk met deze of gene Mogendheid
verhalen in omloop brengen over hare nederlagen en totale fnuiking harer macht,
zoodat de geleerden gaan gelooven dat niemand meer met haar, noch met hare
tractaten rekening te houden heeft, dan wordt het Christendom aanstonds het
slachtoffer. Zoo werden de vijandelijke krijgsbedrijven der Franschen op Formosa
en op de rivier bij Foeh-tsjow in Augustus 1885 op den voet gevolgd door aanvallen
op inlandsche Christenen en kapellen in de provincie Kwangtoeng, waarbij alweer
de geletterde notabelen, als trouwe trawanten van het mandarijnendom,
hoofdaanleggers en ophitsers waren, en de plaatselijke overheden zich bijna alom
tot de rol van lijdelijk toeschouwer bepaalden. En hetzelfde verschijnsel vertoonde
zich weer in het afgeloopen jaar. De Confucianistische vervolgingszucht van den
Staat, in de Ketterwet belichaamd, is dus als een Damocleszwaard; de bescherming,
door de Mogendheden den Christenen verleend, niet veel meer dan een haar, dat het
zwaard belet te vallen. De moed der mannen en vrouwen, die, zich daarvan ten volle
bewust, dat zwaard trotseeren, meenende daarmede een Gode welgevallig en hunnen
heidenschen medemensch tot zegen strekkend werk te doen, vraagt geene hulde; er
zijn gelukkig, ook in onze dagen van ijdeltuitige menschvergoding, nog zaken, die
boven menschenlof staan. Maar wèl mag het uit de pen, dat - zelfs al weigert men
om, met het
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Christendom, de noodzakelijke consequentie daarvan, de progaganda, te aanvaarden
- die mannen en vrouwen wat anders verdienen dan den hoon en den smaad, in den
laatsten tijd door onwetende of lasterzieke schrijvers over hen uitgegoten. Er bestaat,
voorwaar, een andere reden voor Chineesche Christenvervolging dan een saamgedicht
zondenregister van zendelingen Q.E.D.
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John Ruskin, Fors Clavigera.
Verzameling van Brieven aan Werklieden uit ‘Fors Clavigera.’
Uit het Engelsch door B.H.
Met voorrede van Dr. Frederik van Eeden. Compleet in 2 Deelen.
G.A. Evers, Groningen, 1901.
Door Prof. Dr. B.H.C.K. van der Wijck.
Ik wist niet, dat het mogelijk was R u s k i n 's lyrisch proza, bewonderenswaardig
zoowel door zijn zeggingskracht als zijn fijnheid, teederheid en woordenrijkdom, in
behoorlijk Hollandsch weer te geven. De anonieme vertaler heeft zich op zulk een
wijze van zijn zware taak gekweten, dat hij aanspraak mag maken op de
erkentelijkheid zijner landgenooten en gerust zijn naam op het titelblad had kunnen
vermelden. Natuurlijk deelt zijn werk in de onvolkomenheid van al het
ondermaansche. Het is beter R u s k i n in het Engelsch te lezen. Maar de hooge prijs
van zijne artistiek uitgegeven boeken hield ze buiten het bereik van het groote publiek.
Nu bestaat er wel sedert een paar jaren een zoogenaamd goedkoope uitgaaf van ‘Fors
Clavigera’ in 4 deelen, à 6 sh. per deel. Doch zoo komt het origineel toch nog altijd
den Hollandschen kooper op f 14,40, en zelfs wanneer, gelijk dikwijls geschiedt,
voor de shilling 65 cents wordt geëischt, op f 15,60 te staan. De Hollandsche vertaling
in twee royaal gedrukte deelen, welke ik thans ga aankondigen, kost slechts f 1,25
per deel. Het is waar, dat in haar niet al de brieven zijn opgenomen, welke R u s k i n
onder den zonderlingen titel ‘Fors Clavigera’ tusschen 1 Jan. 1871 en Kerstmis 1884
tot Engelsche werklieden heeft
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gericht, maar de vertaler heeft het belangrijkste uitgezocht en er voor gezorgd dat
wat hier voor den matigen prijs van f 2,50 wordt aangeboden een goed sluitend geheel
is. Het verwondert ons niet te hooren, dat deze Hollandsche uitgave, schoon zij ter
nauwernood de pers verlaten heeft, reeds nagenoeg is uitverkocht. Dr. F. v a n
E e d e n gaf haar op de reis door het vaderland eene warme aanbeveling mede.
R u s k i n was in sommige opzichten een tamelijk onpractisch man. Anders zou
hij van zijn brieven aan Werklieden een goedkoop stuiversblad gemaakt hebben. Het
door hem gestichte Gilde van St. George, dat een voorbeeld zou zijn voor geheel
Engeland, een keurbende van hoogst beschaafde landbouwers, wars van onedel
winstbejag en tevreden met een hoogst eenvoudige leefwijze, is niet meer dan een
schitterende zeepbel geweest. De uitnemende O c t a v i a H i l l , die door jarenlange
vriendschap aan hem verbonden was, begreep, dat het plan schipbreuk moest lijden
en verwondde R u s k i n 's gevoelig hart door hare medewerking te weigeren. Zijn
onpractische zin blijkt ook daaruit, dat hij, toen hij de afschaffing van vivisectie aan
de Universiteit te Oxford niet kon doordrijven, weigerde langer den leerstoel in
kunstgeschiedenis aldaar te bezetten. Ook moet erkend worden, dat hij, gelijk menige
krachtige persoonlijkheid, ietwat eenzijdig was: vol bewondering voor de oprechtheid
ademende kunst der Prae-rafaëlieten, versmaadde hij de oud-Hollandsche
schilderschool en zijn enthousiasme voor de Gothiek verhinderde hem de heerlijkheid
der Grieksche architectuur te zien. In plaats van historisch was hij dikwijls romantisch
in zijn beoordeeling van personen en maatschappelijke toestanden: geneigd om het
verleden te vergulden ten einde op het heden een des te ongunstiger licht te laten
vallen.
Zoo stelt hij tweeërlei rechtspleging aan elkander over: eene uit de dagen des
geloofs, waarbij rechter en misdadiger samen het avondmaal gebruiken en als vrienden
van elkaar afscheid nemen, vóórdat de schuldige zijn hoofd op het blok neerlegt;
eene andere uit onze dagen, waarbij onschuldigen door een wraakgierig en in zijn
jacht naar goud
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tegeleurgesteld gespuis verscheurd worden. Zoo schildert hij ons Jersey vóórdat het
door den kapitalistischen maalstroom werd meegevoerd: een idyllisch bestaan, geen
armoede; daarna: ellende, akelig proza, bankroeten.
Wat uit dergelijke voorstellingen bovenal blijkt, is dat R u s k i n met goddeloosheid
en vuige geldzucht niet is ingenomen. Dat is weinig gezegd. Wat meer zegt, is dat
hij, gedurende een lange reeks van jaren, met onbezweken trouw, geheel onverplicht,
de taak heeft vervuld, welke de wereldschgezinde, voor het gouden kalf knielende
geestelijkheid van het Protestantsche Engeland in den regel op ergerlijke wijze
verwaarloosde. Ik zeg in den regel. Natuurlijk waren en zijn er onder de duizenden
officieele vertegenwoordigers van het Christendom echte Christenen. Maar niemand
heeft met zooveel nadruk als de leek R u s k i n de waarheid verkondigd, dat het een
mensch, ja zelfs een volk, niet baat de gansche wereld te gewinnen, als men daarbij
schade lijdt aan zijne ziel. Men kent den tic der Engelschen om handelingen, die
door zelfzucht worden ingegeven, als uitingen van grootmoedigheid voor te stellen.
Geen volk heeft het ooit zoover gebracht in de kunst der veinzerij. R u s k i n vonnist
de hebzucht, die onder het mom van belangelooze toewijding aan het groot geheel
schuil gaat en zoo den aanleg van spoorwegen als een handelwijze afschildert, welke
een burgerkroon verdient. ‘De welwillendheid, zegt hij, welke voor ondernemingen
van dat soort vereischt wordt, komt hierop, enkel hierop neer, dat, als het aan het
Britsche publiek bekend werd, dat zijn ingenieurs, na tunnels door Mont-Cenis en
St. Gothard geboord te hebben, nu zich sterk maakten een spoorweg naar de hel aan
te leggen, dat Britsche publiek terstond voor ieder bedrag kapitaal in die onderneming
zou steken en het bouwen van kerken over geheel Engeland zou staken uit vrees aan
de dividenden afbreuk te doen.’
Men bespeurt het: den onpractischen idealist, die zijn volk redden wilde en om
die reden de nationale zonden met schorpioenen geeselde, waren de oogen opengegaan
voor de gebreken van dat ondanks zijn trouw kerkbezoek
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door en door goddelooze volk, toen wij, op het vaste land, ons niet meer Krimoorlog
en Opiumoorlog en diefstal van diamantmijnen willende herinneren, tot Engeland
bewonderend opzagen om zijn talrijke mannelijke deugden, zijn ongeëvenaarden
voorspoed, zijn groote energie, zijn bloeienden vrijen handel, zijn krachtige
werkliedenvereenigingen, zijn nobele aristocratie, zijn ontwikkeld parlementarisme.
R u s k i n heeft zeer zonderlinge denkbeelden, maar welke, hoe paradoxaal zij ook
klinken mogen, nochtans ernstige overweging verdienen, daar zij uitgesproken worden
door een man met een groot verstand en een edel hart. Zoo betoogt hij, dat de
nietsdoener, die van zijn renten leeft, aan oplichterij schuldig staat, daar hij zich door
anderen, die in zijne plaats arbeiden, laat onderhouden. Hij wil de natuurlijke
schoonheden van zijn land beschermd zien tegen de aanslagen der nijverheid en doet
een luid protest hooren, wanneer de frissche wateren worden omgeschapen in
stinkende modderpoelen en de ademhaling belemmerd wordt door den vunzigen,
den hemel verduisterenden rook der fabrieken. Hij eischt, dat, als er ergens een mooie
viool is, zij zal worden afgestaan aan hem die waard is haar te bespelen, dat zoo alle
werktuigen zullen toebehooren aan wie ze gebruiken kunnen, dat zoo het land
eigendom worde van wie het bebouwen kan en wil. Hij wenscht, dat de arbeider
weder onafhankelijk worde van de ijzeren duivels, de machines, en dat hem de
vreugde iets compleets te mogen leveren, iets waarop hij met voldoening als zijnde
geheel zijn eigen werk kan neerzien, worde teruggeschonken. Hij vindt het niet in
den haak, dat een zoo achtingswaardig schepsel, als de mensch is, tot een werktuig,
tot een middel worde verlaagd, om de markt van goedkoope en daarenboven meestal
slechte producten te voorzien. Hij klaagt er over, dat arbeid, die een nuttig resultaat
oplevert en om die reden een opvoedende kracht bezit, slechts een hongerloon
verdient, terwijl de groote kapitalen ter beschikking worden gesteld van improductief
en dus demoraliseerend werk. Hij oordeelt, dat de verhouding tusschen patroon en
werkman eerst dan beter zal worden, wanneer, gelijk bij onze dienst-
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boden, het loon ophoudt wisselvallig te zijn. Dan zal de goede werkman vast emplooi
vinden en geen kans meer loopen door een minderwaardig kameraad, die het voor
het halve geld wil doen, verdrongen te worden. Hij vindt het geen teeken van nationale
welvaart en evenmin van hooge zedelijkheid, dat men den jongen mannen voorhoudt,
hoe onberaden het is vroeg te huwen en ze zoo verlokt Venus Vulgivaga na te loopen.
Hij acht het een ramp dat ‘the upper ten thousand’ thans eeuwen lang reeds leven,
alsof zij één groote Picnic-partij vieren: zij zitten op het fijne gras, drinken hun
champagne, eten hun pasteien en werpen aan de haveloozen, die in dichte drommen
op een afstand het festijn begluren, van tijd tot tijd een brok toe, waarom dezen
grabbelen mogen. De rijken hadden aan de armen vele nuttige dingen en op goedkoope
wijze ook vroolijkheid kunnen leeren, ‘dansen en zingen bij voorbeeld.’ R u s k i n
wenscht, dat de groote steden verdwijnen, daar, zoolang zij blijven bestaan, hare
achterbuurten onvermijdelijk holen van ellende en ongerechtigheid zullen zijn. Gaarne
zou hij voorts de wet van het oude Florence, die koopen om weer te verkoopen tot
een overtreding stempelde, in eere hersteld zien: de prijzen worden thans niet, zooals
de staatshuishoudkundigen beweren, door vraag en aanbod geregeld, maar door
‘schurken,’ door tusschenhandelaars, die haring en tarbot, zelfs op plaatsen aan zee,
peperduur doen zijn en de visch liever als mest gebruiken, of in het water terugwerpen,
dan dat zij een deel van hun winst zouden laten vallen ter wille van de menschen
met een lichte beurs en een hongerige maag. ‘De tegenwoordige toestand is deze:
dat rijke menschen betaald worden voor rijk-zijn, niets-doende menschen voor
niets-doen, terwijl aan werkzame menschen een belasting wordt opgelegd voor
werkzaam-zijn. Ziedaar een regeling, die niet veel langer houdbaar schijnt; land en
werktuigen dienen in het vervolg toe te behooren aan wie ze gebruiken, of, wat
minder revolutionair en terstond uitvoerbaar is, laten zij, die land en werktuigen
hebben, verplicht worden ze zelve te gebruiken.’
Wij moesten het allen, zegt R u s k i n , ons tot een
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levensregel maken met eigen handen onzen kost te verdienen en niet te dulden, veel
minder te eischen, dat anderen ons voeden zullen. ‘En dat om tweeërlei reden: primo,
omdat het noodig is voor onze gezondheid en ons besef van eigenwaarde; ten tweede,
en dat klemt nog meer, omdat op die wijze gebroken wordt met het ontzettende,
algemeene misdrijf der moderne maatschappij: want wij beginnen met het brood van
den arbeider weg te stelen, daar wij hem niet enkel voor zijn eigen eten, maar ook
voor ons eten laten werken; vervolgens zien wij op hem neder en beschimpen hem
wegens zijn verbastering en zijn verlaging, welke immers een noodwendig gevolg
zijn van het altoosdurend zwoegen; voorts houden wij hem soms met opzet van
sparen af, ten einde hem in onze macht te hebben en in de fabriek te kunnen vermalen;
eindelijk verkoopen wij hem steeds zoo groot een hoeveelheid jenever als wij hem
maar kunnen laten slikken, meestal tot een prijs van twintig stuivers, als het maar
even twee stuivers waard is, ten einde onze zakken te vullen; ten slotte dreunen wij
hem vrome lessen uit een catechismus voor en laten hem die van buiten leeren, opdat
hij vol onderdanigheid onze rustige slaaf moge zijn.’
R u s k i n verwacht geen heil van algemeen stemrecht, verandering van
regeeringsvorm of iets dergelijks uitwendigs. Hij is veel te verstandig om niet te
begrijpen, dat, als men bij de wet het nemen van interest wou verbieden, men ook
koop en verkoop niet moest toelaten, want anders verhinderde niets om te verkoopen
met het recht van terugkoop tegen een bepaalden tijd en voor een bepaalde som en
zoo zou dan het leenen tegen rente door een achterdeur weer naar binnen dringen.
Wilde men den handel afschaffen, dan zou ook het persoonlijk eigendom moeten
worden verbeurd verklaard. Doch geweld en doodslag zouden aan de orde van den
dag zijn, als allen gelijk recht op alles meenden te hebben. Dus dan zou er toch weer
een eigenaar moeten zijn: de Staat. Deze zou dan algemeen voogd en verzorger
dienen te zijn, de algemeene patroon, misschien een hard en onverbiddelijk patroon;
of zijn er geen werkstakingen in Italië onder de sigarenmakers ten einde den
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Staat-patroon tot wat meer menschelijkheid te dwingen? R u s k i n zal dat alles wel
overwogen hebben. Hij stelt ten minste geen dwangmaatregelen voor. Wat hij beoogt,
is een omkeering van gemoed en inzicht bij de leidende klassen en bij het geheele
volk, een breken met de gewoonte om, waar het economische aangelegenheden
betreft, enkel op de balans van het eigenbelang acht te geven en de weegschaal van
het recht in een hoek te laten liggen. Juist omdat hij wil, dat zijn woorden tot de ziel
zijner lezers zullen doordringen, kiest hij ze zoo kras mogelijk en stelt hij ieder
individueel aansprakelijk voor wat de schuld der maatschappij is. Hij wil, dat de
couponknippers en aandeelhouders in allerlei naamlooze vennootschappen van
kwaadheid uit hun vel springen, want dat is hem een teeken, dat hij niet voor doove
ooren heeft gesproken en dan is er kans, dat, als de vertoornden weer tot zich zelve
zullen zijn gekomen, zijn striemende woorden eenig nuttig effect zullen hebben.
Inderdaad, lediggangers behoorden er niet te zijn, - evenmin als proletariërs. En
ergerlijk is het, dat honderd vijftig personen half Engeland bezitten, vijf en zeventig
half Schotland, vijf en dertig half Ierland; ergerlijk, dat de schoone landgoederen
door hooge muren aan het oog onttrokken worden, dat aan de millioenen, die er niet
te huis behooren, enkel de aanblik van den stoffigen landweg wordt vergund; dat
men in de kerken hoort bidden: ‘forgive us our trespasses as we forgive them that
trespass against us’, maar, als de dienst is afgeloopen, gewaarschuwd wordt aan die
woorden niet te veel te hechten, want bij den ingang van ieder buitenverblijf grijnst
op een groot bord de bedreiging: ‘Trespassers will be prosecuted.’ Wie ongenood
het waagt een kijkje te nemen van het mooie, dat achter de muren verscholen ligt,
loopt inderdaad gevaar, ook al is hij geen vagebond, vervolgd te worden. ‘Al dit land
van Groot-Brittanje en Ierland was aan de kinderen der menschen gegeven, en ziet,
wij, die het in eigendom hebben, zijn des Heeren kinderen; gij, millioenen, gaat aan
uw werk!’
Zijn R u s k i n 's idealen voor verwerkelijking vatbaar?
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Belooft het zaad, dat door hem is uitgestrooid, te zullen opgroeien en vruchten dragen?
Ik geloof niet, dat de wensch van R u s k i n en ook van W i l l i a m M o r r i s
vervuld zal worden en de door stoom gedreven machines weder verdwijnen zullen.
Het is ondenkbaar, dat, nu de lucifers zijn uitgevonden, wij weder met een tonderdoos
en een vuursteen op zak zouden gaan loopen. Wel mag men verwachten en zelfs
eischen, dat, al zij het met groote kosten, de fabrikatie van lucifers ophoude schadelijk
voor de gezondheid te zijn. Worden zij dan tien of twintig maal duurder, het kan
geen kwaad; wij zullen er wat zuiniger mee omspringen. Ook zal er een tijd komen
- het is schande dat hij zich nog wachten laat - waarin het verboden is de wateren te
vervuilen en een zoo heerlijke stad als onze Koninklijke Residentie tot een
ongenietbaar verblijf te maken voor ieder, wiens reukzin niet totaal is afgestompt.
De fabrieken zullen zoo hervormd worden, dat zij aan de eischen van gezondheid
en goeden smaak voldoen. Maar ik waag het te voorspellen, dat zij niet verdwijnen
zullen. Evenmin, meen ik, zullen de gezegende vruchten der verdeeling van den
arbeid worden prijsgegeven. Terugkeer tot het verleden grijpt in de geschiedenis der
beschaving niet plaats. R u s k i n zou dat hebben ingezien, indien zijn blik op de
dingen minder romantisch, meer historisch ware geweest. Duizendmaal heeft hij
gelijk, waar hij zegt: de wrevel, die er in de kringen der fabrieksarbeiders heerscht,
spruit niet daaruit voort, dat de menschen slecht gevoed worden, maar dat zij geen
pleizier in hun werk hebben. ‘Het is, op den keper beschouwd, niet de arbeid, die
verdeeld wordt, maar de arbeider zelf; men dwingt hem niet een volledig schepsel
te zijn, maar een segment van een mensch, waarin slechts dat kleine kruimpje verstand
huist, hetwelk noodig is niet om een speld of een spijker, maar om de punt van een
speld of den kop van een spijker te maken. Nu is het goed en wenschelijk, dat er vele
spelden op een dag ontstaan, maar als we konden zien met wat voor kristalzand de
punten geslepen worden, - zandkorrels van menschelijke zielen, gruis, dat door een
vergroot-
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glas moet worden bekeken om in zijn waren aard erkend te worden, - dan zouden
wij denken, dat hier eenig verlies wordt geleden. De jammerkreet, die uit de centra
van nijverheid omhoog stijgt, is dat er allerlei gemaakt, maar dat de mensch er
verminkt wordt.’ Wij mogen R u s k i n dankbaar zijn, dat hij zulke waarheden,
waarheden om van te sidderen en te beven, luide heeft uitgesproken. Door inkrimping
van den machinalen arbeidstijd en op verschillende andere wijzen zijn menschlievende
fabrieksheeren in Twente en elders reeds bezig den vloek, die aan de verdeeling van
arbeid kleeft, zooveel mogelijk te bezweren. En daarin zullen zij steeds beter slagen,
naar gelang het een meer algemeen erkende plicht wordt, zich aan het lichamelijk
en geestelijk welzijn der arbeidende scharen veel te laten gelegen liggen.
De huichelaars, die zich door R u s k i n 's ‘menschlievende economie’ in hun
eigenbelang bedreigd gevoelen, trachten de kracht zijner woorden te breken door de
opmerking, dat de wereld armer zou worden, als de door hem gegeven lessen werden
in praktijk gebracht. Maar inderdaad heeft R u s k i n hart voor alles, wat in
stoffelijken, intellectueelen, zedelijken of artistieken zin de waarde van het
menschelijk leven verhoogen kan. Hij ijvert tegen woeker, lediggang en pronkerige
weelde, maar is niet onverschillig voor veredeling van het paardenras en evenmin
voor smaakvolle en passende kleedij1). Hebt gij ooit een aardiger passage gelezen,
dan die, waarin hij vraagt, om welke reden de kleine meisjes in Engeland te groote
schoenen dragen? Hij betoogt op welsprekende wijze, dat de menschen veel meer
genoegen in hun leven zouden smaken, als zij iederen dag naar de wolken

1) Van woeker gesproken: Java kan niet tot welvaart komen, zoolang de inlander ieder voorschot
voor zaadpadi enz. aan Chinees en Arabier met honderd à vierhonderd procent rente moet
betalen. Waarom niet, gelijk nog onlangs door het Alg. Handelsblad gevraagd werd, van
Rijkswege landbouwcrediet ingevoerd? Te gelijk met de landrente, die jaarlijks geheel
binnenkomt, zouden de voorschotten van de dessa's kunnen worden teruggevorderd. Door
den woeker te fnuiken zou Nederland de harten der millioenen voor zich winnen en zoo zijn
gezag over Insulinde duurzaam bevestigen; door de draagkracht der bevolking aanzienlijk
te verhoogen, zou zelfs het belang van den fiscus gebaat worden!
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keken. Maar de ‘struggle-for-lifers’ hebben het te druk met zich zelve om aandacht
te schenken aan de luchten, de mossen, de bloemen des velds. Hoogstens kennen zij
enkel de wolken van de oleographieën, waarmede zij hun salon versieren.
Het zij men al dan niet met R u s k i n 's theorieën over woeker en andere feiten van
economischen aard instemt, ieder kan van hem leeren een wijzer, beter en gelukkiger
mensch te worden. Let op zijn betoog, dat verbeelding noodzakelijk is en dus dient
ontwikkeld te worden, op zijne beschouwing over het nut van dramatische poëzie,
op zijne juiste definitie van spel en arbeid, op zijne schildering van menschelijk geluk
en ongeluk, op zijne onderscheiding van werkelijke en valsche levensbehoeften.
Natuurlijk zal hij, idealist als hij is, op sommigen nu eens den indruk maken een
onnoozele bloed, dan weder een aanmatigende gek te zijn. Het laatste, omdat hij van
uit de hoogte neerziet op allerlei dwaze vooroordeelen. Het eerste, omdat hij niet
uitgeslapen schijnt, omdat hij zijn groot fortuin niet besteed heeft in zijn eigen belang,
maar in het belang van anderen. Ieder kent helden der phrase, die den kapitalisten
verwijten, dat zij op hun gesloten geldkist blijven zitten: zelve leven deze
wereldhervormers dikwijls in weelde; diep ongelukkig zouden zij zijn, als hun jas
niet van het fijnste laken ware, als zij geen echte Havannas konden rooken en Heidsick
Dry aan hun vrienden voorzetten. Zij leggen op de schouders van anderen lasten, die
zij zelven met geen vinger aanroeren. R u s k i n leefde overeenkomstig zijn leer, had
weinig voor zich zelf, veel voor anderen noodig. Men schrijve het daaraan toe, dat
hij een echt Christen was. Een echt Christen in het land, dat, van bloed druipende
flibustiers gelijk S t a n l e y en R h o d e s als zijn groote mannen eert. Hij spoort zijn
lezers aan Christus te belijden voor de menschen, iets waarvoor de meesten, gelijk
zij na eenig zelf-onderzoek zullen inzien, terugdeinzen. ‘Naar de kerk gaan is slechts
een meedoen met de mode van den dag; niet in het minst een belijden van Christus,
maar enkel de uitdrukking van den wensch om even achtenswaardig als anderen
gevonden te worden. Bij het Avondmaal aanzitten is gewoonlijk niet
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veel meer; hoewel het bijgeloovig kan worden, en enkel een dienst, dien men doet,
om vrijstelling van andere diensten te verkrijgen. Heftige strijdlust voor bijzondere
secten als de Evangelische, de Roomsch-Katholieke, de streng Episcopaalsche, de
Methodistische of dergelijke is een vorm van partij-verwaandheid, een tarten van
Christus, geen belijden van Hem. Maar Christus belijden is ten eerste zich
rechtvaardig, waarheidlievend en ingetogen gedragen, vervolgens zich afscheiden
van hen, die openlijk en van beroep schurken, logenaars en overspelers zijn. Hetgeen
verschrikkelijk moeilijk te doen is en wat de Christelijke kerk (in Engeland)
tegenwoordig geheel opgehouden heeft ook maar te beproeven.’
Nooit heeft iemand op vromer en aangrijpender wijze den Bijbel verklaard dan
door R u s k i n op menige bladzijde van ‘Fors Clavigera’ gedaan wordt. Ook in dit
opzicht is zijn boek zeer leerrijk, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat er
velen thans rondloopen, die geen flauw vermoeden hebben welk een rijke goudmijn
van diepe gedachten en schoone woorden de Bijbel behelst.
R u s k i n 's werk is een Tendenzboek. Toch beantwoordt het aan de strengste
eischen der aesthetiek. Het toont ons, dat een man met een artistieke natuur ook dan
iets moois voortbrengt, als hij met volle bewustzijn de taak van predikant of
onderwijzer aanvaardt. De bekoring, die van zijn boek uitgaat, is zoo groot, dat men,
als men zelf wel eens iets schrijft, in de verzoeking komt de pen neer te werpen en
den lezer toe te roepen: lees liever R u s k i n .
Thans nog iets over den titel. ‘Fors Clavigera’ is een verbinding van twee Latijnsche
woorden, welke, volgens de bedoeling van den schrijver, verschillende beteekenissen
heeft. Want Fors wil kracht zeggen, maar ook fortuin. Clava is knots, clavis een
sleutel, clavus een spijker; gero beteekent: ik draag. ‘Fors Clavigera’ kan dus vertolkt
worden als: de kracht van den knotsdrager, van Hercules, welke een kracht was voor
daden en niet voor misdaden, daar zijn knots diende om monsters en wreede menschen
te beteugelen en van olijvenhout gemaakt was. Maar in den regel bedoelt de titel: de
fortuin, die spijkers aandraagt,
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waarmede zij de menschen vastklinkt, zoodat het hun enkel vrij staat het aangewezen
lot tot het beste einde te leiden, waarvoor het vatbaar is. Niemand was er meer dan
R u s k i n van overtuigd, dat de gaven der menschen verschillen en dat niet ieder
alles kan worden. Een tijd lang, zoo verhaalt hij, had ik onder mijn leiding een student,
die ernstig en geduldig werkte en aan wien ik buitengewoon veel lof kon toezwaaien.
Op een zekeren dag vroeg hij mij: ‘Denkt gij, dat ik ooit zoo goed als T u r n e r zal
teekenen?’ Mijn antwoord was: ‘Het is veel waarschijnlijker, dat gij Keizer aller
Russen wordt. Er is gemiddeld om de vijftien of twintig jaren een nieuwe Keizer.
Door vreemd toeval en gelukkige kuiperijen zou ieder Keizer kunnen worden. Maar
er komt slechts één T u r n e r om de vijfhonderd jaren, en God beslist, zonder eenige
kuiperij als hulp toe te laten, in welk stuk klei Hij Zijn ziel zal inblazen.’ De jonge
man, die een prachtig talent voor technische uitvoering, maar volstrekt geen
oorspronkelijkheid had, wilde zijn meester niet gelooven. Hij had het zich nu eens
in het hoofd gezet een evenknie van T u r n e r te worden, verspilde zijn krachten in
een worsteling van vergeefsche inspanning, deed niet wat R u s k i n hem aanbeval
te doen, wilde Zwitsersche sneeuwgebergten en wolken op het doek brengen, vatte
kou, kreeg de tering en stierf.
Aan dat droevig verhaal knoopt R u s k i n een les vast, welke in onze dagen van
wreede examens overweging verdient. ‘Het zou ons allen doen ontstellen, als wij
konden weten, hoeveel sterfgevallen er tegenwoordig jaarlijks door de spanning en
angst van vergelijkende examens veroorzaakt worden; maar de schade in al die
gevallen aan de beste vermogens van het verstand toegebracht, de ellendige verwarring
en ongerijmdheid, welke het stelsel zelf met zich brengt, ten gevolge waarvan iedere
post geboden wordt niet aan den persoon, die er het meest voor geschikt is, maar aan
hem, die op een gegeven dag toevallig lichamelijke kracht genoeg heeft om de akelige
foltering te doorstaan, vertegenwoordigen een ramp, onafzienbaar in zijn gevolgen,
betreurenswaardiger dan vele sterfgevallen’.
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Dr. A.W. Nieuwenhuis in Centraal Borneo,
Door Prof. A.L. van Hasselt.
‘Een digte sluijer van onkunde lag over dit groote land en verborg de
volkstammen, die deszelfs binnenste bewonen.’
Een saluut aan de dooden is een daad van piëteit, van de eigenschap die in ons
geworden is uit hetgeen gedacht en gevoeld werd door alle menschengeslachten, van
de oudste tijden af. Die piëteit heeft tot eersten grondslag hetzelfde hopen en vreezen,
dat den Dajak drijft tot zijn doodenhulde en doodenhulp om den weg naar den
geheimzinnigen Apoe Kesio, zijn hemel, mogelijk en gemakkelijk te maken.
Wanneer wij gaan spreken van N i e u w e n h u i s of van M o l e n g r a a f f , dan
dringt zich de gedachte bij ons op aan den man, die lang vóór hen de bergen
overschreed, welke de wateren scheiden die op Borneo de Westerafdeeling en de
Zuider- en Oosterafdeeling doorstroomen, - over G e o r g e M ü l l e r , een van de
talrijke vreemdelingen die medehielpen om de bezittingen van Nederland tusschen
de tropen bekend te maken.
Wat er van M ü l l e r bekend is, werd verzameld door De Indische Bij, het
tijdschrift, dat een levendige belangstelling wilde wekken voor Indië, maar na een
éénjarig bestaan den arbeid staakte. Als men zich de moeite geeft daarin na te gaan
wat M ü l l e r vertelt over zijne reizen
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waarvan de aanteekeningen n i e t verloren gingen, dan zal men, dunkt mij, den indruk
krijgen dat over M ü l l e r 's wetenschappelijken arbeid op Borneo minder gesproken
zou zijn, indien hij niet vermoord ware bij de Goeroeng Bakang. De conclusie is
misschien niet geheel zuiver, gevormd als zij werd bij het hopeloos vergelijken van
M ü l l e r 's mededeelingen over zijn tocht naar en in Soekadana en Simpang met de
kaart van S t e m f o o r t en Te n S i e t h o f f (blad 12 van 1898), want B l u m e , een
vriend van M ü l l e r en redacteur van De Indische Bij, teekende bij het handschrift
aan ‘dat dit gedeelte van 's mans werk over Borneo, ofschoon niet geheel ontbloot
van belangrijkheid, nauwelijks in vergelijking kan komen met de bouwstoffen, die
hij op onderscheidene reizen en met de grootste inspanning en volharding over de
gesteldheid der binnenlanden van dit groote eiland had bijeen verzameld.’
Bouwstoffen intusschen die niemand ooit gezien heeft. B l u m e onderstelt dat een
deel is verloren gegaan bij gelegenheid van den moord of in handen geraakt van den
sultan van Koetei en dat een ander deel nog (namelijk in 1842) zou berusten in het
Koloniaal archief; wellicht waren dat de kaarten van de opnemingen ter westkust,
waarvan Vo n D e r f e l d e n v a n H i n d e r s t e i n gebruik maakte bij de
samenstelling der kaart van Nederlandsch-Indië, maar zekerheid daaromtrent bestaat
niet. Wel zegt Ve t h in 1856 dat ‘men... de zekerheid erlangde dat zijn kostbare
verzamelingen zich nog in handen van den sultan van Koetei bevonden’ en spreekt
B l u m e van ‘eenen schat van allerbelangrijkste statistische aanteekeningen,... een
aantal geometrische opmetingen en schetsen van de door hem bezochte landstreken,
de voornaamste bergen en binnenmeren, enz.’, maar nooit is daarvan iets gepubliceerd
naar het schijnt en evenmin werden de verzamelingen teruggegeven. Zeker is, dat
van de twee tochten door M ü l l e r ondernomen van de westen van de oostkust uit,
beide naar, de laatste over het scheidingsgebergte, dat driekwart eeuw later zijn naam
zou dragen, slechts zeer weinig bekend is.
Van Pontianak op de westkust voer hij over Tajan,
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Sanggau en Sintang, vervolgens de Tawang op naar de meren, terug naar de Kapoewas
en langs Selimban en Piasa naar Djonkong, dan over Boenoet naar den mond van de
Sibau waar thans Poetoes Sibau ligt. Van daar keerde hij, de Kapoewas afzakkende,
naar Pontianak terug, maar weinig dagen later ging hij weder naar boven en kwam
nog hooger op, tot Soengei Atong, dat op de kaart onvindbaar maar, volgens Ve t h ,
113o 15′ O.L. gelegen is, d.i. tusschen de Lolong en den mond der Kréhau (Kerijan).
In het jaar 1824 was dat een stoute onderneming, die nevens al de beletselen welke
moeder natuur haar in den weg legde, nog te kampen had met den onwil van doodelijk
beangstigde inlandsche reisgenooten. Poetoes Sibau was niet een controleursplaats,
zooals thans en waarschijnlijk was M ü l l e r de eerste Europeaan, die zoo hoog de
Kapoewas opvoer.
Dat is zoo gebleven tot in onzen tijd en toen in 1891 met de topographische
opneming zou worden begonnen, hing over het brongebied der Kapoewas altijd nog
‘de digte sluijer van onkunde,’ waarvan M ü l l e r sprak.
Van de oostkust uit de Mahakam bevarende, is M ü l l e r langs Tengaron naar de
Mera, een linker zijrivier gegaan, zestien dagreizen ver. Daar bleek hem dat de
Mahakam een weinig hooger ophoudt bevaarbaar te zijn, zelfs voor kleine prauwen,
waarom M ü l l e r zijn reis vervolgde langs de Long Haweng, een rivier die zich met
de Mahakam vereenigt en in weinige dagen naar het gebergte leidt dat het
stroomgebied van Kapoewas en Mahakam scheidt.
Op de kaarten is deze route niet te vinden en ook de mededeelingen van
N i e u w e n h u i s omtrent zijne reis in de tweede helft van 1899 langs de
Boven-Mahakam over het scheidingsgebergte met Serawak1) geven daaromtrent geen
zekere opheldering. Er is een plaatsje Long Howong, maar dit ligt nog een heel eind
beneden den Mera-mond en kan dus Long Haweng van M ü l l e r niet zijn. Mij dunkt
dat die Haweng is het riviertje Howong (op de kaarten Kowong), in het gebied van
de Pnihing's, het rechter zijtakje van de

1) Deel XVIII Nr. 3 Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Gen.
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Mahakam boven de Kaso-monding, waarlangs N i e u w e n h u i s had willen afdalen
als niet bijzondere omstandigheden hem naar de Penanei hadden geleid. Tusschen
Long Mera en de Howong echter is de afstand zoo groot dat het afleggen er van den
reiziger geruimen tijd moet hebben gekost en de ‘weinige dagen’ kunnen dus slechts
betrekking hebben op den tocht de Howong op naar de waterscheiding, terwijl ook
dit zijtakje geen ‘stroom’ genoemd kan worden, met welk woord de Haweng bij
Ve t h wordt aangeduid.
M ü l l e r komt dan te Poeran-lalau, de laatste kampong der Pnihing's, moest van
daar verder te voet, bijna acht dagen lang, om een bevaarbaren zijtak der Kapoewas
te bereiken en vond dien inderdaad in nog korteren tijd. Waar hij ergens de
waterscheiding is overgetrokken blijkt uit de verhalen der berichtgevers niet. Volgens
de kaart van E n t h o v e n (Bijdragen tot de geographie van Borneo's Westerafdeeling
1ste stuk 1901) klimt het gebergte van het punt af waar N i e u w e n h u i s het overtrok
(830 m.) noordwaarts tot 11, 12, 16, 1700 meter. Waarschijnlijk is M ü l l e r over
een van die hoogten geklauterd en heeft hij van daar te voet de samenvloeiing van
Langau en Boengan bereikt, waar de dood hem wachtte.
Merkwaardig is dat eene reis als deze, waarvan zoo weinig resultaten konden worden
geopenbaard, zoo langen tijd een unicum bleef, juist alsof het de best geslaagde tocht
ware geweest die op het doorreisde terrein schier niets meer te onderzoeken overliet.
De ondervonden tegenstand prikkelde niet tot nieuwe inspanning.
In onzen tijd was niets meer dan ‘een schaduw op het volkomen succes’ noodig
om het plan te doen rijpen tot een hernieuwd pogen. De wetenschappelijke expeditie
naar Centraal-Borneo in 1894 had den deelnemers aan resultaten op ieders bijzonder
veld van onderzoek alles opgeleverd wat zij wenschen konden, maar het onbekende
gebied van de Boven-Mahakam bleef onbekend. Van de Mahakam keerde men
huiswaarts, naar Poetoes Sibau, het verste punt van
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huis op M ü l l e r 's eerste reis; de controleur van Boven-Kapoewas, die de leiding
van de expeditie had, meende dat het niet verantwoord zou zijn verder door te dringen.
N i e u w e n h u i s , die als arts aan de expeditie had deelgenomen, ging nu weldra
Borneo verlaten, maar zijn Borneoplannen liet hij niet varen; zij bleven hem bij tot
op Lombok toe, waarheen hij geroepen werd naar het tooneel van den strijd, en
zoodra de dienst hem vrij liet, heeft hij ze schitterend volvoerd.
Naar Borneo teruggekeerd, koos hij zich een pied-à-terre te Tandjong Karang,
waar hij in 1894 reeds eenige weken had doorgebracht, vijf uur varens van Poetoes
Sibau, om er de Kajantaal te leeren en ook met het doel om, na afloop van den oogst
en de nieuwjaarsfeesten, de Kajans als roeiers en dragers mede te krijgen op den
tocht dien hij naar de Boven-Mahakam zou gaan ondernemen. Geduld oefenen was
het wachtwoord; het welslagen der onderneming is voor een groot deel aan dat geduld
te danken. M ü l l e r , met zijn ‘ligtgeraakte, hevig opbruischende geaardheid’, had
't niet uitgehouden af te wachten het einde van al de door A d a t voorgeschreven
feesten, van al het ceremonieel dat de verbodsbepalingen medebrengen van het
raadplegen der vogelgeluiden; hij ergerde zich aan de ‘belagchelijke ceremoniën’
die de offeranden vóór het vertrek vereischten ‘Ten laatste verloor onze M ü l l e r
het geduld’ schrijft B l u m e . Wellicht één van de samenloopende redenen waarom
M ü l l e r het leven verloor. Een duidelijk ‘Mensch, ärgere dich nicht’ worde op het
dagboek gedrukt van den reiziger in gindsche streken.
In het gebrek aan een kaart bij het boek van N i e u w e n h u i s wordt voorzien,
voor een deel althans, door de kaart van het reeds genoemde artikel van E n t h o v e n .
De kaarten van S t e m f o o r t en Te n S i e t h o f f brengen den lezer niet verder dan
tot even voorbij Poetoes Sibau, en laten hem dan aan zijn lot over. Langs Loensa,
voorbij de monding van de Kréhau, Long Hakat en Long Mensikai en langs den
mond van de Lopong bereiken de vaartuigen der expeditie de Goeroeng Delapan, de
acht watervallen, het eerste
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ernstige beletsel in de rivier, waar de Kapoewas over een lengte van 6 à 700 meters
in de klem raakt tusschen zeer rotsachtige oevers, waarop het water vruchteloos zijn
erodeerend vermogen had beproefd. Aan beide oevers liggen groote blokken, die
beurtelings den waterweg vernauwen en stroomversnellingen met watervallen vormen.
Al de goederen moesten over de rotsen aan den oever tot boven de vallen gedragen
en de booten met rotanlijnen tegen den stroom opgetrokken worden.
Bij den mond van de Bongan verliet de vloot de Kapoewas, voer de zijrivier in
tot het reeds genoemde punt Goeroeng Bakang, waar opnieuw watervallen moesten
overgetrokken worden en volgde daarna de Boelit, die in de Bongan valt. Op korten
afstand van den pangkalan Mahakam of aanlegplaats voor de Mahakam, ‘waar men
in den regel den landtocht begint’ - schrijft N i e u w e n h u i s gemoedelijk, alsof er
van een geregelden dienst sprake was! - werd het kamp opgeslagen. De Boelit slingert
zich door een reeks van kalkkegels die ter hoogte van 150-250 meters oprijzen in de
leisteenformatie van het Boven-Kapoewasgebied. Het onderste deel der overhangende
wanden is door de werking van het door de poreuze kalkmassa zijpelende water
doorkliefd met zeer diepe en breede groeven, die geheel beneden tot holen verwijden
met stalagmieten en stalaktieten; boven de overhangende wanden worden de zijden
eerst loodrecht en buigen zich hoogerop flauw tot elkander, aldus groote kalklenzen
vormend, gelijk zij meer in oude leiformatie vóórkomen.
Nu werd overlegd of langs de Howong dan wel langs de Penanei naar de Mahakam
zou gereisd worden. Ter oriënteering heeft men, daar E n t h o v e n 's kaart bij de
waterscheiding eindigt en alleen de Penanei nog even aangeeft, het 13e blad (1899)
v a n S t e m f o o r t en Te n S i e t h o f f of No. 21 (1900) van D o r n s e i f f e n 's
atlas noodig, waarop beide riviertjes zijn geteekend. De zoogenaamde landtocht ving
aan en de genoemde kaarten geven het duidelijk te zien, eerst in het water, daarna
overland, een stuk van de Boelit afsnijdende, maar meestal liep het pad in of langs
de bedding van het riviertje, totdat een andere,
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de Katé, werd bereikt dat tot weg diende naar den bergrug aan welks andere zijde
de Banjoe stroomt. Van dien 300 meters hoogen bergrug was de reusachtige Terata
te zien, die zijn naakte wanden uit het alles bedekkende oerwoud meer dan 1000
meters in de hoogte steekt (1467 volgens de opneming).
Uit de kaart van E n t h o v e n blijkt dat N i e u w e n h u i s zich vergist door mede
te deelen dat hij over den heuvelrug het Boelit-dal bereikte; aan gene zijde van den
rug toch, waarop ook de Terata staat, loopt een andere niet genoemde linker zijrivier
van de Boengan, waarin de Banjoe uitwatert. De laatste werd overgetrokken en de
richting gevolgd naar de waterscheiding tot aan de Awang, een riviertje aan den voet
daarvan op een hoogte van 600 meters, waar men kampeerde.
De waterscheiding tusschen de twee hoofdstroomen van Oost- en West Borneo is
een rug in noord-zuidelijke richting tusschen twee hoogere gedeelten, de Nopin in
het zuiden en de Apoon in het noorden, die beide aan een vulkaan grenzen, de Terata
en de Lekoedjan of Batoe Betong (1190 m.). Deze laatste werd beklommen en men
berouwde het zich niet, want het uitzicht viel niet tegen daar vooral in westelijke
richting ver het Kapoewasgebied te zien was. Naar het Noorden stuitte de blik tegen
het Boven-Kapoewas ketengebergte; aan zijn voet stroomt in een diep dal de Bongan
met hare bijrivieren, waarin de reizigers zoovele weken voortgekropen waren. Uit
dit dal rezen in noordoostelijke richting de eene keten na de andere achter elkander
op, voortdurend stijgende en in 't Noorden de hoogste toppen van die reeksen, de
Kijoe Toetoeng en de Kerihoen (1790 m). Naar het Zuiden verliep alleen de rug van
den Liang Tibab uit het Bongan-dal en verloor zich achter den Terata, terwijl
dáárachter het uitzicht onbegrensd is over het uitgestrekte, vrij vlakke stroomgebied
van de Langau. Eenige rustpunten voor het oog bieden naar het Westen en Zuidwesten
de Hariwoeng (1243 m.), de Menakoet (1210 m.) en de Sara (1317 m.), drie
kegelvormige massa's, die als heterogeene, alleenstaande vormingen in de
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uitgestrekte golvende vlakten, aan vulkanen doen denken.
Het vellen van eenige boomen aan den oostkant gaf uitzicht over het dal van de
Penanei en de Kaso, door midelmatig hooge ketens ingesloten en begrensd door een
hoog gebergte; in noordoostelijke richting stond daar de Boekit Penanei, als smalle,
hooge en witwandige kegel.
Van het kampement uit was de waterscheiding, eigenaardig Boekit Antara genoemd,
na enkele honderd meters klimmen bereikt; zij is een rechte bergrug, op den kam
slechts weinige tientallen meters breed, die den Nopin met den Apoon verbindt en
aan weerszijden vrij steil afdaalt, westwaarts naar het Kapoewas-, oostwaarst naar
het Mahakamgebied. Even achter den voet van deze hoogte, waarop talrijke offers
blijk gaven dat ook de Kajans er iets meer in zien dan in andere waterscheidingen,
vond het reisgezelschap nog zwakke sporen van het kamp van 1894, het verste punt
dat men destijds bereikte.
Op de plaats waar men aan de Penanei kwam, was deze reeds twintig meters breed;
tot hier hadden de opnemers van den topographischen dienst hun werk verricht,
zoodat nu verder het terrein door de expeditie moest worden opgenomen. In een huis
van Pnihings werden de goederen geborgen, totdat alles voor de bootvaart langs de
Penanei naar beneden zou gereed zijn.
De formatie van het terrein bleef dezelfde: sterk gelaagde en geplooide zandsteen,
op sommige plaatsen meer aard- en leiachtig; daar tusschen kalkkegels, die op
dezelfde wijze als in de Boelit scherp afgescheiden zitten in het omgevende gesteente,
dat er zich omheen voortzet bijna zonder te veranderen van helling of strijkrichting.
Daar waar van den hoogen oever grootere gedeelten verweringsproducten waren
afgevallen, kwamen vaak mooie plooiingsprofielen te voorschijn. Twee loodrechte
wanden ter weerszijden van het riviertje vormden een kloof in het kalkgebergte van
200 meters hoog en 15 tot 25 meters breed, die het naar de Mahakam vloeiende water
in de kalk heeft uitgeslepen. Hier en daar was de poreuze massa door het water geheel
weggespoeld, zoodat groote blokken,
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van steun beroofd, in de rivierbedding dreigden te storten; zóó smal was op sommige
plaatsen de doorgang dat hij met een moker verruimd moest worden.
In het reisverhaal van N i e u w e n h u i s stuiten wij hier op een beletsel dat alleen
uit den weg kan worden geruimd door aan te nemen dat de benedenloop der Penanei
ook Kaso genoemd wordt. Hij vaart de Kaso in, volgens de kaarten een rechter zijtak
van de Penanei. Maar kort daarop vermeldt hij de zwarigheden die - nadat de Kaso
zich tot nu toe gemakkelijk getoond had - zich voordeden aan hare monding in de
Mahakam. Daar heeft de Kaso zich verplicht gezien een bergketen door te breken,
die zich nog aan den rechteroever tot een 7 à 800 meter hooge berggroef verheft.
Over een reeks stroomversnellingen die van groote rotsblokken in de bedding het
gevolg zijn, wordt eindelijk de Mahakam, het doel van zooveel overleg en vermoeienis
bereikt.
Bij de monding van de Serata, een linker zijrivier, vertoonden zich weder eenige
teekenen van leven bij een groote Pnihing-vestiging; bij die van de Tjehan, die van
het Zuiden in de Mahakam valt, breidde zich een open vlakte uit met den Liang
Karing op den achtergrond, een hoog, wit kalksteengebergte dat het begin is eener
uitgebreide kalkformatie, welke aan de rivier meer gelegenheid geeft zich in de
breedte te ontwikkelen. Spoedig volgt nu links Belaré, namelijk het huis waar Belaré,
het Pnihinghoofd, verblijf houdt, in de geheele Kapoewas, Mahakam en
Batang-Redjang bekend. Hier werd het plan overlegd om de volgende rechter zijrivier,
de Bloeöe op te varen met het doel de medewerking van een ander, daar wonend
invloedrijk hoofd te erlangen. Niet alleen werd het plan volvoerd, maar men voer de
Bloeöe nog verder op tot aan de Lilit Boelan, een 300 meter breede en 500 meter
lange zandsteenvlakte, die de bedding vormt der rivier, bij hoog water geheel bedekt
wordt, maar bij laag water slechts in enkele scheuren en diepere plaatsen het weinigje
water doorlaat dat van boven komt. De geheele zandsteenlaag, die met een helling
van slechts 8o zich naar boven verheft,
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vertoont geen andere oneffenheden dan ronde en ovale openingen van zeer kleine
af, tot en met een middellijn van een meter, welke in cylindervormige ruimten voeren,
loodrecht naar beneden in het gesteente uitgespoeld. Een der diepste is vier meter
en alle bevatten eenige rolsteenen en zand dat, in draaiende beweging gebracht door
den stroom, de uitschuring teweegorengt.
Mede van de Bloeöe uit werd de Moang beklommen om een uitzicht te krijgen op
het scheidingsgebergte van Mahakam en Barito; de weg loopt door de Dingei, een
zijtakje van de Bloeöe en na dit verlaten te hebben, moest een steile kegel van 300
meter beklommen worden, waardoor de geheele steiging 800 meter werd, maar
uizicht was er niet. Met beter uitslag werd het beklimmen van de Batoe Kasian
beloond, die met hellingen van 40 tot 43o aan den Bloeöe-oever oprijst. Nadat waar
noodig de bijl het uitzicht had geopend, vertoonde zich naar het Noorden en
Noordwesten de Batoe Mili aan de oostzijde van de Mahakam, zijn loodrechte wanden
tot een hoogte van 1000 meter verheffend, aan de achterzijde omgeven door den
rechten rug van den Ong Dia, die zich evenwijdig met de Mahakam naar het Westen
uitstrekt; zuidwaarts zag men den Batoe Lesong, het scheidingsgebergte tusschen
Mahakam en Moeroeng, een linker zijtak van de Boven-Barito. Zoowel de Batoe
Mili als de Batoe Kasian bleek te zijn samengesteld uit vulkanische gesteenten, zooals
er in het gebied van de Boven-Mahakam op vele plaatsen door de oppervlakkige
zandsteenformatie heenbreken; naast deze sporen van vulkanische werking, die in
den regel uit andesiet bestaan, wijzen ook vele minerale bronnen daarop.
Van de Bloeöe ging men stroomop naar de Tjehan terug om een onderzoek in te
stellen naar den Batoe Kalong, een met figuren versierden steen.
Een overhaaste tocht werd op deze wijze de reis inderdaad niet; reeds het overleg
kostte telkenmale veel tijd, vooral wanneer de politiek kwam medepraten. Het laatste
nummer van het programma voor het verblijf aan de Mahakam boven de watervallen
bestond in het bezoeken van
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de streek der 'Ma Soelings, die ten noorden van de Merasè, een linker zijtak van den
hoofdstroom verblijven; maar K w i n g I r a n g , het aan de Bloeöe wonende hoofd,
ried aan de reis uit te strekken tot Long Tepai, de laatste vestiging der Longglats
boven de watervallen. Het zou, meende hij, zeer wenschelijk wezen met alle hoofden
van de Boven-Mahakam kennis te maken en hij verwachtte dat het verblijf van
N i e u w e n h u i s onder hen en hun volk voor het Gouvernement aanleiding zou
wezen, zich meer te gaan bemoeien met die streken, vooral tegenover Serawak, van
waar de bevolking voortdurend met een aanval werd bedreigd. In de laatste jaren
drongen meer en meer Batang Loepars van ginds in de Boven-Mahakam en zochten
boschproducten in het land der Pnihings zonder een tiende er van aan de hoofden te
betalen, terwijl hun lust in het koppensnellen een voortdurend gevaar opleverde voor
de stammen aan de Mahakam. Om nu de groote vrees die de Hollanders tot nu toe
hun allen inboezemde te matigen, vond K w i n g I r a n g het noodig aan alle hoofden
een bezoek te brengen en N i e u w e n h u i s te vertoonen. Hem ried hij bovendien
voortaan een Nederlandsche vlag te voeren, iets dat niet geschied was, opdat de
hoofden niet van het begin af in de zending eene politieke zouden zien; nu evenwel
zijzelven dat er van maken wilden, had de leider van den tocht er geen bezwaar tegen
en ook het plan om naar B o L e a te Long Tepai te gaan kreeg zijn beslag. Ditmaal
mocht er met de uitvoering niet gedraald worden, want voor het volk beneden aan
de Mahakam, waar men wat vroeger gezaaid had, begon de oogsttijd te naderen en
dan verkeerden vooral de Longglats in een strengen verbodstijd gedurende welke er
niet aan bezoek te denken viel.
Van Long Tepai voer men de Mahakam weder op naar de Merasè-monding om
te Batoe Sala bij de 'Ma Soelings te verblijven; ook werd die zijrivier zelve zoo hoog
mogelijk opgevaren om de geologische formatie der omgeving en den loop na te
gaan. Na den terugkeer te Long Tepai werd de vaart benedenwaarts voortgezet; even
beneden die plaats begint de stroombedding zich sterk te vernauwen,
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de rotsachtige oevers naderen elkander tot op 60 en 100 meter en in het rivierbed
zelf verheffen zich vele rotspunten. Iets verder tot aan den voet der watervallen van
de westelijke reeks is de Mahakam niet meer dan 40 meter breed en aan beide oevers
rijzen tot 400 à 500 meter bergen omhoog, die uit lagen van zandsteen bestaan,
rustende op fraaie lagen van witte hoornsteen. Deze ligt bij de watervallen op de
hoogte der rivierbedding en heeft door hare hardheid veroorzaakt dat de wateren van
den stroom hier slechts een gang van 15 tot 20 meter breedte hebben kunnen uitslijpen.
Waar nog hardere gedeelten zijn blijven staan, vormt de rivier de eigenlijke vallen.
Van de Bloeöe af tot aan het begin der watervallen loopt de Mahakam vrij regelmatig
van oost naar west met een lichte wending naar het Noorden; later buigt zij wat meer
naar het Zuiden en behoudt deze richting tot aan de kust.
Langs den zeer geaccidenteerden waterweg door den diepen kloof, waarin de
geheele reeks watervallen ligt, bereikte men Long Deho, de woonplaats van B a n g
J o k , het invloedrijke hoofd der Bahau's en van een 85 jarigen man, die zich den
tocht van M ü l l e r in 1825 nog herinnerde. Van deze plaats uit werd de Batoe Ajo
beklommen, waarvoor eerst naar Oema Wak, een plaatsje iets lager aan de rivier
moest gevaren worden. Op den berg, die nauwelijks 1000 meter hoog is, bevond
N i e u w e n h u i s zich in een merkwaardige omgeving; een dichte mosbekleeding
van verscheidene centimeter dikte bedekte alle boomen en planten. Alle boomen
waren laag, hadden geen grooter doorsneden dan 3 à 4 decimeter en stonden ver uit
elkander, echter verbonden door enkele slingerplanten, die steun bieden aan het
afhangend moskleed dat ieder geluid dempt als in een zwaar behangen kamer.
In het Kapoewasgebied komt zulk een verandering in het voorkomen van het woud
eerst op 1300 meter voor en op Java moet men minstens tweemaal zoo hoog zijn om
in een dergelijke omgeving te komen. N i e u w e n h u i s schrijft dit onderscheid in
hoofdzaak toe aan de equatoriale ligging van Borneo, waardoor het land onttrokken
wordt
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aan den invloed der moessons, het jaargetijde van heldere lucht en weinig regen niet
in zijn volle kracht voorkomt, waar het in elke maand veel regent, hetgeen in
aanzienlijke mate bevorderd wordt door de onafgebroken bekleeding met dicht
oerwoud, zooals de aanwezigheid der vele groote rivieren duidelijk bewijst. Door
de afkoeling die van den veel bewolkte hemel het gevolg is kan, in verband met de
regenhoeveelheid, het mos op betrekkelijke geringe hoogte dermate welig tieren.
Beneden den Kiham Oedang, een waterval die tusschen Oema Wak en de rechter
zijrivier Boenoet ligt, krijgt de Mahaham weer een breedte van 80 tot 100 meter en
stroomt dan verder tusschen vrij lage zandsteenoevers, welk gesteente in de
rivierbedding zelve, afwisselend met conglomeraten van ronde en ovale steentjes,
alleenstaande rotspunten vormt, die slechts bij hoog water bezwaren opleveren.
Verderop dringen de oevers weder in de hoogte en naar elkander toe en wringt de
rivier zich door een meer dan 2000 meter lange kloof, waarvan de zandsteenwanden
tot 2 à 300 meter omhoog rijzen.
Als de waterafvoer groot is, maakt zulks het vaarwater hoogst bezwaarlijk, soms
zelfs onbruikbaar, omdat in de kloof met hare wielingen roeien niet voldoende is om
de wanden links en rechts te mijden, die daarenboven aan de ijzeren haken der
schippers geen houvast geven. Kooplieden die de rivier op moeten, worden soms
maanden lang opgehouden beneden dit punt, daar er geen wegen zijn langs de oevers
om de moeilijkheden om te trekken.
Waar de Boenoet aan de rechterzijde in de Mahakam stroomt, ligt Long Boenoet
van waar, beneden de vallen, een der naaste verbindingswegen aanvangt met het
Baritogebied. Men roeit de rivier in één dag op en komt daarna in een halven dag
over land tot aan een zijrivier van de reeds genoemde Moeroeng.
Bij Long Boenoet treedt de Mahakam uit het bergland en krijgt weder een
aanzienlijke breedte die zij op enkele vernauwingen na, tot aan de kust behoudt. Tot
nabij dit punt is in 1885 de resident T r o m p de rivier opgevaren. Spoedig bereikt
men, benedenwaarts gaande, Long Bagoeng,
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de eerste vestiging beneden de vallen, waar de rivier zich nog iets verbreedt, tot 250
meter, en voor het eerst weder krokodillen worden aangetroffen. Langs Long Medang
aan de Medang (links) en voorbij de Mera (mede links) en de Rata (rechts) kwam
de expeditie te Long Howong en eindelijk te Tepoe of Oedjoe Tepoe tot waar een
van de stoombooten des sultans van Koetei haar kwam afhalen.
***
Met takt is deze hoogst belangrijke onderzoekingstocht voorbereid en met beleid
is hij ten uitvoer gebracht. De koene leider heeft het beste middel aangewend om
zich van macht over anderen te verzekeren, dat is: hen wel te doen. Hij heeft
vertrouwen weten te wekken bij de inlandssche hoofden wier invloedrijke hulp
onmisbaar was om hem vrijelijk te brengen door het onbekende gebied. Gedurende
zijne afzondering te Tandjong Karang, bij Poetoes Sibau, waar A k a m I g a u woont,
het hoofd dat op de vorige reis (1894) zoo nuttig was geweest, wist hij dezen voor
zijn plan te winnen onder herinnering aan diens vroeger gedane belofte. Gedurende
zijn verblijf te Nanga Raoen bij de Oeloe Ajoar en de zooeven bedoelde reis naar de
Mahakam in '94 had N i e u w e n h u i s gelegenheid gehad zich verder te oefenen in
den vertrouwelijken omgang met de Mendalam Kajans. Door zijn jarenlang verblijf
op Borneo's westkust en den omgang met Kapoewas Maleiers was hem het Maleisch
dat aan de Boven-Kapoewas wordt gesproken en dat aanmerkelijk verschilt van wat
men Maleisch pleegt te noemen, allengs minder onverstaanbaar geworden; maar toen
hij gewaar werd dat alle stammen aan de Boven-Mahakam een gemeenschappelijke
Kajantaal spreken, ging hij die taal leeren. Van deze omgangstaal van Noord- en
Oost-Borneo, het Boesang, zijn de talen der Kajan-stammen grootendeels afkomstig
en ook anderen, als de Maleiers, Poenans en Boekats bedienen zich van deze taal.
‘Nauwelijks echter sprak ik hen aan in het Boesang, dat ook zij verstonden’, vertelt
N i e u w e n h u i s ergens, ‘of hun gezichten klaarden op, en zij gevoelden zich vrij
genoeg om te vragen naar zout, tabak en medicijnen.’
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Ook deze medicijnen, zijne genees- en heelkundige bekwaamheden hebben hem den
weg van west naar oost geopend, en vooral in den beginne droeg de medische hulp
veel bij ‘tot consolidatie van het nog jonge vertrouwen’.
Met gelatenheid heeft hij zich geheel geschikt naar den omslachtigen habitus van
gindsche bevolking na den Europa-mensch te hebben afgelegd; hij heeft de kunst
verstaan zich te verplaatsen in hare denkwijze en aldus den sleutel zoekend voor hare
soms hoogst zonderlinge handelwijze, heeft hij geleerd alle uitingen van ongeduld
of drift te onderdrukken die schadelijk zijn voor het veilig en gemakkelijk verkeer.
Het resultaat was een zeer ongewone mate van vertrouwen dat hij genoot niet alleen
bij de mannen, maar ook en vooral van de zijde der vrouwen en kinderen, een
vertrouwen dat hem gelegenheid gaf tot grondige kennismaking met het leven en
denken van het volk.
Naast de gevolgen van hetgeen N i e u w e n h u i s zelf noemt ‘de politieke
bijbedoelingen van den tocht’ moeten zeker vooral genoemd en geroemd worden
die juiste kennis van het volk, dat in menig opzicht hoog blijkt te staan in en door
zijn isolement.
Bij menig hoofdstuk blijft er te vragen over, maar bij geen enkel onderwerp krijgt
men den indruk dat de schrijver méér wil vertellen dan de reiziger te weten kwam.
Er is eerlijk en waardevol materiaal verzameld, nieuw en frisch geput uit de zuivere
bron; voor elk die na hem komt is de weg gebaand, ‘the art of travel’ onder de Dajaks
is ons door dit boek geopenbaard.
Het volkomen slagen van zijn moeielijken en gevaarvollen tocht is voor onzen
moedigen, ondernemenden reiziger een prikkel geweest om nog verder en dieper in
Borneo's binnenlanden door te dringen. Nog geen jaar was verloopen of hij ving in
Mei 1898 andermaal een tocht dwars door het eiland aan van Pontianak naar
Samarinda; vandaar terug de Mahakam op naar de bronnen van dien stroom op den
spitstoppigen Batoe Tibang, die de Bahau's als oorsprong van de meeste der hun
bekende groote rivieren

Onze Eeuw. Jaargang 1

616
van Borneo, het middenpunt der aarde noemen. En, terug gekeerd naar Long Deho,
vaart hij in Augustus 1899 de Bo en dan haar rechter zijrivier de Oga op, trekt de
waterscheiding van Mahakam en Kajan over en leeft gedurende twee maanden onder
de Kenja's, het mannelijk volk, welks krijgstochten gevreesd zijn bij alle Dajaks die
de grenslanden van zijn gebied bewonen.
‘Ofschoon wij slechts twee maanden onder deze bevolking vertoefden’, schrijft
N i e u w e n h u i s 1), ‘werd onze onderlinge verhouding zoo gemakkelijk als met de
Bahau's in even zoovele jaren’. Maar zóó groot was de vrees van de Kajans en
Pnihings die hem vergezelden voor deze beruchte stamgenooten ‘dat zij de eerste
maand voortdurend in hevigen angst verkeerden voor hunne hoofden, waarvan zij
er zoovele zagen hangen boven de vuren in de voorgalerijen’.
De belangwekkende waarnemingen die N i e u w e n h u i s zich beloofde van zijn
bezoek aan de Kenja's zijn niet uitgebleven en vooral op medisch en ethnologisch
gebied belooft hij ons hoogst eigenaardige en geheel onverwachte uitkomsten.
Het beheerschen van de spreektaal, kennis en eerbiediging van de volksgebruiken
en gewoonten, liefde voor het volk waaronder hij vertoefde, hebben naast moed en
energie niet slechts het binnenland van Borneo voor den reiziger ontsloten, maar ook
den weg gebaand, waarlangs vrede, orde en welvaart aan zijn bevolking kan worden
gebracht.
Binnen weinige weken zal N i e u w e n h u i s in het vaderland zijn teruggekeerd.
Laat hem dan te beurt vallen wat de Dajaks verwachten en hem ten volle toekomt:
‘als een groot reiziger gevierd te worden!’
Delft, Mei 1901.

1) Bulletin No. 37 van de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig onderzoek der
Nederlandsche koloniën.
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Het vóór-helleensche Griekenland en de jongste opgravingen op
Creta.
Door Dr. J.H. Holwerda.
Een dichte nevel dekt nog de voorgeschiedenis van Griekenland. Wel weten we, dat
lang vóór de eigenlijke Helleensche beschaving opkwam, in diezelfde landen een
betrekkelijk zeer hoogstaande cultuur heeft gebloeid, doch historische gegevens,
gelijk wij die in de geschiedverhalen onzer schrijvers en in de inscripties voor latere
tijden bezitten, ontbreken natuurlijk voor die vroegere periode geheel. Slechts een
zeer vaag beeld kunnen wij ons van dat Griekenland uit den z.g. Mykeenschen tijd
vormen, doch tal van raadselen en vragen zijn nog onopgelost gebleven. Vanwaar
is dat volk gekomen, dat zich in die vroege tijden tot een zoo betrekkelijk groote
hoogte van bloei heeft opgewerkt? Waren het stamverwanten van den lateren Griek
of bevatte het elementen, welke misschien niet eens tot den Indo-Germaanschen stam
hebben behoord? Ziedaar reeds eenige, zeer voorname kwesties, waarover wel reeds
veel is gezegd, maar waarin het nog steeds moeilijk valt partij te kiezen. En toch is
ons reeds lang de weg gewezen, waarlangs wij meer en meer in de geheimen van
dien voortijd kunnen doordringen.
De sagen der latere Grieken verhalen ons van een
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heldentijd, waarvan het beeld ongetwijfeld een afspiegeling is van het leven en de
historie dezer periode. En waar eenmaal de sage de richting heeft aangegeven, waarin
we moeten zoeken, daar vindt ons onderzoek zijn machtigsten steun in de
overblijfselen, welke de bodem van het land ons oplevert.
Spreken de zangen van Homerus ons van den machtigen vorst van Mykene, die
met zijn vasallen optrok naar het beroemde Ilion, de vlakte van Argos met hare
grootsche ruïnen van Tiryns, Mykene en verscheidene andere plaatsen bewijst ons,
hoe daar werkelijk eenmaal een centrum van macht en beschaving is geweest, en de
opgravingen van Troje toonen ons eveneens eeuwenoude nederzettingen op de plek,
waar de helden van H o m e r u s zouden hebben gestreden. Zoo hebben tal van
vondsten ook op vele andere plaatsen der oude wereld de betrekkelijk hooge
historische waarde der sagen bewezen. Wanneer men zich maar los weet te maken
van alle détails der verhalen, wanneer men zich maar niet voorstelt het graf van
A t r e u s of de halsketen van H e l e n a te hebben gevonden, dan kunnen mythen en
sagen in vele gevallen den opgraver aanwijzen, waar hij slechts de spade in den grond
heeft te steken, om meerdere getuigenissen uit dien vóór-historischen tijd aan den
bodem te ontrukken.
De sagen, die ons thans zullen bezighouden, gaan nog tot vroeger tijden terug dan
die der Homerische helden.
De schrijver D i o d o r u s 1) uit de eerste eeuw v. Chr. doet ons een zeer omstandig
verhaal omtrent ook van elders bekende sagen, welke op Creta en voor een goed deel
zeker ook in veel wijder kring waren verbreid.
Ten tijde van de oudste bewoners van Creta, de Dactylen en de Coureten, welke
zelf het menschelijk geslacht met vele nuttige zaken hebben bekend gemaakt, leefden
op dat eiland in de Cnosische vlakte de Titanen, van welke de oudste, C r o n o s , de
wereldheerschappij voerde. Overbe-

1) Diod. Sic. V. 64 e.v.
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kend is dan verder het alom verbreide verhaal van dezen T i t a n , die, omdat hem
was voorspeld dat zijn zoon hem zijn regeering zou ontnemen, de kinderen die hem
werden geboren, verslond, totdat zijne gemalin R h e a haar zoontje Z e u s voor hem
verborg in een grot van het Ida-gebergte op Creta, waar het door de goede zorgen
der nymphen opgroeide. Volwassen geworden, ontnam Z e u s werkelijk zijn vader
de regeering en huwde, eveneens in het land van Cnosos, Hera, die hem verscheidene
zonen en dochteren (de bekende godennamen) schonk.
Deze sage localiseert dus niet alleen de geboorte van den grooten god Z e u s op
Creta, maar maakt dit eiland als 't ware tot het vaderland der geheele godenwereld
en het is zeker niet te gewaagd, reeds hieruit de conclusie te trekken, dat het eiland
in den ouden vóór-historischen tijd een machtig centrum van beschaving is geweest,
vooral daar verscheidene dezer godenverhalen niet tot Creta zelf zijn beperkt gebleven,
doch hunne plaats hebben gevonden in de meer algemeene mythologische opvattingen
der Grieken. Bevestigd wordt deze conclusie nog door de reeds bovengenoemde
opmerkingen van D i o d o r u s , dat de oudste bewoners van Creta in vele opzichten
de weldoeners zijn geweest der menschheid.
Hebben dus reeds deze godenmythen onze aandacht op dit eiland gevestigd, van
veel meer belang zijn nog de Cretensische heldensagen, waarvan tal van oude
schrijvers ons verhalen.
Vele geslachten na de goden, zoo vertelt D i o d o r u s verder, leefden op Creta de
heroën, waarvan de voornaamste was M i n o s , de zoon van Z e u s en E u r o p a , die
op het eiland vele steden stichtte, o.a. Cnosos, Phaestos en Cydonia, die het volk
vele wetten gaf en zich een groote zeemacht verwierf, waarmede hij alom de zeeën
en de kustlanden beheerschte. Ook tal van andere schrijvers1) verhalen ons van
M i n o s als wetgever, wiens rechtvaardigheid zoo groot

1) Vgl. b.v. P l a t o de legib. I. 1. P a u s a n i a s III, II, 4 S t r a b o I. 476 enz.

Onze Eeuw. Jaargang 1

620
was geweest, dat hij volgens de sage, na zijn dood in de onderwereld rechtsprak over
de afgestorvenen. Om de 9 jaar ging hij tot zijn vader Z e u s in den grot van het
Ida-gebergte om van dezen raad te vragen voor de wetten en instellingen, die hij zijn
onderdanen zou schenken; en latere beroemde wetgevers van Griekenland, zooals
de groote L y c u r g u s in Sparta, zouden zich zijn werk tot voorbeeld hebben
genomen. Spreken al deze verhalen dus, wanneer men ze ontdoet van hun sagenkleed,
zeer duidelijk van den hoogen bloei van beschaving op Creta in dezen Griekschen
voortijd, niet minder merkwaardig is wat wij D i o d o r u s hooren vertellen van
M i n o s ' zeeheerschappij, de door zoo vele schrijvers1) vermelde Cretensische
thalassocratie.
Niet alleen dat hij de zee zuiverde van zeeroovers en de bevolking der eilanden
aan zich onderwierp, maar overal bijna aan de kusten der Aegeïsche zee deed hij zijn
macht gevoelen, ja zelfs tot Sicilië strekte hij zijn overwinningstochten uit, terwijl
hij naar tal van plaatsen kolonisten zou hebben uitgezonden.
Betrekkelijk uitvoerig worden we zelfs ingelicht omtrent zijn verovering van
Megara en haar havenplaats Nisaea, en ook de burchtheer van Athene moest voor
hem zwichten.2) Vooral de berichten hierover zijn zeer merkwaardig, omdat zij ons
toonen, hoe vast het bewustzijn van een Cretensische overheersching in de herinnering
van het Attische volk was ingeworteld, zoodat het onmogelijk is eraan te twijfelen,
dat er werkelijk in den vóór-historischen tijd van een dergelijke suprematie sprake
moet zijn geweest. M i n o s en de M i n o t a u r u s (deze laatste waarschijnlijk in de
latere sagenvorming ontstaan, immers H o m e r u s zwijgt nog over dat monster) zijn
bekende figuren uit de Attische Theseusmythen. Deze verhalen ons, hoe de burchtheer
van Athene, A e g e u s , door koning M i n o s van Creta

1) Vgl. o.a. T h u c y d . I 4. 8. H e r o d I 171, 173 III 122 VII 92, 170 e.v. S t r a b o I. 475
P a u s a n . I 17, 9 VII 2, 5, 4, 6 A p o l l o d o r u s 375 E u s t a t h . ad Hom. 1830. Zie ook
D i o d o r . Sic. IV 77 e.v.
2) Vgl. o.a. S t r a b o H 373 P a u s a n . I 47.9 II 347 A p o l l o d o r u s E u s t a t h . ad. Hom.
1688.
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gedwongen werd hem jaarlijks eene schatting op te brengen van zeven jongelingen
en zeven maagden, welke tot voedsel moesten dienen voor den M i n o t a u r u s , het
monster, half mensch half stier, hetwelk M i n o s ' vrouw P a s i p h a ë ter wereld had
gebracht en dat door den koning in een door den kunstenaar D a e d a l u s gebouwd
Labyrinth was opgesloten.
Hebben we hier dus de overlevering van eene schatplichtigheid van Athene aan
Creta en dus weder een herinnering aan de groote machtsuitbreiding van dat eiland,
merkwaardig is het tevens, dat we hier naast de gewone voorstelling van den
sagenkoning M i n o s , den machtigen wetgever, die het menschdom orde en recht
heeft leeren kennen, een geheel andere krijgen; de M i n o s van deze Attische sage
is een wreede tyran, die van zijne onderworpen vijanden jaarlijksche menschenoffers
eischt.
Een eigenaardig licht wordt op deze tegenstelling geworpen door den
Pseudoplatonischen dialoog ‘M i n o s ’,1) waarvan een niet onaanzienlijk deel gewijd
is aan het betoog, dat deze vorst, in werkelijkheid zulk een weldoener der menschheid,
door den haat van het Attische volk, welks latere tragoediedichters vooral een zoo
machtigen invloed op de vervorming der sagen hebben geoefend, belasterd en
zwartgemaakt is. De Athener kon het den ouden mythischen koning niet vergeven,
dat zijne voorouders zich voor diens macht zouden hebben moeten buigen, en als hij
dus van die oude tijden verhaalde, was het zijn gekrenkte trots, die M i n o s maakte
tot den wreeden onmensch der Attische sagen. Van wien nu ook deze dialoog zijn
moge, in alle geval heeft de schrijver er van ons een waarschijnlijk zeer juist
denkbeeld van de vervorming dezer Minossage gegeven en zonder eenigen twijfel
hebben wij hier wel het sterkste bewijs voor den grooten invloed en de
machtsontwikkeling van Creta in de tijden waarover verder de historie nog geheel
zwijgt.
De persoon van D a e d a l u s , voor Griekenland de ver-

1) Plato M i n o s XII e.v.

Onze Eeuw. Jaargang 1

622
tegenwoordiger van de oudste Grieksche kunstontwikkeling, die eveneens in de
Minosmythe een groote rol speelt, die langen tijd aan het hof van den koning vertoefde
en de merkwaardigste kunstwerken op het eiland tot stand bracht, kan, in hetzelfde
licht beschouwd, bij ons slechts de overtuiging wekken, dat ook de kunst op dat
vóórhistorische Creta een ongekend hooge vlucht moet hebben genomen, en dat men
in later tijden nog een vaag bewustzijn had veel, van wat men ook op dit gebied
vermocht, van dien kant te hebben leeren kennen.
En wat nu eindelijk de betrekkelijke ouderdom dezer Minossagen en dus ook van
den tijd, waarvan deze verhalen ons eene afspiegeling geven, betreft, daaraan
behoeven we niet lang te twijfelen. De Ilias1) telt onder de scharen der Grieken, die
naar Troje zijn opgetrokken, een leger Cretensers onder aanvoering van
I d o m e n e u s , den zoon van D e u c a l i o n , den zoon van M i n o s . Geeft dus het
verhaal van den Trojaanschen oorlog ons, gelijk reeds is opgemerkt, het beeld van
een hegemonie van M y k e n e , deze genealogie toont ons, dat de sagen van M i n o s
de verpersoonlijking van Creta's bloeitijd, eenige geslachten ouder werden gedacht
dan de groote tijden der Trojaansche helden.
Mogen we in het bovenstaande hier en daar misschien den indruk hebben gemaakt,
al te veel de sage als historie te willen behandelen, toch lag dit allerminst in onze
bedoeling; we lieten slechts de verhalen dezer vroege periode een eenigszins vasteren
vorm behouden, om ze beter te kunnen overzien.
Vragen we echter thans naar de resultaten van deze beschouwingen, dan geloof
ik, dat wij elk verwijt van al te groote goedgeloovigheid zullen vermijden, wanneer
wij ze op de volgende wijze samenvatten.
In de oudere periode van den tijd, dien wij gewoon zijn den Mykeenschen te
noemen, leefde er reeds op

1) Ilias N 450.
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Creta eene bevolking, die een betrekkelijk zeer hooge trap van beschaving had bereikt,
ja, al is dit eiland niet het stamland der Mykeensche beschaving geweest, toch was
het wel een der voornaamste streken, waar deze in de vroegste tijden tot hooge
ontwikkeling is gekomen. En al spoedig begon Creta, door zijn ligging als
voorbestemd eene zeevarende mogendheid te worden, ook naar buiten zijn macht
uit te breiden. Met vloten staken de Cretensers de zee over in alle richtingen en menig
volk der antieke wereld heeft in dien ouden Mykeenschen tijd voor het geweld hunner
wapenen moeten zwichten. Dat zij daarbij ook veel aan hunne beschaving over bijna
geheel Griekenland hebben verbreid, spreekt bijna vanzelf, en al zijn we hier natuurlijk
niet in staat meer in détails te treden, toch mogen we reeds uit onze sagen met
betrekkelijk groote zekerheid besluiten, dat Creta een der machtigste factoren voor
de ontwikkeling der Mykeensche cultuur moet zijn geweest.
Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat reeds betrekkelijk lang, voor zoover de
politieke toestand op het eiland het mogelijk maakte, althans oppervlakkige
onderzoekingen naar de overblijfselen van deze Mykeensche beschavingsperiode
zijn ingesteld, die dan ook werkelijk reeds deden blijken, dat er van het
‘honderdstedige Creta’, gelijk H o m e r u s 1) het noemt, vrij wat sporen zijn te vinden.
Zoo heeft men reeds voor meer dan 15 jaar in het Idagebergte een grot ontdekt, in
welke zeer oude metalen voorwerpen, idolen en scherven zijn gevonden, welke met
zekerheid bewezen, dat al in oude tijden een godendienst in deze grot moet hebben
plaats gehad, en het scheen eene niet te stoutmoedige onderstelling, dat men hier de
beroemde Zeusgrot had gevonden, waarin deze god zou zijn geboren en waarin
zonder twijfel dus reeds een oude Zeusdienst zijne sporen in den grond had
achtergelaten2). Vóór de grot, welke zelve vrij diep is, en van nature in twee vertrekken

1) I l i a s B 649 vlg. O d y s s . T 172.
2) Vgl. hierover Museo Italiano II. Athenische Mitth. 1885.
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is ingedeeld, staat een kolossaal rotsblok, in vierkanten vorm behouwen, hetwelk tot
altaar moet hebben gediend en waaromheen eveneens in den bodem vele voorwerpen,
van den ouden cultus afkomstig, zijn gevonden.
Hebben we hier dus waarschijnlijk eene plaats, die reeds zeer vroeg op de vorming
der mythen haren invloed heeft doen gelden, niet minder voor de hand ligt het, te
zoeken naar eene andere, welke, gelijk we zagen, vooral in de latere mythen zoo'n
groote rol speelt, naar het Labyrinth van Cnosos. H o m e r u s , H e s i o d u s en zelfs
de oudere historieschrijvers zwijgen geheel over dit kunstwerk van D a e d a l u s en
slechts latere schrijvers als D i o d o r u s en P l u t a r c h u s verhalen ons van dit
gebouw met zijn dwaalwegen en kronkelende gangen; de eerste voegt er echter
uitdrukkelijk bij1), dat het in zijn tijd geheel was verdwenen. De vraag, hoe we ons
het Labyrinth hebben voor te stellen is op zeer verschillende wijzen beantwoord.
Aan den eenen kant zijn er namelijk verscheidene onderzoekers geweest, die zich
gerechtigd meenden naar de bouwvallen van dit doolhof te zoeken; ja de Engelsche
geleerde, over wiens opgravingen in het volgende sprake zal zijn, A r t h u r E v a n s ,
gelooft dat de naam en de sage van het Labyrinth zich vastknoopt aan het Mykeensche
paleis zelf, waarvan hij de ruïne heeft blootgelegd. Meer dan een oppervlakkige
meening schijnt dit echter niet te zijn, voor welke dan ook geen verdere gronden
worden aangevoerd, terwijl anderen daarentegen, gelijk b.v. H ö c k , in zijn uitvoerig
werk over Creta, vermoeden, dat we in het Labyrinth slechts een dichterphantasie
hebben te zien. Uitdrukkelijk wijst hij de meening van de hand, dat wij de grotten
bij Gortyn, waarvan de gangen zich wijd en zijd door den berg uitbreiden, en die
werkelijk ook ‘Labyrinth’ worden genoemd met het mythische kunstwerk van
D a e d a l u s te Cnosos moeten vereenzelvigen: immers Gortyn ligt op eenen vrij
aanzienlijken afstand van Cnosos en bepaald wordt door onze schrijvers gezegd dat
D a e d a l u s het ‘vervaardigde.’
En toch schijnen mij juist deze bergholen het beroemde

1) D i o d o r . Sic. I. 61.
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Labyrinth zelf te zijn. Immers, dat wij niet met een bepaald bestaand gebouw te doen
hebben, bewijst ons H ö c k voldoende, wanneer hij de afbeeldingen geeft van twee
Cnosische munten, welke van de dwaalgangen van het Labyrinth eene geheel
verschillende afbeelding geven; doch zijn bezwaar tegen het identificeeren der
bergholen als zoodanig, schijnt mij volkomen ongegrond.
Bedenken wij slechts, dat deze gangen ontstaan zijn door het uitgraven van steenen,
welke voor bouwwerken zijn bestemd geweest, evenals wij ook nog in onzen tijd op
tal van plaatsen, b.v. in ons Limburg, door menschenhanden dergelijke grotten zien
maken, dan kunnen wij ons zeer wel voorstellen, hoe die oude bouwmeesters, die
op Creta hebben gewerkt en wier mythische vertegenwoordiger D a e d a l u s is,
kunnen worden gezegd dat Labyrinth, d.w.z. dus dit doolhof van onderaardsche
gangen, te hebben aangelegd. Dat eene dergelijke overlevering, verkeerd begrepen,
het verhaal geeft van den bouw van zulk een doolhof, kan ons niet bevreemden; en
immers ook reeds D i o d o r u s verwondert zich terecht, dat van een dergelijk
bouwwerk niets meer te zien zou zijn. Dat eindelijk de afstand tusschen Cnosos en
deze bergholen een bezwaar zou wezen tegen deze opvatting, schijnt mij eene geheel
onhoudbare bewering wanneer we weten, dat deze stad in den tijd dezer
mythenvorming zeer op den voorgrond was getreden, en dat vooral Cnosische
bouwmeesters hun materiaal uit deze bergen hebben moeten halen.
Zoo wordt dus de geheele sage van den bouw van het Labyrinth, hetwelk wij
trouwens ook werkelijk reeds zagen dat tot de latere mythenvorming behoort, een
verhaal, dat zich oorspronkelijk aan de door menschenhand ontstane bergholen
vastknoopt en dat dergelijke holen met monsters als de Minotaurus worden bevolkt
is eene zeer gewone, alom waarneembare speling der volksphantasie. Het schijnt dus
geheel onjuist onder de gebouwenresten der Mykeensche periode te willen zoeken
naar het Cnosische Labyrinth.
Vragen wij thans eindelijk naar deze overblijfselen zelve, dan valt het ons op hoe
Creta, niettegenstaande de berichten
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van het bestaan van een zeer groot aantal Mykeensche bouwresten op het eiland, tot
voor korten tijd op dit gebied nog bijna volkomen onontgonnen terrein was. Wel was
er hier en daar op bescheiden schaal reeds vroeger gegraven,1) wel had A r t h u r
E v a n s ons in zijne stukken in ‘the Journal of Hellenic Studies’ van 1894 en 1897
met een enkel détail bekend gemaakt, doch eerst verleden jaar mocht het dezen
Engelschen geleerde gelukken, een meer diepgaand onderzoek in te stellen en 't zijn
zijne opgravingen te Cnosos, welke de meest verrassende resultaten hebben
opgeleverd en die zonder twijfel, voltooid en verwerkt, onzen blik op de Mykeensche
periode ontzaglijk zullen verruimen.
Op een uur afstands, ten Z. van de vesting Candia bevinden zich de vrij onaanzienlijke
ruinen van de antieke stad Cnosos, meest bouwresten uit den Romeinschen tijd, doch
in den Z. hoek van het terrein, dat eenmaal door deze stad werd ingenomen, ligt een
heuveltje, hetwelk uit veel oudere tijden de overblijfselen voor ons heeft bewaard;
met groote zekerheid bewijzen ze ons, dat hier eenmaal de residentie der Cnosische
vorsten moet hebben gelegen. Aan twee zijden vertoont deze heuvel een steilen
rotswand, doch aan den N.- en W. kant kan men langs eene zwakke helling het plateau
op den top bereiken. Reeds voor meer dan 20 jaar deden zeer oppervlakkige
opgravingen vermoeden, dat hier eens een betrekkelijk oud Mykeensch paleis moet
hebben gestaan, dat hoe ook in aanleg van de bekende gebouwen uit die periode, als
b.v. de burcht van Tiryns, verschillend, toch precies dezelfde bouwwijze vertoont
als we daar aantreffen. Ook toonden reeds toen vondsten van vazenscherven vooral,
dat we hier met een zetel van beschaving te doen hadden uit eene eenigszins oudere
periode van den z.g. Mykeenschen tijd. Deze ruïne nu is het, die door E v a n s in
den loop van het vorige jaar is blootgelegd en waar hij zijne belangrijke ontdekkingen
heeft gedaan.

1) Vgl. de geciteerde schrijvers bij P e r r o t et C h i p i e z VI 454 e.v.
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Van het gebouw zelf, nog niet volledig opgegraven en uit den aard der zaak, slechts
vluchtig bestudeerd, is de aanleg nog niet volkomen duidelijk, terwijl ook de berichten,
die van de opgravingen tot ons zijn gekomen, ons nog geen volledig overzicht van
het geheel geven.
Met zekerheid laat zich echter bepalen, dat we hier een betrekkelijk zeer oude
nederzetting uit den Mykeenschen tijd voor ons hebben. Immers in een der hallen
van het paleis is een belangrijk fragment van een Egyptisch beeld gevonden, voorzien
van een inscriptie, welke toont, dat het een werk zijn moet uit het laatste gedeelte
van de twaalfde of het begin van de dertiende dynastie, dat is ongeveer het jaar 2000
voor het begin onzer jaartelling. Ons gebouw behoort dus ongetwijfeld tot een oudere
periode der Mykeensche beschaving en niet overbodig schijnt het er aan te herinneren,
dat ook de boven behandelde sagen van het eiland ons deden vermoeden, dat de
groote bloei van het vóór-Helleensche Creta in dien meer verwijderden tijd moet
zijn gevallen.
Behalve deze dateering schijnt hier ook nog een enkel woord over den aard van
het gebouw op zijn plaats.
Laten b.v. de ruïnen van Tiryns en Mykene geen twijfel over of de bouwwerken,
waarvan zij het overschot zijn, waren eens sterke burchten, waarin de landvorst zich
tegen elken aanval kon verdedigen, het paleis van Cnosos draagt veel meer het
karakter van een luxeverblijf; niet door zulke zware muren omgeven is het
gemakkelijk toegankelijk, terwijl de ruime zalen en pleinen veeleer voor het ontvangen
van groot gezelschap, dan voor verdediging geschikt waren.
Tot nog toe heeft van alle bouwresten zeker wel het meest de aandacht getrokken
het groote vertrek, dat zoowel met den naam van troonzaal als met dien van badkamer
wordt bestempeld. Dit verschil in benaming bewijst wel, hoe men nog in het geheel
niet geslaagd is dezen merkwaardigen aanleg te verklaren. Aan den O. kant leidt een
trap van een paar treden naar beneden dit vertrek binnen, dat door een rij zuilen in
twee gedeelten, een voorhal en een daar achter gelegen zaal, wordt verdeeld. In deze
zaal
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bevindt zich aan den N. wand een bewonderenswaardig goed geconserveerde troon,
welke er den eersten naam aan heeft geschonken. Aan den voet van den
tegenovergelegen wand is echter een vrij diep bassin in den grond uitgegraven,
hetwelk, als badkuip verklaard, oorzaak is geweest voor de tweede benaming.
Dit voorbeeld toont reeds voldoende, hoe weinig ons nog voorloopig omtrent den
aanleg zelf bekend is. Wij willen dan ook niet in eene nadere beschrijving ervan
treden, doch liever melding maken van een feit, dat zich aan verscheidene deelen
der ruïnen heeft laten constateeren. De talrijke sporen van verbrand houtwerk, de
brandplekken op de steenen, en de leem, die op vele plaatsen door groote hitte hard
is gebakken, bewijzen met zekerheid, dat het paleis door een plotselingen grooten
brand moet zijn geteisterd en in puin gevallen, terwijl het merkwaardig is, dat er van
een bouwen op dezelfde plek in lateren tijd geen noemenswaardige sporen zijn
gevonden. Zoo is dus dit paleis plotseling, laten we zeggen 1500 v. Chr. tot ruïne
vervallen, terwijl later geen andere bewoners de bouwvallen hebben opgeruimd om
ze voor nieuwe gebouwen te doen plaats maken; aan deze omstandigheid is het zonder
twijfel toe te schrijven, dat deze opgravingen vondsten aan het licht hebben gebracht,
welke voor onze kennis der Mykeensche beschaving geheel nieuwe gezichtspunten
schijnen te zullen openen.
Als wij het niet reeds naar aanleiding van de beschrijvingen der Homerische paleizen
mochten vermoeden, hadden toch ook al de opgravingen, als die van Tiryns en
Mykene, ons geleerd, dat de verschillende zalen dezer Mykeensche burchten zeer
rijk versierd moeten zijn geweest; ook dat de muurschildering bij deze versiering
een groote rol speelde, was een bekende zaak. De overblijfselen van eene Mykeensche
schilderkunst waren echter betrekkelijk zeer gering en bepaalden zich tot enkele
fragmenten, meestal slechts met ornamenten in een enkel geval met een dierof
menschfiguur beschilderd, zoodat het feitelijk onmogelijk
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was zich een juist oordeel omtrent dezen kunsttak in die oude periode te vormen.
Het laat zich dus begrijpen met hoeveel vreugde in het afgeloopen jaar de
ontdekking is begroet van zeer aanzienlijke stukken van schilderingen, die eenmaal
de wanden versierden van eene enorme zaal, welke zich in den W. hoek van het
paleis bevond. Voor een klein gedeelte nog op den muur zelf aanwezig, doch
overigens op groote kalkfragmenten aangebracht, welke van den wand zijn afgevallen
en zoo onder het puin van den bouwval zijn geraakt, doen zij ons zeer aanzienlijke
gedeelten van groote muurschilderingen kennen, welke de enthousiastische
bewondering opwekken van ieder, die er mede kennismaakt.
Het voornaamste stuk dat bewaard is gebleven, toont een rij van levensgroote, in
feesttooi gekleede mannengestalten, de naakte deelen in een warm roodbruin, de
overige in bonte kleuren geschilderd, welke in feestelijke processie op eene
vrouwenfiguur toetreden, waarvan helaas niet veel meer dan de voeten behouden
zijn, die, evenals zoo vaak het naakt van het vrouwelijk lichaam in de latere Grieksche
schilderkunst, in witte verf zijn geschilderd. Andere mannen en vrouwen volgen,
alle min of meer goed bewaard,
Een van deze jongelingsfiguren is het, welke bijzonder goed geconserveerd is
gebleven en de afbeelding hiervan - voorloopig nog het eenige, wat van deze
schilderijen is gereproduceerd - in the Monthly Review van Maart 1901 rechtvaardigt
geheel en al het enthousiasme van den ontdekker. We zien hier een jongeling
afgebeeld, die een groote vaas van zeer eigenaardigen langwerpigen vorm voor zich
uitdraagt. Een groot gedeelte van de figuur, waaraan slechts de beenen en de schouders
ontbreken, is naakt en merkwaardig is het gevoel voor realisme dat, naast zeer vele
onhandigheden in de techniek, uit de bewerking van de verschillende deelen spreekt.
We zien de figuur zich eenigszins achterover buigen, als om het lichaam tegenover
het gewicht van het voorwerp, dat hij draagt in balans te houden en de spieren van
den onderarm, waarop de vaas rust, zwellen in zeer juist waargenomen bocht. Zoo
toonen
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verschillende détails dat we hier reeds een zeer hoogstaande kunst hebben en het
merkwaardigste is zeker wel, dat wat wij van de latere archaïsche kunst van
Griekenland kennen, in teekening en vormen verre bij dit werk van misschien duizend
jaar vroeger achterstaat. Men zou voor een zoo vroegen tijd geneigd zijn aan invloed
van Egypte te denken, doch reeds een oppervlakkige beschouwing van onze figuur
sluit een dergelijk vermoeden geheel uit; niets van het stijve, conventioneele van
Egypte, doch een gevoelde, zelfstandige kunst treedt ons hier voor oogen. En in de
hoogste mate verdient deze bewondering de in profiel geteekende kop, waarvan de
vierkante vorm ons aan den besten klassieken tijd herinnert, waarvan het zacht
gebroken profiel, de fijn gevormde mond en kin, zoowel het stijve archaïsme van
het latere Hellas als de oudere schilderkunst van Egypte verre overtreffen.
In deze figuren vertoont zich dus de Mykeensche schilderkunst in een hoogte van
ontwikkeling, die we nooit in die vroege tijden hadden durven vermoeden. In hooger
mate nog nemen wij in deze schilderijen hetzelfde gevoel voor realiteit waar, dat we
vroeger ook reeds van elders als een der beste eigenschappen der Mykeensche kunst
in het algemeen kenden, 't welk bijvoorbeeld ook de reeds lang bekende werken van
Mykeensche metaalindustrie ons doen zien. Evenals dáár, treden ook op eenige
muurschilderingen van Cnosos de dierfiguren op den voorgrond. Vooral eenige
fragmenten van zeer karakteristiek geteekende, krachtige stieren trekken zeer de
aandacht, van welke één nog om zijn technische behandeling bijzondere waarde
heeft. Deze figuur is n.l. in zeer laag stucrelief op den muur aangebracht geweest,
hetwelk daarna met kleuren is beschilderd. Een dergelijk beschilderd stucrelief, in
latere tijden zoo gewoon was ons totnogtoe uit de Mykeensche kunst onbekend.
Naast deze grootere schilderstukken, waarbij we nog verschillende bloem- en
plantendecoraties hadden kunnen vermelden, vinden we verscheidene zeer
merkwaardige fragmenten, welke op eigenaardige wijze met miniatuurtjes beschilderd
zijn. De voorstelling, die deze helaas sterk
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beschadigde stukken ons bieden, is die eener groote menschenmenigte, welke in
verschillende afdeelingen verdeeld zit toe te kijken, waarschijnlijk naar het een of
andere schouwspel, terwijl zich op den achtergrond een groote altaarbouw verheft.
Vooraan zit een dichte menigte vrouwen, waarvan de voorste in hun geheel in
teekening zijn uitgevoerd, de andere, meer achteraan gezeten, eenvoudig door in
enkele lijnen geteekende, dicht op elkaar gedrongen koppen en halzen zijn
weergegeven. Daar, gelijk reeds is opgemerkt, in deze kunst het vrouwelijk naakt
door wit wordt getypeerd en deze kleur dus in deze rij den hoofdtoon voert, heeft de
schilder eenvoudig den geheelen achtergrond ervan eerst wit geverfd en er daarna
de teekening op aangebracht, terwijl de kleeding en sieraden in verschillende bonte
kleuren zijn aangegeven. Deze fijne, gezocht kokette vrouwenfiguurtjes moeten een
zeer bijzonderen indruk maken, welke zeker wel het best wordt weergegeven door
den uitroep van een Franschman, toen hij ze voor het eerst zag: ‘mais ce sont des
Parisiennes’; men zou een dergelijke fijne kunst niet in die tijden hebben verwacht.
Achter de vrouwen is een dichte rij mannen gezeten, eenvoudig weergegeven door
een in rood-bruin (de kleur van het mannennaakt) geschilderden achtergrond met
koppen en hier en daar ook met een uitstekenden arm beteekend.
Zoo hebben dus deze opgravingen ons monumenten van Mykeensche schilderkunst
doen kennen, welke verre alles overtreffen, wat wij tot nog toe van dien aard bezaten.
Doch niet alleen dat zij dus uit een oogpunt van kunstgeschiedenis zoo groote waarde
hebben, maar uit den aard der zaak maken zij ons tevens met verschillende
bijzonderheden der Mykeensche cultuur bekend. In de allervoornaamste plaats zien
we hier afbeeldingen van menschen voor oogen en laat zich daaruit reeds met
zekerheid heel wat omtrent het volk zelf, dat ze maakte, besluiten. Onze figuren
toonen ons bijvoorbeeld zonder eenigen twijfel dat de personen, die zij weergeven,
dus, gelijk we zonder schroom mogen zeggen, het volk zelf door welks kunstenaars
ze werden ge-
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schilderd, niet van Semitischen stam zijn geweest. Bij de nog steeds onopgeloste
vraag ‘van waar is dat volk gekomen?’ zijn zulke gegevens zeker van het hoogste
nut. Doch ook allerlei kleinere kwesties kunnen hier hun oplossing vinden; zoo
schijnen bijvoorbeeld onze schilderijen te beloven licht te zullen verschaffen in de
op zoo verschillende wijzen beantwoorde vraag naar de kleeding in deze periode.
Minder gemakkelijk te overzien zijn de gevolgen, welke eene andere, voor de historie
uiterst belangrijke ontdekking hebben kan. Zij verdient hier een eenigszins uitvoeriger
uiteenzetting. Had men tot voor niet zoo heel langen tijd steeds in de overtuiging
geleefd, dat de Grieken eerst later de schrijfkunst van de Phoeniciërs hadden geleerd,
in 1894 was het de opgraver van Cnosos zelf, A r t h u r E v a n s , die uit betrekkelijk
zeer schaarsche gegevens ons voor het eerst duidelijk maakte, dat ook de Mykeensche
periode, lang voordat het Phoenicische alphabet in Griekenland in gebruik kwam,
haar schrift moet hebben gehad. Sporen van dit vóór-Helleensche schrift ontdekte
hij op enkele hier en daar verspreid in Griekenland gevonden Mykeensche
vazenscherven of muurresten; doch zijn voornaamste bewijsmateriaal bestond uit
een aantal zegelsteenen, ook wel elders, doch vooral op Creta gevonden. Een
voorname oorzaak, waardoor hij betrekkelijk gemakkelijk een niet onaanzienlijk
aantal van zulke steentjes bij elkaar kreeg, was wel hierin gelegen, dat de
tegenwoordige bevolking van het eiland ze veelal gebruikte als amulet, vooral door
vrouwen in den tijd van zwangerschap gedragen. Zonder twijfel hebben deze steentjes
met verschillende primitieve figuren en teekens voorzien den aanzienlijken van den
Mykeenschen tijd als zegelsteenen gediend. Daar nu juist Creta, gelijk we zagen, in
de eerste plaats dergelijke steentjes oplevert, is het niet onbelangrijk, dat de jongeling
in de boven besproken muurschildering juist zoo'n zegelsteen draagt in een band om
den pols en verder, dat wij in eene passage van den schrijver P a u s a n i a s 1) juist in
de sage van koning M i n o s

1) P a u s a n . I 17, 3.

Onze Eeuw. Jaargang 1

633
op Creta van zulk een zegel zien melding gemaakt; ook de Homerische helden hebben
waarschijnlijk dergelijke zegelsteenen bezeten, evenals de grooten van het
Babylonische rijk tot dat doel hun bekende cylinders hadden.
Eene nauwkeurige onderzoeking dezer steenen heeft reeds zeer merkwaardige
feiten aan het licht gebracht. We vinden er n.l. teekens op ingekrast, welke
ongetwijfeld tot een of liever tot meerdere schriftsystemen hebben behoord.
Diegene dezer gesneden steenen, welke zeer waarschijnlijk tot de oudste mogen
worden gerekend, vertoonen ons gebrekkig gevormde figuurtjes van menschen,
dieren en voorwerpen, welke niet zoozeer tot een bepaald conventioneel
hiëroglyphensysteem hebben behoord, als wel dienen moeten om voor een bepaald
geval een zekere bepaalde omstandigheid of zaak uit te drukken. Daar het nu wel
vanzelf spreekt, dat een algemeen gebruikt systematisch hiëroglyphenschrift uit een
dergelijk individueele wijze van weergeven eener zaak of handeling door de
eenvoudige afbeelding ervan moet zijn ontstaan, toonen ons deze oudste exemplaren
dus zeer waarschijnlijk de wording van een meer conventioneel systeem van
hiëroglyphen. Zulke conventioneele hiëroglyphen, welke dus bestaan uit figuurtjes
van menschen en dieren in bepaalde houdingen, en van voorwerpen, of liever nog
uit afkortingen van zulke figuren, die op algemeen overeengekomen wijze dienen
om steeds dezelfde zaak of handeling aan te duiden, komen eveneens op tal van
exemplaren voor. Ze vormen als het ware een afgerond systeem, dat zich uit de meer
individueele en dus primitievere wijze van uitdrukken van persoonlijke gedachten
door eigen uitgevonden figuurtjes heeft ontwikkeld. Naast deze twee schrijfwijzen,
de individueele en de meer zuiver conventioneele hiëroglyphische, welke beide
blijkens de vondsten vrijwel tot het eiland Creta en speciaal tot een bepaald gedeelte
ervan beperkt schijnen te zijn gebleven, komt een derde reeks van teekens voor,
welke ook in andere centra der Mykeensche beschaving zijn aangetroffen, z.g. lineair
schrift, dat, waarschijnlijk uit dergelijke figuur-
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lijke teekens ontstaan, doordat die figuren hoe langer hoe meer door eenvoudige
lijntjes werden weergegeven, ten slotte bestaat uit een aantal uit eenvoudige lijnen
samengestelde teekens, die, volkomen conventioneel, geen bepaalde figuren meer
doen herkennen.
Deze schrijfteekens, speciaal de hiëroglyphische, toonen wel vele punten van
overeenkomst met bekende hiëroglyphensystemen als het Egyptische of dat der
Hittiten, maar zijn toch zonder twijfel niet van deze afhankelijk, terwijl de oudste
soort, die der meer individueele teekens het bovendien waarschijnlijk maakt, dat het
ontwikkelingsproces dezer hiëroglyphen op Creta zelf moet hebben plaats gehad en
dat dus deze hiëroglyphen een zelfstandig schrijfsysteem vormen, eene bezitting der
oude bevolking zelve.
Of nu die bevolking oorspronkelijk reeds van een met de latere Grieken verwanten
stam is geweest, dan wel of ze, gelijk men wel op niet te verwerpen gronden beweert,
bestaan heeft uit eene niet indogermaansche vóór- bevolking, bij welke zich vrij
spoedig verscheidene Grieksche stammen hebben aangesloten, is eene kwestie, die
zooals reeds is opgemerkt mijns inziens nog niet voor oplossing vatbaar is; doch
zeker is het dat de meeste dezer steenen behooren tot den Mykeenschen tijd, toen
toch zonder twijfel een Grieksch sprekend element de overhand moet hebben gehad.
Al is dus de mogelijkheid niet buiten gesloten, dat de uitvinding en ontwikkeling
dezer teekens niet aan een Grieksche bevolking mag worden toegeschreven, toch is
het buiten twijfel, dat zij er zich van heeft bediend, en dat dit schriftsysteem, dus
gediend heeft om er de Grieksche taal in weer te geven.
Het voorkomen van zulke teekens, vooral de lineaire, ook in andere streken van
Griekenland bewees dat, al mogen we Creta waarschijnlijk beschouwen als het
geboorteland van dit schriftsysteem, het toch ook in de verdere Mykeensche wereld
in gebruik moet zijn geweest.
Gelijk reeds gezegd is, was het materiaal, dat wij tot nog toe voor de bestudeering
van deze teekens bezaten, zoo schaarsch, dat, al zijn er reeds enkele vergeefsche
pogin-
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gen tot ontcijfering aangewend, wij wanhopen moesten ooit verder in den aard ervan
te kunnen doordringen. De ontdekking van E v a n s bracht ons dus niet zoozeer
litteraire getuigenissen uit die Mykeensche periode, als wel het bewijs dat er vóór
het z.g. Phoenicische alphabet andere schrijfwijzen in het Griekenland van den
Mykeenschen tijd moeten zijn bekend geweest. Doch het geluk is den ontdekker
gunstig geweest en zijn jongste opgravingen van Cnosos, waarover wij in het
voorgaande hebben gesproken, hebben zijne hypothesen schitterend bevestigd en
zijn materiaal op verbazingwekkende wijze vermeerderd. Want in eenige magazijnen
van het paleis van Cnosos heeft hij een kleine 2000 kleitabletten gevonden met
dezelfde teekens beschreven, in aard niet ongelijk aan de bekende Babylonische
kleitafeltjes. Deze kleitabletten van verschillenden vorm en waarvan de lengte varieert
tusschen 5 tot 18 cM., de breedte van 1½ tot 7 cM., zijn meest allen gevonden op
dezelfde plaats, waar ze in de oudheid moeten zijn gedeponeerd. Sommige liggen in
een steenen bak, anderen zijn zonder twijfel weggesloten geweest in houten kisten,
waarvan het hout bij den brand van het paleis waarschijnlijk is verteerd, doch waarvan
het metalen beslag en de sluiting vaak nog aanwezig zijn. Vooral merkwaardig is
het, dat soms deze sluiting voorzien is van een zegel waarvan de stempel den afdruk
vertoont van een dergelijken zegelsteen, als wij reeds boven leerden kennen. De
teekens die op deze tafeltjes zijn ingekrast, meestal over verscheidene regels verdeeld,
behooren, gelijk reeds is opgemerkt, tot dezelfde soort als we boven bespraken en
ook hier zien we de twee genoemde systemen naast elkaar: vertoonen sommige
steenen de figuren van een bepaald hiëroglyphisch schrift, de meesten zijn met meer
lineaire teekens beschreven.
De opgravingen van Cnosos hebben ons dus een verzameling documenten, niet
onwaarschijnlijk een gedeelte van het archief geschonken, waarvan wij het behoud
eveneens danken aan den brand van het gebouw. Immers door de groote hitte is de
klei dezer tafeltjes gebakken en hard geworden en slechts daardoor heeft zij weerstand
kunnen bieden aan tijd
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en verweering. Bij deze kolossale vermeerdering van materiaal, nu er niet alleen
meer kleine steentjes met enkele teekens voorzien, doch geheele samenhangende
stukken zijn gevonden, geschreven in hetzelfde vóór-Helleensche schrift, mag men
de hoop koesteren, dat ook eene ontcijfering ervan waarschijnlijk niet zal uitblijven
en zoo zullen dus de opgravingen van Cnosos, naast de zeer belangrijke
kunsthistorische vondsten, welke zij hebben geleverd, ons waarschijnlijk geven, wat
voor de kennis eener periode het allervoornaamste is: schriftelijke getuigen uit den
tijd zelf.
Zoo hebben dus ook hier wederom de sagen waarheid gesproken, en het Creta van
den machtigen koning M i n o s v a n C n o s o s , is gebleken een voornaam centrum
van Mykeensche beschaving te zijn geweest, waarvan de opgravingen ons meer dan
eenige andere beloven licht te zullen verspreiden in de duisternis dezer periode van
de geschiedenis van Griekenland.
We willen niet van ons onderwerp afstappen alvorens, naast deze zoo belangrijke
vondsten, melding te hebben gemaakt van eene groote verwachting, welke allen, die
belang stellen in de vóór-Helleensche geschiedenis van Griekenland, vervult.
Overbodig is het nader uiteen te zetten, hoe de bekende sagen van Odysseus ook een
eiland Ithaka aanwijzen als een zeer belangrijk middelpunt dezer oude cultuur.
Ondanks enkele topographische moeilijkheden bij de verklaring van eenige verhalen
der Odyssea, twijfelde men er toch niet aan of van de eilanden, welke zich aan den
W. kant van Griekenland bevinden, was het Ithaka van den lateren Griekschen tijd,
het moderne Thiaki, ook het land van Odysseus. Het wekte echter verwondering dat
op dit eiland in het geheel geen overblijfselen uit den Mykeenschen tijd werden
aangetroffen, ondanks eenige opgravingen reeds door S c h l i e m a n n uitgevoerd,
en zoo herinner ik mij ook hoe nu juist drie jaar geleden, toen ik met een groot
gezelschap, waaronder de bekende Duitsche geleerde D ö r p f e l d , dit eiland bezocht,
deze ons een
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eenigszins lager gelegen plaats tusschen twee heuvels aanwees, waar het volgens
hem alleen nog maar mogelijk zijn zou iets van dien aard te vinden. Onderzoekingen
daar door hem het volgend jaar ingesteld, hebben echter eveneens tot een negatief
resultaat geleid, doch hem tot de hypothese gebracht, dat niet dit eilandje, maar een
ander daar in de buurt, het moderne Santa Maura, het Ithaka der Odyssea zijn zou.
Er zou dan eene naamsverwisseling hebben plaats gehad, wat op zichzelf niet
onmogelijk is, zoodat in den lateren Griekschen tijd de naam Ithaka aan een minder
aanzienlijk eilandje zou zijn gekomen, terwijl het latere Leukas (St. Maura) als het
Ithaka van Odysseus zou zijn te beschouwen. Volgens D ö r p f e l d zou dit ook veel
meer met beschrijving der Odyssea overeenkomen, terwijl reeds op het eerste gezicht
duidelijk is, dat hier zeer belangrijke resten uit den Mykeenschen tijd bewaard zijn
gebleven.
Eene nadere beoordeeling van deze hypothese is natuurlijk voorloopig nog
onmogelijk, wel is het echter reeds nu bijzonder belangrijk, dat althans in den kring
van eilanden, waar de sage van Odysseus thuis behoort, zulke overblijfselen zijn
waargenomen en met verlangen ziet men uit naar opgraving en nauwkeurige
onderzoeking ervan.
En wij zullen er niet lang op behoeven te wachten. Immers, wat vooral ons
Hollandsch publiek, dat tot nog toe zoo bedroevend weinig in dergelijke
onderzoekingen belang stelt, tot voorbeeld moge strekken, een Haagsch Maecenas,
de heer G o e k o o p , heeft den Duitschen geleerde in staat gesteld dit voorjaar de
noodige opgravingen te ondernemen.
Moge een schitterend succes, als dat van E v a n s op Creta, zijne onderneming
kronen, opdat ook anderen door zijn voorbeeld worden opgewekt, en Nederland niet
langer geheel achterblijve in den edelen wedstrijd der volken, om de overblijfselen
der antieke wereld, in zoo ontzaglijk veel opzichten het stamland hunner beschaving,
uit den bodem der klassieke landen te doen herrijzen.
Alkmaar, Maart 1901.
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Tennyson's
Godiva
Ik wachtte eens op den trein te Coventry;
Ik hing met knechts en sjouwers op de brug,
Opziende naar de hooge torentrits;
En dacht de sage mij der stad als volgt:
Niet wij alleen, het jongste zaad des tijds,
Een nieuw geslacht, dat het verleden gaarn'
In 't vliegen van een wiel beschimpen kan;
Niet wij alleen, die klappen over recht
En onrecht, hebben 't volk zeer liefgehad,
Om al te zwaren druk des volks getoornd;
Maar zij, die onderging en overmocht,
De vrouw van duizend zomers achter ons,
Godiva, gemalin diens barschen graafs,
Die heerschte in Coventry, deed meer; want toen
Hij schatting legde op zijne stad, en al
De moeders kwamen met haar kinderkens
En jammerden luidkeels: ‘Betalen wij 't,
Wij lijden broodsgebrek!’, zocht zij haar heer
En vond te midden van zijn honden hem,
De zaal doorschrijdende en alleen, zijn baard
Een voet van voren en van acht'ren 't haar
Een el in lengt'. Zij sprak van hun geween
En bad: ‘Betalen zij de schatting, weet,
Zij lijden broodsgebrek.’ En half verbaasd
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Haar met groote oogen aanziend, zeide hij:
‘Gij zoudt geen pijn toch lijden in uw pink,
Om zulk gespuis als dit?’ - ‘Wel sterven zoû 'k!’
Antwoordde zij. Hij lachte en vloekte bij
Sint Pieter en Sint Paul, en knipte dan
Naar 't diamanten oorsieraad. ‘ô Ja,
Ja, ja, zoo spreekt ge wel!’ En zij: ‘Helaas,
Beproef en zie wat 'k weig'ren zoû te doen’.
En uit een hart zoo ruw als Ezau's hand
Antwoordde hij: ‘Rijd naakt door deze stad,
En 'k trek haar in’; en knikkend als in spot
Schreed hij te midden zijner honden heên.
Zoo bleef zij achter en een uur lang hield,
Gelijk uit alle streken van 't kompas
De wisselwinden waaien tegeneen,
De kamp der tochten aan in haar gemoed,
Tot mededoogen won. En een heraut
Uitzendend deed ze bij trompetgeschal
Dat hard beding verkonden, maar dat zij
Het volk verlossen woû; en daarom moest,
Zoo waarlijk zij hun lief en dierbaar was,
Tot op den noen geen voet de straat betreên,
Geen oog daar zij voorbijging nederzien;
Maar elk zich houden binnenshuis, de deur
Gesloten, en de vensteren geboomd.
Toen vlood ze naar heur binnenste vertrek
En gespte daar de tweeling-aadlaars los
Van 't gordelsnoer, geschenk des barschen graafs;
Maar telkens dralend bij den minsten zucht,
Een zomermaan gelijkend, in een wolk
Half weggeschuild; dan schudd'e zij het hoofd,
Heur lokkenrimpling reegnend tot de knie;
Ontkleedde zich in haast; sloop ijlings voort,
De trappen neêr; en als een zonstraal kruipt,
Gleed zij van zuil tot zuil en kwam ter poort;
Daar stond heur hakkenei in purper dek,
Geblazoeneerd met ridder-wapengoud.
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Zoo reed zij uit, gehuld in kuischheids kleed;
Rondom haar luisterde de stille lucht;
En 't windjen aâmde nauwelijks van vrees.
De koppen gapende aan de waterpijp,
Ze gluurden met hun oogen; hondgebas
Deed haar de wangen branden; 't hoefgetik
Der hakkenei schoot rillingen door 't bloed;
Eén reet en scheur was elke blinde muur;
Phantaste gevels staarden dicht opéén
Haar aan: maar zij doorstond het alles, tot
Wit bloesemend het vlierboschje in het veld
Haar toeblonk door den spitsboog der stadspoort.
Nu keerde zij, gehuld in kuischheids kleed;
En borende een kleine opening, vermat
In vrees en beven zich één lage schelm,
Een samenkneedsel van ondankbaar stof,
Het smaadwoord aller jaren in 't verschiet,
En tuurde..... Maar eer de oogen hunnen wil
Bevredigden, verdorden ze in zijn hoofd
Tot duisternis en vielen voor hem neêr.
Zoo delgden dan de machten, dienstbereid
Voor eedle daân, 't misbruikte zintuig uit.
En zij reed argloos verder: en opééns
Verkondde in honderd torens, één voor één,
Een twaalftal zware schokken van geluid,
Een galmen en een hameren omhoog,
Het schaamt'loos middaguur. Dat oogenblik
Bereikte zij haar toevlucht en vandaar
Weêr uittreênd in gewaden en gekroond,
Gemoette zij haar heer, verloste 't volk,
En stichtte zich een onvergankb'ren naam.
SOERA RANA.
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Onze Leestafel.
G.H. P r i e m , De Doode. Amsterdam, C.L.G. Ve l d t 1901.
Dit boek is een, relatief-gesproken, veel gelezen boek. De heer P r i e m zelf, die het
geschreven heeft, de heer E d w a r d B. K o s t e r , die er de opdracht van aanvaardde,
de heer v a n H a l l , die het in de Gids plaatste, de heer N e t s c h e r , die het in de
Revue critiseerde, en nu eindelijk ik, die (naar ik hoop voor den auteur) de rij sluit,
wij hebben het geheel of gedeeltelijk gelezen1) en er ieder ons apart verdriet en
genoegen van gehad. Om echter de na mij komenden, die uit misplaatste
nieuwsgierigheid zich aan dit kunstgedrocht mochten miskoopen, tegelijk te
bevredigen en voor schade te vrijwaren, worde hier de hoofdinhoud deels met des
schrijvers eigen woorden beknoptelijk meegedeeld:
K n e l i s , ‘een forsche boerenjongen van midden twintig’, is zijn vader lang, heel
lang geleden behulpzaam geweest bij het vermoorden van zijn vroom-femelende
moeder. In de boerenwoning, waar thans de vader ligt te sterven, zijn, behalve
K n e l i s , nog slechts zijn beide zusjes B a r t j e , het oudste, en T r u i t j e bijeen.
Dan wordt de deur voorzichtig geopend en ‘teekent zich een

1) Van den Heer N e t s c h e r weet ik dat niet zoo heel zeker. Die gaapt wel boven sommige
door hem geëxcerpeerde Tijdschriften, maar lezen dat is een andere zaak. Hij kan b.v. van
terzinen uit de Nieuwe Gids schrijven, dat het ‘eenige niet kwade sonnetten’ zijn.

Onze Eeuw. Jaargang 1

642
zwarte gedaante scherp af op het grijze achtervlak van winteravondlucht’. Het is de
meester, ‘een jongmensch van midden twintig’, die met de kinderen bij het onrustige,
door de geestverschijning zijner vrouw, verzwaarde sterven van den ouden boer
tegenwoordig is. Als de vader dood is voelt K n e l i s , dat ‘het gansche gewicht van
den last der zonde, dien zij vroeger samen droegen, thans op zijn schouders alleen
drukt’, wat reeds dadelijk blijkt als hij, dienzelfden avond met den meester
terugkeerend van een bezoek bij zijn tante B e t t e m e u , ‘een vrouw van midden
veertig’, huiverend den geest zijner moeder, die straks nog zijn vader kwelde, ziet
verschijnen.
Sinds dien avond wordt K n e l i s dan ook niet meer met rust gelaten en na een
tiental verschijningen, die hetzij door een rammelende deurklink, kloppen op het
luik, of een witten grenspaal worden opgeroepen, voelt hij zich genoodzaakt aan zijn
zuster B a r t j e den moord te bekennen. ‘Voor de doode had hij geen vrees meer; hij
voelde dat die hem losgelaten had’ zegt de auteur nu, na die bekentenis, maar het
blijkt dat dit niet het geval is, daar op p. 132 van K n e l i s en B a r t j e verhaald
wordt: ‘Ja, het was de doode, de doode die hen tòch niet los wou laten, noch hem,
noch haar.’ Na een spannende episode (waarin veldwachter B r a a m s ‘een kopje
koffie komt halen’ en optreedt met een voor K n e l i s verraderlijk-beangstigenden
uitroep: ‘ik zoek den moordenaar’, welke moordenaar echter terstond blijkt, slechts
de man van een landloopster te zijn; - maar goed, 't brengt je toch een oogenblik van
streek) ik zeg, na deze episode besluiten B a r t j e , en K n e l i s wiens ‘ellende’ door
dit besluit ‘wegzweeft als rook’, den meester in het geheim te nemen, dan kon die
het - want hiertoe misten K n e l i s en B a r t j e den moed - aan de justitie vertellen.
De meester komt, verneemt alles, zegt eindelijk: ‘dat is vreeselijk’ en gaat voort:
‘ik zal zwijgen als het graf, maar raad kan ik je niet geven’, waarop B a r t j e , die
een formeele belofte van spraakzaamheid verwacht had, antwoordt: ‘als je geen raad
kunt geven, zwijg dan nièt als het graf’, maar de meester blijft bij zijn besluit en
‘sluipt als een dief naar de deur.’ ‘Hij zou geen voet meer in dit huis zetten.’ ‘....Het
meisje... stak geen hand uit om hem terug te houden.’
Als de geestverschijningen beiden weer opnieuw beginnen te folteren, en ‘K n e l i s
tot den gerechtsdienaar (alias den veldwachter) het woord niet vermag te spreken
dat den duivel in hem ketenen
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zou, voor altijd, de rust over zijn hoofd zou uitgieten als geurige olie...’, zegt hij, den
volgenden morgen na een olieloozen onrustigen nacht opgestaan zijnde, o.a. tot
B a r t j e : ‘geef mij eerst een boterham en een ‘kom koffie’ en vervolgens ‘een hap
nemende’ ‘jij moet er een eind aan maken.’ Zij raakt dan overstuur en ‘begint te
beven, al harder en harder’; B e t t e m e u , die inmiddels door de geopende, let wel
de geopende deur binnen gekomen is, bet haar met een ‘groote dosis azijn’, brengt
haar bij, troost haar, en vertrekt, om weer plaats te maken voor K n e l i s , die zoo
lang naar buiten gezonden is door tante.
's Nachts herhaalt zich dan de geestverschijning bij B a r t j e . De schim der moeder
staart haar stil verwijtend aan als zeggend: ‘Wanneer krijg je nu eens moed om een
einde te maken aan mijn lijden? Je belet me de hemelsche vreugd te genieten; ik kan
de aarde niet verlaten vóor de misdaad gestraft is.’ Dit is te veel voor B a r t j e . Met
haar broeder des morgens sprekend, ‘roert ze (nog) even de pijnlijke snaar aan, maar
zóó zacht, dat hij het niet behoefde te voelen’, en gaat, nadat K n e l i s ‘oud en
afgeleefd’ van houding de woning verlaten heeft, op weg om den veldwachter alles
te vertellen.
In dien tusschentijd hangt K n e l i s , die zijn zuster bespied heeft, en meent te zijn
verraden, zich op, en hiermede eindigt het boek, dat geschreven is, blijkens het
onderschrift, in den zomer van 1900.
Het heeft den Heer P r i e m meer aan litterair vernuft dan aan moed ontbroken, waar
hij een boek, dat zulk een moeilijk en tragisch gegeven behandelt, in één zomer
geschreven en daarna tweemaal wereldkundig gemaakt heeft. Maar, ‘onwetend
zondigt niet’ wordt er wel gezegd, en men moet al een erge barbaar zijn om dezen
schrijver, die blijkbaar van de allereenvoudigste begrippen der prozakunst nog geen
benul heeft, het met jongelingsdurf hanteeren van dit zware probleem kwalijk te
nemen. Niet wij immers zijn de dupe van de holle gewichten, waarmede hij op de
kermis der Hollandsche vermaardheden, voor zijn tent is getreden; de gewichten zijn
te groot, wij zien het direct aan P r i e m 's gestalte, dat hij zoo iets niet tillen kan. Op
het wereldplein, waar Z o l a zijn ‘Thérèse Raquin’ met een forsche armstrekking
omhoog duwt, maakt P r i e m die met zijn ‘Doode’ solt een miserabel figuur. Het
gansche werk van den Heer P r i e m is enorm-saai als het knie dicht-in-proza van
den Factor eener rederijkerskamer, die, voor vier eeuwen in slaap geraakt, half wakker
geworden zou zijn op het
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klokgelui van ‘Psychologie’ en ‘Realistisch Proza’. Maar al heeft hij het gelui
vernomen, hij weet nòch klepel nòch klok te hangen, en klingelt nu klanken-doof
met zijn gebarsten tafelschel op zijn binnenplaats, misschien in de meening dat de
buren het voor de domklok houden.
Mijne bedenkingen tegen het werk van den Heer P r i e m zijn o.a. de volgende:
Psychologisch lijkt het mij ten eerste zeer onjuist gezien, dat de jonge boer eerst
lange jaren na zijn moeders dood de wroeging zoo sterk gaat gevoelen en deze dan
plotseling zoo acuut wordt, dat ze hem in enkele weken van een ‘forschen
boerenjongen van midden twintig’ tot een, zelfs voor zijn zuster nauwelijks te
herkennen ‘oud en afgeleefd’ man maakt. Ten tweede, dat de verschijningen niet
alleen door den vader en den zoon, maar ook door diens zuster, die immers zich niets
te verwijten had, mede gezien worden.
Maar erger dan deze bezwaren, over wier geldigheid wellicht nog discussie
mogelijk ware, is het gemis aan voldoende kennis van het boerenleven, en het gebrek
aan litterair onderscheidingsvermogen, dat den auteur intuitief moet doen gevoelen
wat van belang, en dus vermeld, wat van onwaarde is, en dus verzwegen dient te
worden.
Van K n e l i s toch vernemen wij nauwelijks meer dan dat hij wat wilgetwijgen
sorteert, veel jenever en veel koffie drinkt en overal de geestverschijning ziet, van
B a r t j e dat zij zeer vroom is, meestal in huis zit, en dikwijls koffie zet. Maar deze,
en dergelijke mededeelingen in absoluut-stijllooze courantenzinnen geschreven zijn
niet in staat onze belangstelling gaande te houden, of ons een beeld te geven van wat
er in den winterdag in het huis van een boer omgaat.
Het gebrek aan litterair onderscheidingsvermogen spreekt duidelijk uit observaties
als de volgende, die lukraak als sucade in de koek van het verhaal zijn te recht
gekomen. Bij het aansteken der lamp: ‘Toen zij het glas er weer opzette, rinkelde de
platte blikken kap heel even’ (p. 7). Bij het aansteken van een pijp: ‘Brandende
stukjes tabak vielen op tafel, een grauw rookkolommetje rees boven het lampeglas
uit’ (p. 18). ‘Haar oog viel op 't pauweveertje, dat tusschen de blaadjes uitgevallen
was op de zoden en dreigde vlam te vatten’ (p. 21). Bij goede schrijvers staan de
détails als evenzoovele noodzakelijkheden op de juiste plaats in het verhaal. Als men
b.v. in Z o l a 's ‘Attaque du Moulin’
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leest dat de vensters onregelmatig in den wand van den molen verspreid stonden,
dan bevindt men later, dat dit, in verband met D o m i n q u e 's ontsnapping uit den
molen, een noodwendig te vermelden bizonderheid was.
Bij P r i e m is van zoo iets meestal geen spoor te ontdekken.
En dat de quasi-realistische auteur zich eigenlijk heelemaal niet om de realiteit
bekommert en weglaat wat vermeld diende te worden, blijkt wel ten sterkste uit de
beschrijving van het sterven, en de begrafenis van den ouden boer, waar van allerlei
personen gesproken, maar alleen de dokter, (de eenige die er striktgenomen absoluut
bij genoemd moest worden, al was 't alleen maar terwille van de doodschouw)
verzwegen wordt. Het beste ware geweest als de Heer P r i e m met den dokter de
gansche ‘Doode’ verzwegen had.
FRANS BASTIAANSE
Juni 1901.
G.F. H a s p e l s . De Weerloosheid. Een Hoofdstuk van Levensleer. P.N.
v a n K a m p e n A z ., Amsterdam.
Deze studie is een antwoord op de prijsvraag van het Stolpiaansch legaat:
‘Geschiedenis en waardeering van het beginsel der Weerloosheid.’
Het onderwerp van de prijsvraag van het legaat was ditkeer niet uitsluitend van
wetenschappelijk, maar tevens in hooge mate van praktisch belang. Het komt mij
daarom voor een goede gedachte van den beantwoorder, den heer H a s p e l s , geweest
te zijn, zijn werk voor het publiek te doen verschijnen. Het antwoord op de prijsvraag
echter bevatte bijna uitsluitend de historische gegevens. Alvorens tot uitgave over
te gaan heeft de schrijver den inhoud nog eens geheel omgewerkt en er een hoofdstuk
over ‘Het karakter der Weerloosheid’ aan toegevoegd, waarin hij zijn eigen standpunt
tegenover het probleem uiteenzet. In die omwerking is de schrijver bijzonder gelukkig
geweest, want juist dit laatste hoofdstuk is mijns inziens het belangrijkste gedeelte
van het boek; het is met zeer veel warmte geschreven en bevat schoone bladzijden.
De beantwoording van de prijsvraag had deze keer eigenaardige moeilijkheden
in. Mogen andere bekende prijsvragen van het

Onze Eeuw. Jaargang 1

646
legaat, als die over ‘de leer der aangeboren begrippen’ of over ‘het
causaliteits-beginsel’ zeer hooge eischen gesteld hebben aan het vermogen abstract
te denken, hier waren de moeilijkheden misschien niet minder, hoewel van anderen
aard. Bij die abstracte onderwerpen toch heeft de beantwoorder slechts te maken met
de meeningen van enkele philosophen. En nu is het waar, dat er zelfs bij de meest
consequente denkers toch nog dikwijls verschillende gedachtenreeksen zijn op te
merken, die onverzoend naast elkaar staan, en waardoor een juiste beoordeeling van
het standpunt, dat die denkers tegenover een probleem innemen, moeilijk gemaakt
wordt. Maar nog veel meer heeft natuurlijk iemand met dergelijke bezwaren te
kampen, die het standpunt, niet van enkele personen maar van groepen en secten,
tegenover een bepaald probleem heeft uiteen te zetten. Om deze prijsvraag te
beantwoorden moest men dus in hooge mate over de gaven van een geschiedschrijver
kunnen beschikken.
De heer H a s p e l s heeft deze moeilijkheden ook gevoeld. In zijn inleiding zegt
hij: ‘Een bezwaar van deze studie over de weerloosheid is, dat zij ons als door een
achterdeur inleidt in 't wijde gebouw der levensleer, een bezwaar, dat niet geheel is
weg te nemen, daar 't juist de aard der weerloosheid is, dat zij zonder prolegomena
in eens in 't hart van allerlei kwesties haar woord doet hooren. Om dit bezwaar althans
eenigszins weg te nemen, willen wij de historische methode volgen en voor elken
nieuwen vorm of phase der weerloosheid met een enkelen trek althans den plattegrond
aangeven van 't gebouw, waarin zij ons door een achterdeur binnen laat.’
Het komt mij voor, dat de schrijver in dat schetsen van den tijd, waarin een bepaalde
vorm van weerloosheid optreedt, om daardoor dat optreden begrijpelijker te maken,
nog lang niet genoeg geleverd heeft. De groote menigte verschillende groepen en
secten, die hij bespreekt, heeft hij niet alle zóó weten voor te stellen, dat zij voor ons
leven. En dat is niet te verwonderen, als wij bedenken, dat zij, van welk der
verschillende besproken standpunten zij ook uitgaan, wat de praktijk aangaat tot
slechts twee hoofdtypes zijn terug te brengen. Het verschil tusschen die twee
hoofdafdeelingen is, dat de eene volstrekte gehoorzaamheid aan het staatsbestuur
eischt, terwijl de andere het recht van den staat om dwangmiddelen te gebruiken
ontkent en daarom een vijandige houding aanneemt tegen alle bestaande staten, daar
die zich handhaven door politie, legers, enz. Die vijandige houding kan zich
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natuurlijk niet anders uiten dan in lijdelijk verzet. Het verschil in praktijk tusschen
de verschillende richtingen, die besproken worden is dus subtiel, of ontbreekt geheel,
zoodat een vrij uitvoerige historische beschrijving noodig zou zijn om te voorkomen,
dat het werk een eenigszins eentonigen indruk maakt, doordat bij iedere behandelde
vorm van weerloosheid ongeveer dezelfde eigenschappen worden opgenoemd.
Het zou dus volgens mijn meening wenschelijk zijn geweest, als de schrijver, toen
hij zijn antwoord op de prijsvraag omwerkte tot een uitgave voor het publiek, òf een
veel uitgebreider werk had geschreven, waarin iedere groep een meer uitvoerige
bespreking verkreeg, òf een groot deel der behandelde groepen had weggelaten om
op de andere des te meer nadruk te laten vallen.
Dat meerdere uitvoerigheid het werk veel goed zou hebben gedaan, wordt, dunkt
mij, bewezen door het gedeelte dat over S p i n o z a handelt en van uitgebreide citaten
is voorzien, en vooral ook door dat over To l s t o y , wien de schrijver, daar hij meer
actueel belang voor onzen tijd heeft en daarom onze belangstelling meer verdient
dan eenigen anderen voorstander der weerloosheid, een meer volledige behandeling
heeft gewijd.
Misschien was de indruk van het geheele werk ook grooter geweest, als de schrijver
de historische methode minder streng gevolgd had, maar meer van een principe uit
had gewerkt. Zijn afkeer van doctrinarisme heeft hem hiervan waarschijnlijk
weerhouden. Toch had hij in zijn uitstekende verklaring van wat er onder weerloosheid
verstaan moet worden, in de inleiding, een geschikten maatstaf gehad ter beoordeeling
van de verschillende uitingen van weerloosheid. Hij verklaart weerloosheid daar n.l.
als de overtuiging, dat het goede om het kwade te overwinnen niet noodig heeft
gebruik te maken van ‘de bestaande Instituten en Organen des menschelijken Levens’,
maar dat ‘het goede ten zegepraal komt door de eigen overwinningskracht van het
goede en door de onmacht van het kwade’. ‘Krachtens haar ongeloof in de macht
van het kwade vindt zij het onnoodig weerstand te bieden aan het kwade, ja vindt zij
dat weerstand bieden gevaarlijk en zelfs verkeerd, zoodra het de deur opent voor een
ander kwaad, dat te hulp wordt geroepen om het eerste te onderdrukken.’
Op grond van deze verklaring hadden de Utopistisch-Anarchistische richtingen
buiten bespreking kunnen blijven, of hadden slechts behoeven besproken te worden,
om aan te toonen, dat zij wel veel met weerloosheid gemeen hebben, maar dat zij
daarom nog geen
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weerloosheid zijn. Zij gaan er n.l. van uit, dat een staat die zich met geweld in stand
houdt (politie, legers, enz.) slecht is. Verder verwachten zij, dat, als die staat afgeschaft
wordt, een maatschappij zal ontstaan, berustende geheel op liefde, waarin geen
bestuur, dat dwangmiddelen gebruikt, meer noodig is. Volgens hen is dus de staat
het kwade, de toekomst-maatschappij het goede, wat de naïeve meening meebrengt,
dat het kwade niet zoo zeer inwendig overwonnen, als wel ‘afgeschaft’ moet worden.
In den strijd tusschen die twee machten willen zij echter wel degelijk gebruik
maken van geweld, wat in strijd is met het beginsel der weerloosheid. Dat zij, als
eenmaal het goede tegenover het kwaad zal gezegevierd hebben, geen geweld meer
willen gebruiken om dit laatste te bestrijden, is eene van zelf sprekende zaak en
maakt niet, dat die richtingen tot de weerlooze moeten gerekend worden. Zij komen
dus met weerloosheid overeen door hun geloof in de overwinning van het goede,
maar wijken er van af in het middel, waardoor de overwinning bereikt wordt, en
waarin het essentieele kenmerk van weerloosheid moet gezocht worden.
Zoo komt het mij ook voor, dat de beschouwingen, die de schrijver geeft in het
hoofdstuk ‘Het karakter der Weerloosheid’, meer bepaald in het onderdeel ‘De
weerloosheid als levenswet’: de toets aan de in de inleiding gegeven verklaring van
het begrip weerloosheid niet kan doorstaan. De schrijver geeft daarin als zijn meening
over weerloosheid het volgende: Zoolang er zonde is, heeft de staat recht van bestaan
om die in bedwang te houden, en daartoe moet hij misdadigers straffen en oorlog
voeren. De staat heeft echter slechts een betrekkelijk en voorloopig recht en moet
voor een maatschappij op liefde gegrond plaats maken, waarin voor geweld geen
plaats meer zal zijn. Op denzelfden grond als bij het Utopistisch-Anarchisme komt
het mij voor, dat deze beschouwing buiten het gebied der eigenlijke weerloosheid
valt. Meer dan met Anarchisme heeft deze beschouwing echter met Socialisme
gemeen: beide willen niet den staat, als zijnde op geweld gegrond en dus slecht, zoo
spoedig mogelijk afschaffen, maar zij willen dien voorloopig laten bestaan en hem
zelfs gebruiken om mee te werken tot het ontstaan van de toekomstmaatschappij,
waarin voor geweld geen plaats meer is. Toch is hier ook een zeer belangrijk
verschilpunt met het Socialisme, dat nog belangrijker is dan het punt van
overeenkomst. Het Socialisme toch denkt tot dien toestand te komen door een
geleidelijke ontwikkeling van zuiver uitwendige omstandigheden, waarbij aan
individueele daden geen, of een ondergeschikte beteekenis
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moet worden toegekend. Ook hier is het kwaad dus meer aan de toestanden, dan aan
de menschen eigen en zou kunnen worden afgeschaft. De overtuiging van den heer
H a s p e l s hieromtrent is een geheel andere. Die ontwikkeling, die de maatschappij
op de natuurlijke wijze door de uitwendige omstandigheden verkrijgt, kan misschien
groote veranderingen in maatschappelijke toestanden teweegbrengen, maar is ten
slotte een beweging, die blijft op hetzelfde niveau. Ware vooruitgang, ware verheffing
boven dat niveau is alleen door ‘geesteskracht’ te verkrijgen. Zelfs heeft de
maatschappij een neiging om beneden haar niveau te dalen, als niet voortdurend
vernieuwde inspanning dien val tegengaat.
Dat geloof aan de waarde van de persoonlijke, vrije daad, dat op verschillende
plaatsen in het boek doorschemert, geeft er iets frisch en krachtigs aan, waardoor het
een weldadigen indruk maakt.
De schrijver zegt aan het eind van zijn inleiding: ‘Eindelijk ben ik mij beter dan
één mijner welwillende lezers bewust van 't voorloopige karakter dezer studie. Om
hier met meesterschap een laatste woord te kunnen spreken, had ik moeten kunnen
beschikken over èn gedegener wetenschap èn rijper oordeel dan ik de mijne weet.
Dit neemt niet weg, dat deze studie toch haar nut kan hebben, al was 't alleen maar
om betere krachten dan de mijne op te roepen, die zullen doen zien, dat deze
problemen van te groot belang voor ons leven zijn, dan ze al spelende in een
romannetje of brochuretje te blijven bepraten als een onzer hedendaagsche
mode-kwesties.’
Misschien is niemand geschikter dan de heer H a s p e l s zelf om nog eens in een
studie met een minder ‘voorloopig karakter’ deze belangrijke problemen te bespreken.
Dr. J.D. VAN DER WAALS Jr.
Mr. P. v a n d e r M a e s e . C o n s t a n t i j n P a l a e o l o g o s . Een
treurspel. Rotterdam W.J. v a n H e n g e l , 1901.
Dit stuk moet voor zich zelf spreken. Geen bekende pen teekent het: misschien is
mr. P. v a n d e r M a e s e een schuilnaam. Geen voorrede licht ons in omtrent
denkbeelden of gevoelens waaraan het zijn ontstaan te danken heeft.
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Dit treurspel verplaatst ons niet slechts in een verre periode der geschiedenis, den
val van het byzantijnsche rijk, het behoort ook tot een vervlogen tijdperk; heden
zoekt men kunst in het verfijnde, deze dichter legt zich nog toe op het heldhaftige:
de ondergang eener wereld is juist wat hem past. Dit mag ik nu wel, - maar - dan
moet het toch eenigszins anders. Dan moeten de historische gegevens niet in elkander
geknutseld, maar gevoeld en door de fantazie gekleurd zijn. En - wil men een drama
leveren - dan moet niet uiterlijk gebeuren, maar innerlijke handeling er den gang van
bepalen.
Dit laatste nu ontbreekt hier geheel. Wat de schrijver aan talent heeft is episch,
niet dramatisch. Nu moge voor het episch verhaal de iambische vijfvoet even
bruikbaar zijn dan meer klassiek epische versmaten - H e r m a n n L i n g g heeft zijn
geheele Völkerwanderung in vijfvoetige iamben geschreven - de dialoog zit den
dichter danig dwars. Zoo krijgen wij de beschrijving van een zeeslag en die van de
inname en plundering van Byzantium in afgebroken mededeelingen, die althans den
schijn van een dialoog moeten wekken.
C o n s t a n t i j n P a l a e o l o g o s , de laatste keizer, die met zijn stad en rijk
ondergaat, is een gestalte, die blijkens de laatste hulde hem door den zegenvierenden
Mahomet gebracht, ons met ‘diepen eerbied’ moet vervullen.
Wij zouden het niet bespeurd hebben, indien het ons niet werd gezegd. De man is
uiterst beklagenswaardig, maar boezemt ons zelfs die mate van sympathie niet in die
achtergrond is voor een krachtig medelijden. Van zijn zieleleven ontwaren wij even
weinig als van krachtig willen en handelen. De indruk die ons bijblijft is deze, dat
de Turk gelijk had toen hij zeide:
O, waarom moest gij dan u op mijn weg
Bevinden? Wèl vijandig was u 't lot
Gezind, toen het dus over u besloot!

't Was inderdaad jammer voor den man, dat hij het zoo trof. Deze verzen geven den
toon aan der nuchtere overwegingen die niet slechts bij den lezer opkomen, maar die
de dichter zelf maakt. Zoo uit b.v. C o n s t a n t i j n zich over een stout stuk van zijn
vijand aldus:
Mahomet, wat gij volvoerdet,
Hoezeer 't Mijn ziel met diepe zorg vervult,
Dwingt, Ik erken het, Mij bewond'ring af.

Daarnaast ontbreekt het, met de handeling nauwelijks samen-
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hangende, spektakel-stukje van jaloezie, vergiftige dolken, en wat daarbij behoort
niet.
Ach arm! de dichter had Othello en Romeo en Julia gelezen, ook S c h a e p m a n 's
Aya Sofia en een handboek van geschiedenis: Inde lacrymae.
l.S.
Ch. Wa g n e r . Het Wezen der Dingen, door J.G. A p e l d o o r n .
Amsterdam. C.L.G. Ve l d t .
Ik wil natuurlijk van dit boek anders niet zeggen, dan dat het zeer nuttige en
stichtelijke lectuur is. Hoe zou 't ook niet, het nieuwe werk van den schrijver van
Justice, Vaillance, La Vie Simple en vooral van Jeunesse! Ja, dit l'Ame des choses
is zulks in 't bizonder, zoodat hier de Parijsche liberale dominee telkens doet denken
aan - J a c o b C a t s . N.l. in de manier. Zet onze calvinistische volksdichter ‘stomme
ende nochtans sprekende beelden’ aan het preeken, of deelt hij zelf zijn grootvaderlijke
lessen mildelijk uit, ook Wa g n e r 's lust is het ‘naar aanleiding van deze - hij spreekt
hier n.l. over automaten - hoogst moderne werktuigen te wijzen op overeenkomstige
verschijnselen op geestelijk en zedelijk gebied’ (bl. 186). 't Is alles embleem, alles
symbool, en de schrijver zal eens heel duidelijk maken, wat het symbool u zegt.
In het eerste deel van dit boek brengt hij ons dan ‘Op het veld, aan de zee, in de
bergen,’ in het tweede deel ‘Op straat,’ terwijl het derde ‘Verre klanken’ - wel wat
erg achteraan komt sloffen. En wat hij dan ook ziet of wat er gebeurt, hij weet het
geestelijk en zedelijk toe te lichten. Hij kan beginnen waar hij wil en springen zoo
hoog als hij wil, reken er op, dat hij als een kat op haar vier pooten terecht komt en
dat de menschen dit bizonder knap vinden en deze lectuur dus populair is, in den
gezonden zin van het woord. Tout comme chez nous - J a c o b C a t s ! Weet
Wa g n e r moraal te trekken uit ‘Eene vischpartij,’ ‘De vliegen,’ ‘Een kat in het
water.’ ‘Straatvegers’ en zelfs uit ‘De schoen’ die hij op de Seine ziet drijven, wat
doet hij anders dan C a t s , die in zijn Hofgedagten en Invallende gedagten op
voorvallende gelegentheden eveneens vromelijk moraliseert ‘Op 't gezichte van een
Huys-Slekke,’ Op een uitgetrokken Tand,’ ‘Op een Schevenings
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Vrouwtje met een Benne met Vis op 't hoofd?’ Natuurlijk houdt hier deze vergelijking
op. Gaat men wat verder dan zijn er soms oogenblikken, dat zij niets meer dan het
vervelende met elkander gemeen hebben. Dat C a t s het hierin ver gebracht heeft is
bekend, maar dat we van Wa g n e r nog eens banaliteiten zouden lezen als deze:
‘Zelden krijgen wij alles, wat wij wenschen; zelden overkomt ons alles wat wij
vreezen’ - (bl. 27) dat had Jeunesse ons niet voorspeld. Maar waar zij beiden op hun
best zijn, ziet men ook 't best hun verschil. Zoo vierkant en plomp als de Zeeuw met
zijn degelijke vermaningen uit de koets komt vallen, zoo elegant weet de Parijzenaar
u de waarheid te laten zien, met een vaardigheid van dictie, die soms nog doorklinkt
door de goede Hollandsche vertaling. Kan C a t s 't met niet minder doen dan met de
calvinistische dogmatiek, Wa g n e r 's Evangelie is: energie en arbeid, overtuiging
en verdraagzaamheid. Gaan wij met C a t s op ter Hollandsche dorpskerk, met
Wa g n e r doen wij onze entrée in een salon, waarin een soirée chrétienne. 't
Eigenaardigste ziet men 't verschil in de titels. Wa g n e r noemt dit werk ‘l'Ame des
Choses’ - C a t s een dergelijk ‘Invallende gedagten op voorvallende gelegentheden.’
Hoe burgerlijk is toch die C a t s ! Kan het al burgerlijker: Invallende gedachten op
voorvallende gelegenheden? Hoe nobel klinkt daartegenover l'Ame des choses, of
gelijk de vertaling luidt: Het wezen der dingen! Kan het al hooger en dieper? Welk
een achtergrond! Bepaald dantesque: het wezen der dingen! Zeker, maar toch vind
ik de burgerlijkheid van C a t s nu mooier dan de distinctie van Wa g n e r , want
C a t s geeft onder een burgerlijken titel burgerlijk werk, is dus eerlijk, echt, maar
Wa g n e r geeft wel heel stichtelijke en nuttige lectuur, maar die ons toch nu niet
ineens het wezen der dingen ontsluit! Die titel is veel te zwaar voor dit boek.
Wa g n e r geeft ons hier hetzelfde wat hij ons in 1896 gaf onder den titel Le long du
chemin, maar waarom dan het niet even luchtig benoemd? Maar nu: de auteur van
Jeunesse gaat ons releveeren het wezen der dingen - en dan komt er: werkelijk
opbouwende lectuur voor niet al te diepe en ontstelde gemoederen!
Doch genoeg, om gezegd te hebben, dat, als men den titel maar voorbij is, Het
Wezen der Dingen zeer nuttige en stichtelijke lectuur is.
G.F.H.
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Aanvaard.
Door M.W. Maclaine Pont.
I.
Het werd lente in het dichterlijkste deel van Holland, de lente van 1695.
H u i b e r t C a r s t e n s zag hoe in de Beverwijk, waar hij woonde, de breede straat
werd tot een lommerlaan, hoe het in Rooswijk, den Kruidberg en Bloemendaal begon
te spruiten en te geuren, en hoe de Duinvliet ijs en ijzel van zich afschudde en vroolijk
voorthuppelde door het gele zand. Ver over de tulpen en hyacinthen van Haarlem
en Overveen hoorde hij het fluiten en kwinkeleeren van den Vogelensang, en ook in
zijn hart ontwaakten vergeten liederen. Zulk een lieflijke lauwe Aprilmorgen was
het, dat hij week geworden zou zijn zelfs bij het overdenken van een minder geluk.
Maar nu klopte het hart en gloeiden de wangen van den jongen man en zijn oog
staarde de toekomst in. Hij liep voort met den vastberaden tred van iemand, die na
veel moeite en strijd zijn voornemen volbracht heeft en zijn geluk te gemoet gaat.
Hij keerde de vruchtbare landstreek den rug toe en koos den kalen en eenzamen
weg naar het Westen. Bij Wijk aan Duin vond de lente haar grenzen; daar begon
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de dorre onvruchtbaarheid, met de golvende duinen van zand, de zandige dellen, het
dorre harde gras en de knoestige eikenstruikjes, daar nog later groen dan elders. Hij
liep door, vlak tegen den westenwind in, die over de duinen streek en hem het zand
in het aangezicht woei. Hij lachte, hij drukte zich den breedgeranden hoed dieper in
de oogen, stopte de slippen van zijn wollen das tusschen de knoopen van zijn
wambuis, en terwijl hij de handen borg in de zakken van zijn wijden broek, lachte
hij weer, toen hij het geld voelde.
Het was zijn triomftocht.
Het hoofd buigend voor den wind, overdacht hij hoe hij ontvangen zou worden,
hoe zijn vader zich zou voelen, als al de schulden werden betaald, en die last van
hem afgenomen was. Een betere tijd zou aanbreken. G e r b r a n t was weg, de jongere
broer, die zoo gemakkelijk schuld beleden en al zijn goede voornemens vergeten
had. Hoe had zijn vader er onder geleden, de oude dominé van Wijk aan Zee! Hoe
dikwijls had hij er verborgen hatelijkheden over moeten hooren! Maar nu was alles
voorbij; zijn vader zou gelukkig zijn. En B a e r t e ... ja B a e r t e ...
Terwijl hij voortliep en de wind al killer werd en het zand steeds schraler rondom
hem, kreeg hij medelijden met de menschen, die daar moesten wonen. Nauwelijks
een weitje voor een paar schapen, nauwelijks een akkertje voor knollen of kool. Wijk
aan Zee lag daar als een kleine grauwe vogel achter het duin en stak zijn kop in de
zee: zijn groote vijand, maar de eenige, die hem voedsel gaf. Hoe duur moest hij het
betalen als de winterstormen loeiden, als de kapers, nog wreeder, de volgeladen
pinken roofden! Want het was oorlog en de Duinkerkers stalen soms de schepen weg
vlak onder de kust. Menige huisvader lag op den bodem der zee of kwijnde weg in
een Fransche gevangenis, terwijl zijn gezin gebrek leed.
En van die menschen had G e r b r a n t geld durven leenen! Hij voelde naar zijn
schat, terwijl hij voortliep. Hij zou alles afdoen,....vandaag nog niet echter.
Het was Paaschzondag, de plechtigste dag van het ge-
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heele jaar, de rouw- en boetedag, en morgen op Paaschmaandag was het heele dorp
vol van uitgelaten vroolijkheid. Misschien was het goed, overlegde de bedachtzame
man, dat de menschen dan niet te veel geld in huis hadden. Maar Dinsdag zou hij
het afdoen. In al die huizen zou hij gaan en betalen wat zijn broeder schuldig was.
En hij zou de menschen waarschuwen... Maar dat behoefde immers niet? G e r b r a n t
zou niet terug komen.
Het dorp, toen hij er aankwam, scheen uitgestorven, de ramen en deuren der hutten
waren gesloten, geen kind was op straat te zien. Daar begon de klok te luiden. Hij
had dus niet misgerekend, hij was bijtijds.
De deuren der hutten werden geopend, de menschen traden naar buiten, de mannen
en vrouwen stemmig gekleed, meest in het zwart, het kerkboek in de hand.
Paaschzondag was een dag om in zich zelf in te keeren. Dan werd de belijdenis van
schuld afgelegd, dan werd het Heilig Avondmaal genoten. Zijn vader ging juist de
pastorie uit, en B a e r t e liep naast hem, hij wilde hen niet storen, hij hield zich
achteraan. Na kerktijd zou hij hun wel vertellen, dat zij een nieuw leven konden
beginnen.
Het was een armoedig kerkje, waar hij binnentrad. Een derde deel lag in puin,
vervallen door ouderdom, omvergeblazen door den storm. Het open einde was ruw
dichtgemetseld met de uitgevallen steenen. Van het plat van den korten toren rees
de spits steil naar omhoog. De weerhaan wees naar het Noordwesten, klagend streek
de wind over duinen en zee.
H u i b e r t ging terstond naar zijn oude plaats, de bank waar hij als jongen al
gezeten had. B a e r t e zat er al, zij was verwonderd, zij wachtte hem niet. Hij groette
haar vroolijker dan anders en zij lachte toen zij teruggroette. Daar voor den preekstoel
stond de tafel met het grove tafellaken, en de tinnen schotels en bekers. In geen jaren
had hij er durven aanzitten. Hij had zichzelf onwaardig geacht. Niet dat hij ooit had
meegedaan, maar de menschen spraken over het slechte voorbeeld, dat de zoons van
den dominé gaven in het dorp, en hij had niet den min-
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sten invloed op G e r b r a n t gehad, dat had hem gedrukt en bezwaard en hem
teruggehouden. Zeker was het toch ook zijn schuld geweest. Maar nu zou alles anders
worden. En toen van de tafel de uitnoodigende woorden klonken: ‘Komt thans, want
alle dingen zijn gereed,’ stond hij het eerste op. Hij ging de anderen voor, hij ging
zitten naast zijn vader. Uit zijne handen zelf nam hij het brood en den wijn. Op dat
oogenblik brak de zon door de grijze wolken. De geelwitte muren werden overstroomd
door gloed, om de randen van bekers en schotels schitterde een stralenkrans.
H u i b e r t s oogen werden dof. Dat hij waardig was gekeurd, zoo iets te volbrengen!
God was met hem, een nieuwe tijd was aangebroken.
Met B a e r t e samen liep hij naar huis en onder het middag-eten in de keuken
spraken zij in den aanvang geen van drieën. Het meisje zag haar pleegvader aan. Zij
voelde, dat er iets bizonders was, maar zij kende H u i b e r t : als hij ondervraagd
werd, sloot hij zich.
Eindelijk begon hij uit zichzelf te spreken. ‘Vader,’ zei hij, ‘dat ik weer aan de
bediening kwam, was uit dankbaarheid.... Ik kan de schuld afdoen.’
‘De schuld?’ vroeg de dominé.
‘De schulden van... G e r b r a n t ,’ de naam werd zacht uitgesproken. ‘J a n den
mulder en den bakker, en de anderen. Ook P i e t B a r t e l s e n , die ook,’ en toen
met een zucht: ‘Ze krijgen hun geld.’
‘Ik begrijp je niet... Hoe kom je aan al dat geld?’
‘Wel, daarvoor heb ik al die jaren zoo hard gewerkt.’ Hoe zonderling, dat zij niet
begrepen, wat al dien tijd zijn opstaan en zijn naar bed gaan was geweest! ‘Als het
mij niet zoo meegeloopen was, had ik het nog niet kunnen doen. Maar in de aardbeien
was overal de slak, behalve bij mij. En bij D i r k J a n s e n bevroren ze. Omdat ik
ze in overvloed had, en mijn bessen de mooiste waren, kon ik een mooi sommetje
overleggen.’
‘Stak je daarom zoo schunnig in de kleeren?’ vroeg B a e r t e . ‘Wij hadden je al
beschuldigd, dat je een kous maakte, waarom heb je ons daar nooit iets van gezegd?’
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‘Omdat ik dacht dat het nooit zou lukken. Het lag als een berg voor mij, en ik dacht:
kom ik daar ooit overheen? Soms wilde ik het opgeven, maar als ik vader dan zoo
hoorde klagen, dat hij de menschen niet in het gezicht durfde zien, dat het hem
hinderde in zijn werk, dan begon ik weer. Eerst heb ik er aan gedacht om het nog uit
te stellen, omdat ik aspergebedden aan wou leggen, maar neen, dit moet eerst
afgedaan. En die angst verleden jaar met die hagelbui! Ik heb geloopen met zakken
en oude kleeden, en gelukkig nog juist bijtijds. Maar één raam van de kassen is stuk
gehageld.’
De stille man, nu hij eenmaal loskwam, wond zich op. Allerlei dingen, waarvan
zij nooit gehoord hadden, kwamen zijn vader en het meisje te weten. Dikwijls was
hij gekomen en had een heelen avond bij het vuur gezeten, zonder een woord te
zeggen. Zij hadden, bij al hun zorgen over G e r b r a n t , zich ook over hem ongerust
gemaakt, maar als zij iets aan hem vroegen, dan gaf hij geen antwoord of toonde dat
zij beter deden hem met rust te laten. Dat hinderde B a e r t e vooral.
‘Hoe kon je dat alles voor je zelf houden?’ vroeg zij, ‘Vader had heel wat minder
verdriet kunnen hebben. Nu dachten wij, dat wij nooit uit de zorgen zouden komen,
terwijl jij eigenlijk al druk bezig waart geld over te leggen.’
Hij kon het niet. Hij had jaren lang kunnen wroeten als een mol in den grond, met
dat ééne doel voor oogen, maar er over spreken voordat hij alles volbracht had, was
hem onmogelijk geweest. Hij kon zichzelf niet veranderen, maar hij voelde tegelijk,
dat zij hem ongezellig vonden. In het midden van zijn triomf bekroop hem weer dat
oude gevoel van eenzaamheid. G e r b r a n t was vroolijk en luidruchtig; in zijn goede
dagen had hij duizend liedjes en grappige verhalen en in zijn slechten tijd hield hij
allen in spanning. Zij waren boos op hem, zij waren blij als het goed ging, hij gaf
hun bezigheid. In hun hart hielden zij toch meer van hem! H u i b e r t was stil,
eenzelvig en stug, dat was hij altijd geweest.
Na het eten terwijl B a e r t e in de keuken achterbleef,
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vroeg zijn vader hem om in de studeerkamer te komen. Voordat hij zich zette voor
zijn middagpreek, wilde hij zijn zoon nog even spreken, en toen, warmer dan
H u i b e r t het verwacht had, bedankte hij hem. Hij vertelde hem welk een last er
van zijn hart was afgewenteld, altijd en overal had hem die schuld achtervolgd. Als
de visschers met ruw weer uitzeilden, dan dacht hij: als G e r b r a n t hun geld niet
had genomen, behoefden zij nu hun leven niet te wagen. Als hij met den schout de
herberg sluiten wilde, dan dacht hij aan hetgeen G e r b r a n t daar verteerd en nooit
betaald had. Als hij vermaande en bestrafte wie het verdiende, dan rees het beeld
van zijn zoon voor hem op. Jaren lang had het hem vermoeid en verlamd.
‘Je verzacht mij het leed, dat hij mij aandeed,’ zei de dominé, en toen H u i b e r t
die woorden hoorde, uitgesproken met bevende stem, toen was hij weer getroost.
In de keuken had B a e r t e zitten nadenken. Zij was niet rechtvaardig tegenover
H u i b e r t , dat voelde zij, vooral vandaag had zij anders moeten zijn. Zoodra hij
binnenkwam, ging zij naar hem toe, met iets zachts in haar oog, anders dan
gewoonlijk.
‘Je moet niet boos op mij zijn, H u i b ! Ik kan niet laten, soms iets tegen je te
zeggen. Je ziet er dan zoo grappig treurig uit, dat ik er om lachen moet. Dat hindert
immers niet? Het is altijd zoo geweest.’
Dat was het inderdaad, van het oogenblik af, dat zij in huis kwam, een weesje, een
kind van een van zijns vaders oude vrienden. Toen leefde H u i b e r t s moeder nog
en hij herinnerde zich nog flauwtjes, hoe de kleine B a e r t e bij moeder op schoot
zat en zij hem vertelde, dat het zijn zusje was. Lang had hij niet beter geweten. Na
dien tijd was er veel veranderd, G e r b r a n t was geboren, moeder gestorven, en de
drie kinderen waren samen opgegroeid, meest aan zichzelf overgelaten. B a e r t e
was in huis gebleven, als hun zusje, en toen het gezin achteruitging en al armer werd,
was zij de steun van vader, zijn huishoudster, zijn troost, zijn alles.
‘Vader wordt oud, vindt je niet?’ vroeg zij.
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‘Ik heb het al lang gezien, maar ik heb gedacht, misschien zal dit hem goed doen.’
‘Ik heb wezenlijk nooit begrepen, dat het je zoo hinderde,’ herhaalde zij. En toen,
met eenige aarzeling: ‘Hoor je wel eens iets van hem?’
‘Neen nooit, alleen dat hij in Frankrijk is.’
Zij zuchtte, dat wist ze ook.
‘En dat hij dienst heeft genomen tegen den Prins’.
‘Laat vader dat maar nooit hooren,’ zei ze verschrikt. De Prins, dat was hun aller
afgod. Zij voelden zich verwant aan dien eenzamen knaap, opgevoed te midden var
zijne vijanden, verlaten door allen, worstelend tegen ziekte en verdrukking. En later
- dat ‘Prinsje’ stadhouder, die zwakke jonge man de bevrijder van zijn vaderland,
koning van Engeland. In de lange winteravonden, als de sneeuw tegen de ruiten sloeg
en de Noordewind de deuren gesloten hield, spraken zij over zijne lotgevallen,
vreemder dan B o n t e k o e 's reizen en de lotgevallen van H e e m s k e r c k . Boven
alles, was hij niet de beschermer van den godsdienst, één van geloof en één van geest
met die krachtige Calvinisten! En bij zijne vijanden had G e r b r a n t dienst genomen!
‘Ik denk, dat hij nooit terugkomt,’ zei H u i b e r t , en hij hoopte het. ‘Tenminste
niet zoolang de oorlog duurt. Ik heb een gevoel, alsof al het oude achter ons ligt.’
Hij zag haar aan, zij kreeg een kleur. Zij voelde, waar het heen moest.
‘Wat mij betreft, dat zal wel bij het oude blijven; mijn leventje bij vader staat mij
best aan. Als hij nu maar wat minder gedrukt is, ben ik heel tevreden.’
‘Je denkt dus niet aan trouwen? En ik dacht, dat J a n M i c h i e l s e n van
Uitgeest....’
‘Zeker! Maar ik denk niet over hem. Als ik trouw, dan doe ik het om mij te
verbeteren.’
‘Hij heeft toch een mooie zaak.’
‘Denk je, dat mij dat genoeg is? Als ik vader verlaat, dan moet ik een rijk huwelijk
doen. Ik zou vooreerst den gouden kap willen dragen; zou hij die voor mij koopen?’
Zij moest lachen toen zij zijn verschrikte oogen zag en
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om het hem niet te laten merken, deed zij vol ijver haar voorschoot af en bond haar
witte schortje voor. De keuken was aan kant en hij ging bij de tafel zitten; de handen
op de knieën, wat onbeholpen.
De hoed, dien hij op het hoofd hield, belette haar in zijn eerlijke oogen te zien.
Hij kon haar genoeg beschouwen, zooals ze daar zat door de telkens vluchtende zon
beschenen. De terugwijkende strookjes van haar muts lieten aan iedere slaap een
half maantje van heur blonde haren zichtbaar, een passende omlijsting van haar
frissche kleur en helderblauwe oogen. De witte doek over de borst gevouwen, had
ze in het laag uitgesneden donkerblauwe jakje gestopt; het witte voorschoot bedekte
den zwarten rok voor de helft. Het was een aardig figuurtje, zooals ze daar zat en
haar muiltje op haar voet opwipte. ‘Wat is ze mooi!’ dacht hij.
‘Een gouden kap!’ herhaalde hij, ‘ik wist niet, dat je aan zoo iets dacht!’
‘O, ik denk nog wel aan veel erger dingen. Ik zou een paard en wagentje moeten
hebben, altijd tot mijn beschikking.’
‘Dat ben je hier ook al gewend!’
‘Juist omdat ik het niet gewend ben... Bij je vader wil ik mij behelpen, maar als
ik toch verander, moet het goed zijn. Ik zou ook niet meer zoo willen sloven en
zwoegen. Ik zou een knecht en een meid willen houden.’
Zij zag hem heel ernstig aan. ‘En,’ vervolgde ze ‘dan zou ik naar de Amsterdamsche
kermis willen, dat spreekt vanzelf.’
‘Je moet niet altijd den gek steken met dingen, die ernstig zijn’ zei hij. ‘Zou je
niet genoeg kunnen houden van een eerlijk man, om met hem te deelen zijn zorgen,
zijn arbeid, en in den eersten tijd althans, zijn armoe? B a e r t e , je weet niet hoe ik
gewerkt en gezwoegd heb, dáárvoor. Jaar in, jaar uit heb ik uitgezien naar dezen dag.
Ik dacht: eerst de schande weg, en dan.... B a e r t e , wil je?’
Hij smeekte niet, hij beval het haar bijna. Zij geraakte geheel onder den indruk
van dien krachtigen man, die volbracht wat hij zich had voorgenomen, zonder omzien.
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Zij had hem haar leven lang gekend, maar een geheel ander licht viel dezen morgen
op zijn karakter. Zij wist, dat zij steun aan hem zou hebben, maar tegelijk voelde zij
een weinig angst.
‘Ik kan het niet zeggen,’ antwoordde zij, zonder hem aan te zien. ‘Ik heb er nog
nooit over nagedacht. Misschien zou ik gelukkiger zijn, dan.... Neen, ik kan het je
niet zeggen, je moet mij nog den tijd geven.’
‘Tot morgen,’ zei hij op beslisten toon, ‘zoolang wacht ik nog,’ en daarna liet hij
haar alleen.

II.
De volgende dag, welk een Paaschmaandag was het! De wind was geheel naar het
Noorden gedraaid en had de wolken weggeveegd, de fijne rijp lag feestelijk over het
helm en de kale duinen. H u i b e r t werd wakker, met een onbestemd gevoel dat er
iets gelukkigs was. Hij moest even nadenken... Geen schulden meer! Nu wist hij het!
En daarbij, 't was Paaschmorgen.
In het dorp waren de zwarte kleederen, waren de bedrukte gezichten verdwenen.
Zelfs de armste was in het nieuw, was op zijn Paaschbest. Wie er een had, zette de
gouden kap op, maar ook in het opgepoetste zilver spiegelde zich de Paaschzon. In
de kerk stak het blauw en groen, het schitterend rood van jakjes en rokken feestelijk
af tegen de grauwe banken en de gele muren. ‘Christus is opgestaan,’ verkondigde
de oude dominé met een stem, bevend van dankbaarheid. De boete- en rouwdag was
voorbij. Een nieuw leven trilde door het grijze gewelf. Nog nooit had het
Paaschevangelie zoo feestelijk geklonken.
B a e r t e spoedde zich naar huis. Vandaag mocht er wel iets bijzonders opgedischt
worden voor H u i b e r t . De ham werd opengesneden en daarnaast dampten de rapen,
‘dat edel cruyt’ dat op geen feestdisch ontbreken mocht. De paaschkoeken geurden
en op den tinnen schotel lagen de bontgekleurde eieren opgestapeld.
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‘Wat een overdaad!’ lachte H u i b e r t . ‘Maar 't kan lijden vandaag.’
‘Overvloed,’ verbeterde B a e r t e .
‘Nu, 't is wel iets meer, maar ik zeg immers dat het lijden kan?’
Zij antwoordde niet; hij meende dat zij wat bleek en stil was. Na het eten zocht
zij niet hem, maar allereerst zijn vader.
‘Vader!’ begon ze. ‘Heeft H u i b e r t u verteld...’
‘Is er nog meer te vertellen?’ vroeg hij, toen zij steken bleef.
‘Ja, hij heeft er al lang plan op gehad.... soms meende ik het te merken, maar dan
ontgaf ik het mij weer; hij vraagt mij of ik zijn vrouw wil worden.’
Hij zag haar uitvorschend aan, maar zij hield de oogen neergeslagen.
‘Als ge een enkel woord spreekt, dan doe ik het niet. Als ge zegt, dat gij mij liever
bij u houdt... natuurlijk doet ge dat. Wij zijn zoo aan elkaar gewend.’
‘Neen,’ antwoordde hij, ‘ik heb altijd gewenscht dat je nog eens mijn dochter
worden zoudt, en dat een van de beide jongens....’ hij zuchtte en zweeg.
‘G e r b r a n t is het niet waard!’ riep ze hartstochtelijk uit. ‘Ik weet zeker, dat ik
dood ongelukkig met hem worden zou. En nu is hij weg; wij weten niet eens waar
hij is.’
‘Ik heb gehoopt, dat het met hem zou zijn en dat dit een goeden invloed op hem
hebben zou.’
‘Hij kon zoo hartelijk zijn,’ zei het meisje. ‘En ik dacht, dat hij wat om mij gaf...
Hij zeide... maar wat komt het er op aan! Het zijn toch niets dan klanken bij hem
geweest. Wat helpt het of ik op hem wacht, hij komt toch nooit terug. Misschien is
hij al lang met een ander getrouwd.’
De oude man zag haar droefgeestig aan. Hij had het vermoed!
‘Ook dien schat heeft hij vergooid!’ dacht hij bij zich zelf, en toen luid: ‘Neen, je
moet niet op hem wachten - je ziet wat H u i b e r t is...wij beschuldigden hem van
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stuurschheid en achterbakschheid en ondertusschen zat er dat achter. Zoo is het altijd
met hem geweest. Hij is goed, je kunt op hem rekenen. Als G e r b r a n t op het
oogenblik terugkwam, en... je dacht nog aan hem, dan zou ik het je verbieden.’
‘Als hij zich toch nog beterde...’
‘Neen, neen, hij is niet te vertrouwen. Zijn woorden zijn als de wind. Je zoudt diep
ongelukkig met hem zijn. Ach B a e r t e , hij was de meest begaafde van de twee, wat
al verwachtingen heb ik op hem gebouwd! Hij is vlug, hij is beminnelijk, hij won de
harten. Hij had kunnen worden wat hij wilde, - een sieraad van de kerk. Hij had mijn
naam geëerd kunnen maken.’
‘Als hij nog eens terugkwam, vader!’
‘Och neen, kind, beter van niet... Het zou niets geven dan ellende, dan nieuwe
schande. Ik kan niet alles zeggen... Je moet niet meer aan hem denken. Je zoudt
hebben wat ik met hem gehad heb, de eene bittere teleurstelling na de andere. Ik mag
niet klagen nu God mij nog een zoon geeft als H u i b e r t . Het heeft al de oude smart
weer opgewekt, en toch moet ik dankbaar zijn.’
‘Als hij maar wat meer op u leek, vadertje! In elk geval moet hij nog niet van
trouwen praten, ik laat u nog niet alleen.’
Daar ging de deur open. ‘Kom nu B a e r t e ! De Paaschwei loopt al vol. Als je nog
langer wacht, is het mooie weer voorbij.’
Zij ging aarzelend, met een blik op den dominé, die achterbleef.
‘De Paaschwei’ was wel niet de meest juiste uitdrukking voor het schrale duintje,
maar de Wijkers moesten het er mee doen. H u i b e r t hielp de dorre takken en oude
manden door het mulle zand slepen, tot den top van het duintje. Pik en teer werden
er op gegoten, toen sloeg de vlam er uit. Kinderen en opgeschoten meisjes en jongens
dansten er om heen of sprongen er over. H u i b e r t greep B a e r t e bij de hand: ‘Wij
wagen het ook eens!’ en toen ze tegenspartelde, vatte hij haar om het middel. ‘Je
moet,’
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zei hij. Dat onstuimige stond hem goed, nu leek hij toch op G e r b r a n t .
Zij stond op, en stevig zijn hand vattende sprong zij met hem over 't vuur. Een
prachtige sprong was het. ‘Kijk die twee!’ klonk het van alle kanten. Dat had wat te
beteekenen. ‘Nu moeten ze eiers tikken. We zullen eens zien, wie er later de baas
wordt.’ Hij had ze meegebracht in zijn muts.
‘Jij hebt de keus’, zei hij, ‘ik win het toch!’ Dat was mis, want een voor een deukte
zij al zijn eieren. ‘Dat komt,’ plaagde ze, ‘omdat je er in zoo lang niet aan gedaan
hebt. Je hebt den slag verloren.’
Hij zag haar aan, met zijn eerlijke trouwe oogen.
‘Je moogt de baas wel zijn, B a e r t e !’ zei hij, maar zij, half pruilende: ‘Ja, dat
zeggen ze allemaal. Maar ik heb nog niets beloofd!’
Toch volgde ze hem, toen hij, van het duintje afdalend, een hooger beklom.
Zwijgend liepen zij door het mulle zand, hij voorop, vast en zeker, met groote stappen;
hij trok haar voort, nog nooit was zij er zoo gemakkelijk opgekomen. Het was een
nieuwe gewaarwording voor haar: zij was gewoon, anderen te helpen; den ouden
man moest zij verzorgen en moed inspreken en tegenover G e r b r a n t was zij de
sterke, zij had het zwakke onbetrouwbare karakter willen leiden. Maar hier was er
een op wien zij rekenen kon: met vaste hand trok hij haar naar boven.
Op een beschut plekje zetten zij zich neer, beveiligd tegen het scherpe opwaaiende
duinzand. Beneden hen vlamde het Paaschvuur hoog op en nu en dan werd een luide
kreet van vroolijkheid de duinen opgedragen. De rook, door den westenwind uit zee
gedreven, wolkte voort over het land achter het duin, dat was een goed voorteeken,
dat beloofde vruchtbaarheid.
De kinderen lieten de gekleurde eieren het duin afrollen, zij liepen ze na en groeven
ze op uit het zand. Wat verder waren zij bezig een vlieger op te laten: hij was van
Fransch papier geplakt, met Fransche leliën versierd en hij droeg een zon van
klatergoud, het beeld van
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L o d e w i j k XIV, den grooten Zonnekoning, op het neusje. Zijn staart vol verwarring
was ook niet zonder beteekenis. De vraag was alleen: ‘zou hij opgaan?’ Het kon geen
kwaad, om op den Paaschdag nog een voorteeken te vragen. Een tijdlang rees hij
statig omhoog, toen, boven den duinkam gekomen, vatte hem de wind. De staart was
niet zwaar genoeg, hij begon te draaien en te duikelen, en streek over het veld, laag,
heel laag. Toen hij eindelijk verwarde en scheurde tusschen het eikenhakhout, was
de uitgelatenheid groot.
‘Oorlof, Monsieur de gouwe tor!
Nu is jou mooie vlieger hor!’
Zij zongen en dansten om het gescheurde ding.
Hij was nu goed voor het Paaschvuur.
H u i b e r t keek van het vroolijke gewoel naar B a e r t e . Zij lette er niet eens op
en zat voor zich uit te staren ver weg in zee.
Ter zijde van hen, op het strand, lagen een achttal pinken, de netten uitgespannen
in het zand of drogend in het want, kleine notedoppen, zelfs van deze geringe hoogte
gezien: hun eenige rijkdom.
Schuimend kwamen de golven aanrollen over de zandbanken voor de kust, brekend
op het strand, sombere onheilvoorspellingen donderend over de grauwe vlakte.
Krijschend vlogen de meeuwen door de lucht, nu als grijze stippen onder de breede
wolkschaduwen, dan wit schitterend in de zonnestrepen. Bruine en witte zeilen
zweefden over de zee, het waren de pinken uit Zandvoort, Egmond en Wijk, die met
den Westenwind naar huis toe kwamen.
Een grooter schip voer er tusschen door, zijn hooge masten statig bekleed met
zwellende zeilen. B a e r t e keek er naar: 't zag er uit als een roofvogel, die jacht
maakt op de kleinen.
‘'t Is een brik, als ik mij niet vergis,’ zei H u i b e r t , haar oog volgend, maar zij
twijfelde, en naar het tuig te oordeelen:
‘'t Is een snauw,’ zei ze, toen het wat nader kwam, en hij:
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‘Als 't maar geen kaper is.’
Beiden praatten druk over het schip, ofschoon geheel andere gedachten hen
bezighielden.
‘Neen, 't was geen kaper,’ meende B a e r t e , ‘anders zou het die schuiten en pinken
niet zoo rustig om zich heen laten drijven.’
‘Hij moest ze eens aanraken, hier vlak onder de kust,’ sprak H u i b e r t .
‘Niets geen gevaar,’ hervatte B a e r t e , ‘hij zou ze allen kunnen wegpakken,
voordat wij een vinger konden uitsteken.’
Het schip, dat eerst naderbij scheen te komen, dreef nu weer verder weg. Zij waren
bezig de zeilen te reeven. En nu trokken luide kreten van de Paaschwei hun aandacht.
‘Kijk eens! J a a p en D i e u w e r t j e ook een paar!’ riep H u i b e r t .
‘Ook,’ herhaalde B a e r t e .
‘Nu, is 't dan niet zoo?’ Hij schikte dichter bij haar, maar zij sprak ernstig:
‘H u i b , je moet alles weten. Voordat G e r b r a n t wegging.... neen, vast heb ik
hem niets beloofd, maar hij heeft heel goed begrepen, dat het alleen aan hem lag....Wat
mij betrof....’ hare oogen schoten vol tranen, zij kon niet verder.
‘Je hoeft het mij niet te vertellen, ik heb het heel goed gemerkt, en daarom heb ik
je nooit lastig gevallen. Maar nu het onmogelijk is met hem.... nu moest ik je toch
zeggen, hoe ik over je denk. Ik zou je hem niet graag toevertrouwen.’
Precies wat vader zei: En toch, hoe had hij gehoopt, dat het anders zou zijn!
‘Je weet niet, wat hij bedorven heeft,’ vervolgde hij op zachten toon. ‘Denk je
niet, dat vader zich ook heel wat anders van zijn leven heeft voorgesteld? Daar is
een tijd geweest, dat zij hem van alle kanten kwamen hooren. Hij had dominé in
Amsterdam kunnen worden. Maar het verdriet en de schande houden hem hier’.
Met geen enkel woord doelde hij er op, dat ook zijn leven anders geworden was,
als G e r b r a n t niet alles voor zich had geëischt.

Onze Eeuw. Jaargang 1

667
‘Vader zei zooeven, dat je hem alles weer vergoedt,’ zeide zij hartelijk.
‘Ik wou, dat ik jou ook iets vergoeden kon,’ gaf hij ten antwoord, en toen hij hare
hand vatte, trok zij die niet terug.

III.
B a e r t e sliep dien nacht weinig, en 's morgens vroeg was zij al weer op. Vader en
zoon sliepen nog, er was geen haast om hen wakker te roepen. Was het geen ontrouw
aan G e r b r a n t , wat ze gisteren gedaan had? Als hij nog terugkwam? Als hij zich
beterde? Het was toch niet onmogelijk en wat zou hij van haar denken, nu zij zich
verloofd had met zijn broeder? Zij zag de keuken rond, daar had zij zoo dikwijls met
hem gezeten. Zij kon het er niet uithouden, het was toch nog vroeg, en zij liep den
hoogen weg over naar het strand.
De zwarte overblijfsels van het Paaschvuur waren reeds half onder het zand
gestoven, hier en daar lagen bontgekleurde eierdoppen verspreid. Zij hinderden
B a e r t e : welk een opwinding was het gisteren geweest en hoe zag het er uit bij het
bleeke daglicht. Als H u i b e r t wakker werd zou hij weer haar aankijken, en spreken
op die eigenaardige wijze die hem zoo zeker maakte. Hij had gelijk, met G e r b r a n t
zou zij ongelukkig zijn... Kon ze maar ja zeggen, met hart en ziel!
Verder liep ze, tot ze niets meer zag van het dorp dat wegschool achter de duinen.
De wind, weer noordelijk, was killer dan den vorigen dag, de hemel was met wolken
bedekt; onheilspellend zond de zee de eene golf na de andere op de zandige kust. Zij
staarde voor zich uit, het waren dezelfde zee en dezelfde wolken, maar toch hoe was
alles anders geworden!
Plotseling ontstelde zij. Vlak voor zich uit zag zij het schip van den vorigen dag,
de snauw, al nader komen. Zij had nu alle zeilen bijgezet, en kwam recht af op de
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kust, echter niet naar de gewone aanlegplaats der pinken, vóór het dorp. Achter het
hooge duin zocht zij een ankerplaats, waar zij niet gezien kon worden, en zij moest
bekend zijn met de kust, want zij koos een van de weinige plaatsen, die niet gevaarlijk
was.
Gebruik makende van den opkomenden vloed, was zij over de tweede zandbank
heen gekomen, nu echter kon zij niet verder. B a e r t e hoorde het rammelend afloopen
van de ankerketting. Het schip lag vrij vast, nu kwam er beweging op het dek. Met
de hand boven de oogen zag het meisje toe. Geen twijfel, zij waren bezig de sloep
los te maken en neer te laten. Wat kon dat beteekenen? ‘Als 't maar geen kaper is,’
had H u i b e r t gezegd. Het zou een goed overlegd plan zijn. Allen sliepen vast na
het feest van den vorigen dag, de pinken lagen onbewaakt op het strand. Met den
vloed konden ze gemakkelijk weggesleept worden.
In elkaar gedoken en zich klein makend, snelde zij terug naar huis. ‘Vader,’ riep
zij kloppend aan zijn deur, ‘sta toch op. Daar zijn, geloof ik, kapers op de kust.’ En
toen, snel zich kleedend, luisterend naar haar verhaal, ontstelde hij ook, en riep
H u i b e r t : ‘Ga den schout waarschuwen,’ zei hij, en toen tot B a e r t e : ‘Roep d e n
B a k k e r , en H e i n M u l d e r . Roep alle mannen, zeg, dat ze zich wapenen met
wat ze maar vinden kunnen. Maar stil, laat hen niets merken op het schip. Als het
een kaper is, dan hebben zij geschut, en dan is het erger.’
‘Gij gaat toch zelf niet, vader?’ riep het meisje uit. En toen hij er niet af te brengen
was, drukte H u i b e r t hare hand: ‘Wees gerust,’ zei hij, ‘ik ben bij hem.’
Achter de kerk kwamen de mannen bijeen, gewapend met wat zij vinden konden.
Hier zag men een bijl, daar een hooivork, verderop een paar pieken. Een vijftal had
geweren. Zij waren mee geweest met den Prins in '88, toen hij naar Engeland ging.
De schout, die pas door den ambachtsheer was aangesteld, stond in het midden, en
gaf verwarde bevelen: nog niet gewend aan het opperbevel, was hij zijn hoofd kwijt.
Zij moesten beginnen met het dorp
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over te geven aan de roovers, en dan zou hij zelf naar de Beverwijk en Haarlem gaan,
om hulp te vragen. De troepen zouden komen en al de roovers gevangen nemen.
‘Begraaft je geld en kostbaarheden!’ riep hij den dood-armen visschers toe. ‘Rekent
er op, het heele dorp zal uitgeplunderd worden.’ Jammerend liepen de vrouwen door
elkander.
H u i b e r t intusschen was op verkenning uit geweest. ‘Het staat bij mij vast,’
verklaarde hij, ‘dat het op de pinken gemunt is. Zij hebben de sloep neergelaten en
roeien voorzichtig naar wal; ik telde veertien man. Wij moeten ons stil houden;
vóórdat de zee bij de pinken is, kunnen zij toch niets beginnen. Wij kunnen intusschen
de stukken in orde maken,’ want zooals ieder zeedorp in dien tijd, had Wijk een paar
kleine veldstukken voor de kustverdediging.
‘Laat niemand het dorp verlaten,’ beval de dominé, die nu het heft in handen nam,
‘er is geen tijd om hulp uit Haarlem te halen. Wij moeten ons zelf verdedigen. Als
zij het wagen, achter het duin te komen, zullen zij kennis met ons maken.’ Hij zag
er vastberaden uit, als een man, die durfde. Jaar in, jaar uit hadden zij die stem
gehoord, om voor hen te bidden, als de vloot in zee stak, hen te troosten als de
branding de lijken van hunne vaders en zonen op het strand wierp. Hij had hen
getrouwd en hunne kinders gedoopt, zij hadden vertrouwen in hem.
Op handen en voeten, aan hunne spits, kroop hij den duinweg op, die het dorp
voor de zee en de zee voor het dorp verborg. Plat in het zand bleef hij liggen, en
bespiedde de vreemdelingen. Zij waren met de sloep over den eersten zandbank
gekomen en hadden haar achter het duin op het strand getrokken. Nu kwamen zij te
voorschijn, 14 man, zooals H u i b e r t geteld had. Behoedzaam zagen zij rond, van
het dorp was niets te vreezen, allen sliepen na het feest. Zij hadden proviand
meegebracht, zij zetten zich neer achter de pinken, en beschermd tegen den zeewind
begonnen zij te ontbijten om zich te sterken tegen den zwaren arbeid.
‘Nu is het tijd,’ fluisterde de dominé. ‘Wij moeten achter het lage duintje en op
het strand zien te komen
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en hen afsnijden van de sloep.’ Daar was geen gevaar bij, al raakten de kanonnen
van den kaper zoover: het hooge duin, dat hem verborg, zou ook hen beschermen.
De kapers hielden het oog op den dorpsweg gericht, die ledig bleef en stil, maar
plotseling zagen zij van een zijde waar zij het niet verwachtten, een troep mannen
te voorschijn komen: het waren er een twintig die naderden, de dominé aan het hoofd.
Zij grepen hunne wapens en sprongen op; de dominé kommandeerde: halt!
‘Nog niet schieten,’ zeide hij. ‘Niet voordat zij beginnen. Maar dan....’
De beide troepen stonden tegenover elkaar, ademloos; toen hielden de kapers raad.
Zij stonden door een overmacht gescheiden van de sloep, zij moesten zich er door
slaan.
Terwijl de dominé hen gadesloeg, gebeurde weer dat vreeselijke. Altijd had hij
dat visioen. Als stroopers en wilddieven 's nachts het dorp binnen trokken, dan zag
hij zijn zoon aan hun hoofd. Als in de herberg de mannen in hun dronkenschap tot
vechten kwamen, en de vrouwen in haar angst hem te hulp riepen, dan hoorde hij de
stem van zijn zoon boven alles uit. Toen een paar jaar geleden benden heidens en
weggeloopen soldaten de duinen onveilig maakten van Zandvoort tot Schoorl, zag
hij G e r b r a n t bij den eersten troep gevangenen, die naar Haarlem werd gebracht.
Bij het voorlezen van ieder vonnis hoorde hij zijn naam uitspreken. Het maakte hem
zoo oud, het verwarde zijn gedachten. Ook daar weer, bij dien troep, was zijn zoon.
Hij zelf voerde de roovers aan tegen het weerlooze dorp. Hij zelf richtte zijn vuurroer
op zijn vader.
‘Al was hij het, ik zou mijn volk tegen hem verdedigen,’ dacht de dominé, en toen
de eerste schoten knalden, zonder iemand te treffen, kommandeerde hij: ‘Vuur!’
Het eerste salvo bracht verwarring, er vielen geen dooden; misschien waren er
gewond. Weer hielden de roovers raad, en slopen achter de pinken. ‘Ze zullen het
duin inloopen, en zoo achterom naar het schip,’ zei H u i b e r t .
Maar neen, dat zou te vermetel zijn. Achter de pinken
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om liepen zij in zee, een achttal voorop, de zes overigen volgden langzaam. ‘Zullen
wij ze neerschieten?’ vroeg H u i b e r t .
‘Neen, zij hebben geen geweren. Laat hen gaan, maar voordat zij bij het schip zijn,
nemen wij dezen gevangen.’
Ongedeerd bereikte het achttal de sloep, en roeide naar het schip zonder zich om
hunne makkers te bekommeren. Dezen hadden geweren, nogmaals richtten zij. ‘Plat
liggen!’ commandeerde de dominé. De kogels vlogen over de hoofden heen. Het
was het laatste schot: nog een korte worsteling en zij waren ontwapend en geboeid.
Evenwel een vijftal slechts, in de verwarring zag alleen de dominé, dat de zesde het
duin op en het dorp in vluchtte.
‘Hij is niet gevaarlijk,’ dacht hij. ‘Misschien loopt hij vanzelf in de val. En anders
heeft hij een kans.’
Terwijl zij ze in het dorp brachten, donderde en dreunde het van de snauw. Geen
nood; Wijk op Zee lag beschermd achter zijn duinen en omwald en bemuurd door
de zee zelve. Toch beval de dominé, dat er een batterijtje opgegeworpen zou worden.
De veldstukjes werden er heen gesleept en op planken gezet, tegen 't wegzakken in
het zand. Nu waren zij veilig, al landden de kapers.
Onderwijl liep de man, die gevlucht was, de duinen door en recht op het dorp af,
zoo zeker van den weg, alsof hij daar zijn leven lang gewoond had. Eerst snelde hij
voort als iemand, die vlucht voor zijn leven, maar toen hij achter de kerk was
gekomen, bleef hij staan. Hij was duizelig en flauw en tastte met zijn linkerhand naar
de wond in zijn rechterschouder, waaruit het bloed neerdroppelde. Voor de kerk
stonden een paar vrouwen te praten over den overval en het gevecht. Zoolang zij
daar bleven, kon hij zijn schuilplaats niet verlaten. Maar daar werden de gevangenen
binnen gebracht, en allen liepen naar het rechthuis om hen te zien. Snel sloop hij te
voorschijn. Zij zagen hem, maar hij had zijn doel bereikt: door den tuin heen verdween
hij achter de pastorie.
In de keuken stond B a e r t e : toen zij het schieten hoorde, had zij oud linnen
klaargelegd en een potje met
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zalf gehaald uit de provisiekamer. Ook hing er een ketel water over het vuur, dat kon
noodig zijn, om de wonden uit te wasschen. Als het H u i b e r t eens was, of vader...!
Vader zou zich niet ontzien.
Een zachte klop tegen het raam, zij zag op. Een doodsbleek gelaat tuurde naar
binnen. Daar stond hij. Met bloedelooze lippen en wijdopengespalkte oogen staarde
hij haar aan als een geest. Daar stond hij en eischte haar op, op het oogenblik, dat zij
dacht aan zijn broeder.
Hij wenkte haar en zij kwam.
‘B a e r t e ?’ fluisterde hij half smeekend, half bevelend. Het was de oude klank,
waarnaar zij gewoon was te luisteren.
‘G e r b r a n t !’ Hij behoefde niet bang te zijn. Geheel haar ziel lag in hare stem.
Als hij terug was gekomen, zooals zij zich hem voorstelden, in voorspoed, tot
rijkdom gekomen, onder hunne vijanden, zij had niet eens naar hem omgezien. Maar
nu, gewond, vluchtend, in doodsgevaar...
In een oogenblik had hij zijn gezonden arm om haar schouder gelegd, en hielp zij
hem naar binnen. Toen bracht zij hem op een stoel vlak bij het raam en sneed de
mouwen van zijn wambuis open.
‘'t Is niets’ zei ze geruststellend, ‘alleen een vleeschwond, 't zal spoedig beter zijn.’
Met vaste hand wiesch zij het bloed weg en legde het verband. Hoe weinig dacht
zij, toen zij alles gereed maakte, dat zij het deed voor hem!
‘Je moet mij verbergen,’ zeide hij met flauwe stem, toen zij gereed was. ‘Ik kan
nu niet verder gaan.’
‘Neen, je blijft hier. Ga mee naar boven, snel! Ieder oogenblik kunnen zij komen’.
Op zijn eigen jongenskamer maakte zij zijn bed gereed. Daar zag hij zijn kastje,
zijn stoel, tot zelfs de platen aan den wand terug. Hoe hadden zij alles onveranderd
gelaten, het was alsof ze op hem gewacht hadden.
B a e r t e haastte zich zonder veel te spreken, en zij kwam juist bijtijds beneden.
Alles was afgeloopen, toen H u i b e r t
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terug kwam. Hij echter zag de verwarring in de keuken en het bloederige water.
‘Wie is hier ge weest?’ vroeg hij verschrikt. ‘Zij zeggen, dat een van de roovers
hier heen gevlucht is. Ik heb bloeddroppels gezien op het straatje op zijde van het
huis. Waar is hij? Is hij gewond?’
‘Stil toch!’ fluisterde B a e r t e , den vinger op den mond. Want hij was niet alleen,
de anderen stonden achter hem.
‘Hij is het’.
‘Wie dan toch?’
Hoe onnoozel, dat hij haar niet begreep! Zij dacht immers aan niemand anders?
‘G e r b r a n t ’. Hij moest het lezen van hare lippen, zij durfde de klanken niet
uitspreken. Hij las het als zijn doodvonnis, maar het verwonderde hem niet. Zoo was
het immers altijd geweest? Na jaren lang arbeiden en worstelen was alles goed
geworden. Hij was op de hoogte van zijn geluk....en nu kwam G e r b r a n t terug.
Hij zag niet hoe de anderen elkander aanstietten. Dus hadden die vrouwen het goed
gezien: het was wel de zoon van den dominé.
H u i b e r t zat neer, terwijl B a e r t e met een grooten omhaal van woorden hen
vroeg naar het gevecht, hunne vragen ontweek en hen wist weg te krijgen. Daarna
kwam zij terug, maar zij sloeg nauwelijks acht op hem. Ach, hij kende dat gevoel
zoo goed van uit vroeger jaren.
G e r b r a n t kwam terug, verbonden met hunne vijanden, een roover van de geringe
welvaart van zijn volk, en hij had gewerkt en geworsteld om goed te maken wat er
misdreven was, om den eerlijken naam te herstellen. En toch was hij niets....hij
bestond niet voor haar. G e r b r a n t was alles. Maar hij zou het zich niet laten
ontstelen, zooals vroeger! Hij had zijn geluk veroverd, hij zou het vasthouden. Dit
was zijn eerste gedachte, die spoedig week naar den achtergrond. De tweede was die
van diep medelijden met zijn vader en B a e r t e ; zouden zij weer zijne slachtoffers
worden? ‘Neen, er gebeure wat er wil’, dacht hij, ‘ik zal hen beschermen.’
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Buiten aan den duinweg hadden de mannen het batterijtje gereed, de stukken er achter
geplaatst en kruit en kogels er heen gesleept. Van den hoogen duin af zagen zij hoe
het kaperschip, nadat de mannen aan boord waren opgenomen, de marszeilen reefde,
en tegen den wind in laveerende, koers zette naar het noorden. Zij hadden dus
vooreerst niets te vreezen, maar een wacht werd uitgezet die met kijkers het schip
in het oog zou houden.
De dominé, die zelf had medegewerkt, wierp de spade neder. Hoe dierbaar was
zijn dorp hem geworden, nu hij gereed had gestaan, zijn bloed er voor te storten. Nu
wilde hij er sterven, nu hij er met eere leven kon. De tijd van worsteling, van
slingering was voorbij, H u i b e r t zou met B a e r t e trouwen, het lot van de twee
kinderen, die hij lief had, zou verzekerd zijn.
Voordat hij naar huis terugkeerde ging hij naar het rechthuis. Daar zaten de vijf
gevangenen, niet met al te groote zachtheid behandeld. Twee waren gewond en lagen
op het stroo te kermen van de pijn.
‘Dat moet beter worden,’ zei hij. ‘Al zijn het ellendige roovers, zij kunnen hier
toch niet als honden liggen. Ik zal B a e r t e sturen met linnen en zalf.’
‘Deze heeft een kogel in het lijf, dominé,’ zei de barbier, die bij een van de
gewonden was neergeknield. ‘Als ik een paar man bij mij had om hem vast te houden,
zou ik hem er uitsnijden.’
‘Je zult het laten,’ kermde de man. ‘Denk je dat ik door zoo'n ellendigen vilder
gekorven wil worden?’
‘Ik moet je toch wat opknappen, voordat je aan de galg komt,’ zei de barbier.
‘Ach,’ zuchtte de man, zich tot den dominé richtend, ‘heb medelijden! Help mij!’
‘Is het een Hollander?’ vroeg deze.
‘'t Is P i e t de dief uit Petten. Voor mijn part mocht hij kapot gaan aan het lood,
maar dat zou een te eervolle dood zijn. Wij moeten hem voor de galg bewaren. Een
Hollander onder de kapers! 't Is God geklaagd.’ Hij stroopte zijn mouwen op om met
de operatie te beginnen waartegen
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de gewonde zich verzette met al de kracht, die in hem was.
‘Houd hem eens vast!’ riep de barbier tot den stokbewaarder. Weer begon de
gevangene te smeeken: ‘Och! dominé! heb medelijden! Ik heb vrouw en kind en een
oude moeder te onderhouden.’
‘Ik kan weinig voor je doen, man! Een Hollander, die zich voegt bij de zeeroovers!’
‘Het is wezenlijk mijn schuld niet, dominé! Dat geboefte heeft mij gevangen
genomen en toen lieten ze mij kiezen tusschen een koud bad of met hen mee te
vechten. Wat doet niet een mensch voor zijn leven! Maar 't ging niet van harte, anders
hadt je mij nooit gekregen.’
‘De kerel mag den bek wel houden,’ zei de cipier. ‘Hij zou voor een paar
schellingen zijn eigen vader door den kop schieten.’
‘In elk geval is hij nu onze gevangene, en moet hij goed behandeld worden,’ zei
de dominé. ‘Zoodra hij beter is, kan hij overgebracht worden.’ Hij keerde zich af,
om B a e r t e te gaan halen. Later zou hij terugkomen, maar op het oogenblik voelde
hij weinig medelijden met den man die gevangen was met de wapens tegen zijn eigen
vaderland.
‘Is de zesde al gepakt?’ vroeg hij bij het weggaan aan den cipier.
‘Zij zeggen, dat hij gevlucht is.... naar uw huis,’ antwoordde de man niet zonder
verlegenheid.
‘Naar mijn huis?’ Daarom was B a e r t e dan nergens te zien! Wie weet, wat de
man daar uithaalde!
En zijn pas verdubbelend, ging hij naar de pastorie.

IV.
Op de bank in het voorhuis vond hij H u i b e r t , in elkaar gedoken, de hand onder
het hoofd. ‘Zou je toch maar niet voor de voorzichtigheid naar Haarlem gaan om
hulp te halen?’ vroeg hij. ‘Maar wat scheelt er aan? Waar is B a e r t e ? Is het toch
waar... dat...?’ Op dat oogenblik kwam zij de trap af.
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‘Stil vader,’ zei ze, ‘hij slaapt. Als hij uw stem hoorde, mocht dat hem al te veel
ontstellen. Hij is niet geheel zonder koorts.’
‘Wie dan toch?’
‘Hebben ze het u dan niet gezegd? Hij is thuis gekomen.’
‘Hij... toch niet?’
‘G e r b r a n t .’
‘O neen, dat kàn niet, Baerte... bij die... gevangenen?’
‘Ja, hij was op het kaperschip, maar natuurlijk bij toeval. Hij was op weg naar huis
en het is alles een samenloop van omstandigheden. Dat hij het juist was, die gevangen
werd genomen!’
H u i b e r t hief het hoofd op. ‘Bah, wat een leugens!’ zei hij. ‘Verzin je die zelf,
of heeft hij je die op de mouw gespeld?’
‘Hoe weet je, dat het leugens zijn?’ stoof zij op.
‘Omdat hij op ons geschoten heeft.’
‘Mocht hij zich dan niet verdedigen?’
‘Verdedigen? De roovers schoten het eerst!’
‘In elk geval was hij op weg naar huis,’ hield B a e r t e vol. ‘Ik weet heel goed,
hoe 't zich heeft toegedragen. Hij is nog te ziek om veel te spreken.’
De dominé steunde met de hand op de bank, hij moest zich vasthouden.
‘Nu, vader,’ zei het meisje weer, ‘er is immers hoop, nu hij maar weer terug is.
Gisteren wisten wij niet eens of hij nog in leven was...?’
‘Beter dood, beter dood,’ kermde de oude man. Hij dacht aan den Pettemer, op
het rechthuis, wien de strop wachtte. ‘Begrijp je dan niet, dat wij hem uitleveren
moeten?’
‘Uitleveren? Ze krijgen hem niet!’
Zij trachtte zich goed te houden, maar het stralen van hare oogen, het zenuwachtig
trekken van haar mond verrieden haar.
‘Zij zal hem helpen vluchten,’ dacht H u i b e r t . ‘Zij denkt aan niets dan aan het
geluk van hem weer te hebben. Zij zal desnoods met hem wegloopen! O, 't is altijd
zoo geweest en 't zal altijd zoo blijven.’
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Hij volgde zijn vader naar boven, B a e r t e merkte het niet eens. Op G e r b r a n t s
kamer zag hij terstond een stoel, dien hij zelf altijd gebruikte. Hij was boos op zichzelf,
dat hij zich zulk een kleinigheid aantrok en ging heen om zich niet nog meer te
ergeren. De zieke lag in een onrustigen slaap, de natte haren kleefden aan zijn
voorhoofd, de roode koortskleur gaf hem iets terug van den blos van zijn
kindergezichtje. Zoodra zijn vader bij zijn bed kwam, sloeg hij de oogen op.
‘G e r b r a n t ! mijn jongen!’
Nu hij hem terug zag, week alle bitterheid, hij wilde hem de schuldbelijdenis
gemakkelijk maken.
‘Je waart op weg naar huis, niet waar?’ Hoe beefde de oude stem!
Maar hij ontweek de vraag. Met een omhaal van woorden weidde hij uit over de
ellende, die hij doorstaan had, over de onbetrouwbaarheid der Franschen. En toen,
ten slotte, dezelfde verontschuldigingen als de Pettemer.
‘Dus ze hebben je tòch gedwongen!’
Natuurlijk! Vrijwillig had hij het niet gedaan. Hij moest geld hebben. Zooals
vroeger was zijn hoofd vol plannen: hij was op weg om rijk te worden, er waren
goudvelden ontdekt aan de Mississippi, en al vonden zij er geen goud, dan was het
toch de vruchtbaarste grond van de wereld. Katoen, suiker, de heerlijkste vruchten,
alles groeide er vanzelf. Hij wou zelf gaan, maar eerst moest hij geld hebben, een
groote som. Daarom wilden zij een flinken slag slaan. Het was op de Engelschen
gemunt geweest. Als zij eens een koopvaarder te pakken hadden gekregen! Kon hij
het helpen, dat die vervloekte westenwind hen dreef naar de Hollandsche kust?
Terwijl hij sprak, begon het langzamerhand voor hem door te schemeren, wat nu
zijn lot kon zijn.
‘Als ze mij pakken, dan krijg ik den kogel of den strop... ze moeten mij niet pakken,
vader!’
‘Kan ik je beschermen?’
‘Als ik maar vluchten kon, met dat ellendige gat in mijn schouder...’ En toen,
getroffen door de uitdrukking op zijns vaders gelaat:

Onze Eeuw. Jaargang 1

678
‘Wat ben je oud geworden!... Is er iets? Lijdt je armoe? Laat die ellendige huichelaar
van een H u i b je gebrek lijden?’
‘Je weet wel beter... H u i b e r t is alles voor ons. Hij betaalt al je schulden... geen
kleinigheid! Tot den laatsten penning zal hij ze afdoen.’
‘Zoo! heeft hij schoon schip gemaakt? Ja 't is een goede jongen... Beter dan ik...
Maar hij houdt van werken, 't kost hem geen moeite... Vader, ik wil er een eed op
doen... Ik zal een ander leven beginnen... Help mij eerst uit de nesten. Een paar
honderd daalders, dan ben ik er. Ik heb hier nog genoeg vrienden.’
‘Reken er niet op! Het ergste tegenover de Wijkers is zeeroof.’
‘Wat een groot woord! Zeggen ze dat? Je zult mij toch verdedigen tegen die
schelmen? Je zult mij niet in den steek laten?’
De oude man wist geen raad. Voor den Pettemer leek het zoo rechtvaardig, maar
zijn eigen zoon!
‘Ik kan je niet helpen,’ zei hij. ‘Je weet hoe ik zoo arm ben geworden. Ik kan je
niets geven, - geen tien daalders.’
‘Dan moet H u i b helpen. Hij heeft nog wel wat over. Met honderdvijftig daalders
kom ik er wel.’ En toen de oude man zweeg: ‘Vader ik zweer je dat ik berouw heb.
Zeg aan H u i b , dat het mij ernst is. Als ik maar uit den knoei kom! Ik zal mij des
noods als knecht verhuren... in Engeland... Hij moet mij helpen. Laat hem eens hier
komen. Hij wil mij immers wel zien? Als hij in 't ongeluk was, en gewond, ik was
al lang bij hem geweest.’
Hij woelde onrustig heen en weer. ‘De galg, vader, weet je wat dat is? Laat hij dat
bedenken! Ik draag toch ook zijn naam! Heel Holland zal het weten.’
De dominé ging naar beneden. Hij vond er H u i b e r t , maar niet alleen. Op de
trap had hij het al gehoord, allerlei stemmen, verward sprekend en roepend door
elkaar. Zoodra hij verscheen, zwegen zij. De mannen, die zoo
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even nog geluisterd hadden naar zijn bevelen, gereed om hun leven te wagen, toen
hij hen aanvoerde, weken achteruit, nu zij hem zagen. De schout was er ook bij. Dien
middag had de dominé hem de zaak uit de hand genomen, nu zou hij zich laten
gelden. Hij trad vooruit en schraapte zijn keel een paar maal: ‘Dominé,’ begon hij
op plechtigen toon, ‘daar worden ernstige zaken verteld. Niet, dat ik ze geloof....
integendeel, maar er zijn menschen, die ze gelooven, en,’ vervolgde hij met verheffing
van stem, ‘dien menschen moet het zwijgen worden opgelegd. Een enkel woord van
u, dominé, en....’
De oude man stond daar, als een lijk zoo wit. Hij kon niet liegen; de schout ging
voort op zijn ambtelijken toon: ‘Het kost u maar een enkel woord. Zij vertellen, dat
een van de piraten is ontsnapt en dat hij verborgen wordt gehouden.... hier in huis’.
Hij wachtte.... er kwam niets... geen geluid. De schout was aan die dingen nog niet
gewend. Dat zwijgen maakte hem zenuwachtig en ten laatste besloot hij: ‘Zij zeggen,
dat 't is....’
Nu kreeg de dominé zijn spraak terug. Alles was ontdekt, hij kon hem niet
verbergen, maar hij zou hem beschermen.
‘Ja,’ zeide hij, ‘er is een van de bemanning van het kaperschip hier in huis. En het
is.... het is....’ De naam kon hem niet over de lippen.
Buiten de deur en achter in de keuken hoorde men fluisteren, blijkbaar om den
schout aan te moedigen.
‘Dominé,’ begon hij weer, ‘het doet mij leed, het u te zeggen, maar hij is hier in
het dorp gekomen, strijdend tegen zijn land.’
‘Dat is nog niet zeker! Dat moet nog bewezen worden!’ Het was de schoolmeester,
tevens koster, die sprak. Hij herinnerde hem zich het best als een aardigen jongen,
van wien hij veel gehouden had.
‘Ze zeggen toch, dat hij gewond is?’
De dominé kon het niet ontkennen. Ja, hij was gewond.
‘Welnu,’ hervatte de schout, ‘dan is het bewijs geleverd. In dat geval moet ik u
zeggen, hoezeer het mij tegen de
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borst stuit,’ hij schraapte weer zijn keel, ‘dat ik hem moet opeischen. Het is mijn
plicht, het zou de schromelijkste gevolgen hebben voor ons allen, voor mijzelf, als
ik hem hier liet met een kans om te ontsnappen.’
‘Dat zou het,’ antwoordde de dominé. Hij sprak snel, zijn keel was droog. En
nogmaals, met de grootste inspanning: ‘Dat zou het. Ge hebt groot gelijk, hij behoort
u toe.’ Zij luisterden allen. Zij hielden den adem in, om te hooren, wat hij verder
zeggen zou. ‘Maar ge hebt het goed gezegd dat hij gewond is. Hij heeft de koorts.
Als hij vervoerd werd, zou hij kunnen sterven.’
Hij zag rond, en op al die gezichten las hij dat zij het de beste oplossing vonden.
De oude dominé vervolgde: ‘Als een van u een zoon had, zooals ik, en hij kwam tot
u, schuldig tegenover zijn vader, tegenover zijn vaderland, tegenover zijn God... God
beware u allen daarvoor! Maar als hij tot u kwam, ziek en gewond, zooals mijn
jongen, wat zoudt gij dan doen?’
‘Dat mag hier de vraag niet zijn,’ hervatte de schout, nu vol waardigheid want hij
had de zaak bestudeerd. ‘De wet moet gehandhaafd worden. Die is hier duidelijk.
‘De gevangenen moeten niet versteken noch vrijgelaten, maar voor de scheepshoofden
bewaard...’ hm, dat is hier niet toepasselijk, maar zooveel is zeker, dat zij niet dan
met voorkennis der Admiraliteits-Kollegiën gelost mogen worden. De vraag is nog:
waaronder behoort dit misdrijf? Behoort het onder de jurisdictie van B l o i s , en dus
voor de vierschaar van de Beverwijk?1) of tot de Admiraliteit van Amsterdam? Of
zullen Hun Hoog Mogenden zelf hier het vonnis vellen? Dat kan nog tot langdurige
processen aanleiding geven. Met het oog op een mogelijken tweeden aanval van het
kaperschip en een mogelijke bevrijding van de piraten hebben wij besloten hen niet
naar de Beverwijk maar naar Haarlem te voeren. En ik zweer u, dominé,’ vervolgde
de schout, die niet getrouwd was, ‘al was het mijn eigen

1) Beverwijk met eenige omliggende dorpen was onder het Henegouwsche huis een leen
geworden van de graven van B l o i s .
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zoon, ik zou zeggen: je trekt er heen. En al was ik 't zelf... in één woord, dat maakt
geen verandering.’
‘Gave God, dat ik het zelf was. Maar hij is het, en je bent in je recht. Je weet, wat
mijn zoon wacht, zoo goed als ik... de dood... en de schande over mij en over
H u i b e r t . Mijn eerlijke naam is weg. Daarom, als God het mij gaf, dat hij stierf in
mijn huis, aan zijn wond, dan was onze eer gered. Ik weet, dat ik hem moet verliezen,
maar ik smeek u, laat hem hier. Laat mij hem nog verzorgen. Laat na al zijn zwerven,
na de ellende van zijn verwoest jong leven, zijn vader aan zijn sterfbed staan.... Hij
is de zoon van vele gebeden.... die niet verhoord zijn.... Dit is het laatste wat ik voor
hem vraag.... Laat hem sterven in mijn huis....’
Hij stond daar voor hem als een smeekeling, en geen mensch, die tegen hem zijn
stem verhief.
De schout kreeg bloed voor het hart; ook oordeelde hij dat zijne waardigheid nu
wel voldoende was gebleken.
‘Mij dunkt,’ hervatte hij, op een anderen toon dan zooeven, ‘de dominé heeft
gisteren wel bewezen, dat hij niet heult met den vijand. Maar van de andere zijde
beschouwd, wij kunnen het aan den stok krijgen met de heeren van de Admiraliteit,
om van Hunne Hoog Mogenden niet te spreken. Ik wilde daarom weten of de wond
gevaarlijk is, zoodat bij verplaatsing de dood zou kunnen volgen.’
De dominé zag Baerte aan. Zij alleen wist alles. Maar haar gelaat stond
ondoorgrondelijk.
‘Ik heb de wond niet gezien,’ antwoordde hij toen, ‘maar nu heeft hij een harde
koorts. Gij zoudt hem toch niet kunnen vervoeren.’
De schout was blij met den uitweg.
‘Mij dunkt, dat kunnen wij hem toestaan. Daar is geen gevaar bij. Als de man ziek
is, kan hij toch niet wegloopen. Gij allen zijt getuigen. Maar ik moet uw eerewoord
hebben, dominé, dat ge hem niet weghelpt. Mij dunkt, daar heb ik recht op.’
‘Ik sta voor hem in met mijn eigen leven. Ik zal geen poging doen om hem te laten
ontsnappen.’
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Het scheen hem toe, dat alles gewonnen was, als hij tijd kon winnen.
‘En gij, H u i b e r t ,’ vervolgde de schout, rondziende, ‘zweer dat je hem niet zult
laten ontvluchten?’
‘Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!’ antwoordde de jonkman, meer gereedelijk
dan zijn vader.
Nu zag de schout weer rond; zijn ambtsplicht begon hem gemakkelijker te vallen.
Was er nog iemand, van wien hij den eed kon vragen? Op B a e r t e had hij nauwlijks
gelet, in elk geval, nu was zij er niet meer, zij was de deur uitgeglipt.
‘Welnu,’ besloot hij, zichtbaar verlicht, ‘dan kunnen wij zeggen, dat wij onzen
plicht gedaan hebben. De Dominé staat voor hem in en H u i b e r t zweert, hem niet
te laten ontvluchten.... de man is zoo veilig als op de Gevangenpoort in den Haag.’

V.
Den volgenden dag kwam er een groote wagen uit Haarlem, en het heele dorp liep
uit, toen hij voor het rechthuis reed. De gevangenen werden er op gebracht, de
gezonden geboeid aan handen en voeten, de gewonden alleen met voetboeien aan.
De Pettemer, die de koorts had, schreeuwde luid: het volk kreeg medelijden met hem.
Hij was een van de hunnen! Met dreigende blikken zagen zij naar de pastorie. ‘De
kleine dieven hangen ze op en de grooten laten ze loopen,’ riep er een. ‘Hoor dien
armen kerel! Hij blaart als een kalf.’
De timmerman van het dorp, die tot de welgestelden behoorde, ging zijn huis in,
en kwam terug met een kroes brandewijn en een stuk brood.
‘Daar, drink eens voor den schrik,’ zeide hij. De Pettemer schreide als een kind
bij dat bewijs van medelijden.
‘Wat denk je, dat ze met ons doen?’ snikte hij.
‘De Duinkerkers denk ik, dat ze uitwisselen tegen Hollandsche gevangenen, maar
jou zullen ze wel opknoopen.
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Houd maar goeden moed!’ voegde hij er troostvol bij. Daarop reed de wagen weg,
gevolgd door de mannen en jongens, wel tot halverwege Beverwijk. Toen keerden
zij terug.
H u i b e r t stond uit te kijken op het hooge duin, het kaperschip kon terugkeeren.
‘Laat ze maar komen,’ riepen de anderen, ‘wij zullen ze goed ontvangen, die gevloekte
boeven!’
Tegen den middag verscheen er aan den horizont een schip. Het kon de kaper
zijn... hij was het. Eerst bleef hij besluiteloos op een afstand zeilen, hij durfde niet
nader komen. Hij had het ondervonden dat zij waakten.
Daarna wakkerde de wind aan uit 't Noordwesten, een stevige bries kwam hem te
hulp, hij heesch de zeilen en hield aan op de kust.
De mannen vlogen al naar huis om de wapens te halen, maar toen hij nader kwam,
zagen zij de witte vlag. Toch waren zij op hunne hoede: die kapers vertrouwen, dat
kon men nooit. Hoe vaak waren zij met de driekleur in top onze havens binnen
gezeild, en hadden plotseling, kleur bekennend, onder de visschersvloot huisgehouden,
als een vos onder de hoenders. Dus hielden zij zich schuil tot eindelijk, na sein bij
sein, een onderhandeling geopend werd.
De snauw kwam de gevangenen afhalen, en bood aan, in ruil voor hen, een pink
uit Zandvoort, onlangs buit gemaakt. Zij kregen tot antwoord, dat de gevangenen
niet meer in Wijk waren, voor een paar uur waren zij weggebracht naar Haarlem.
Toen werd het woelig en druk op het dek; het scheen, als wilden zij een tweeden
aanval beproeven.
‘Wij zullen hun een kogel laten zien!’ zei de schout, wegduikend achter de batterij.
Hij had nu heel veel moed. Het stuk werd losgebrand, schuimend en spattend huppelde
de kogel over de golven. De uitwerking was, zooals zij verwachtten; de kapers
schreeuwden hun eenige vloeken en bedreigingen toe en zeilden buiten het bereik.
Echter nog niet buiten het gezicht van de kust.
Dien ganschen dag was H u i b e r t op de batterij en hij bemerkte heel goed, hoe
zijn vrienden hem ontweken;
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zij zagen hem aan, alsof hij de pest had. Hij hoorde, hoe zij wenschten, dat de kaper
zijn aanval herhaald had. Zij hadden er behoefte aan, op iemand hun wraaklust te
koelen. En de dominé's zoon, die eerst hen bestolen en daarna als een zeeroover in
het dorp gekomen was, mocht wel op zijn tellen passen. Hem hadden zij ten minste
bij de hand; al werd hij nu verzorgd als een kraamvrouw, hij zou hun niet ontkomen.
Toen begon H u i b e r t hun te vertellen, dat hij de schulden van G e r b r a n t zou
afbetalen. Vandaag was er geen tijd voor, maar morgen.... Hij zou het hun zelf
brengen. Het had lang geduurd, maar de som was ook groot... En hij vertelde hun,
met hoeveel moeite hij het verdiend had.
Zij hoorden het aan met verbazing, het ging als een loopend vuurtje rond. Hij was
niet populair, zij vonden hem stug en ongezellig. Maar dit was toch mooi van hem,
hij was als zijn vader, een man van eer.
Inmiddels zat de dominé in zijn huis en bad vurig voor de bekeering van zijn zoon.
De zondaar terzelfder tijd lag in een diepen slaap en het bloedverlies was voor den
krachtigen man een gezonde aderlating. Verfrischt ontwaakte hij. Allereerst vroeg
hij te eten, en de wijze, waarop hij B a e r t e 's keuken eer aandeed, toonde, dat zijn
gezondheid weldra niets te wenschen zou overlaten.
Daarop hoorde hij zijn broer thuis komen. Nu moest hij hem spreken.
Hij zat naast zijn bed, en stak de hand uit, maar H u i b e r t nam die niet aan.
Eenigen tijd zaten de broeders tegenover elkaar, zwijgende. G e r b r a n t hield het
niet lang uit. ‘Mij dunkt,’ barstte hij los, ‘dat is een verd ... koele welkomstgroet voor
je eenigen broer!’
‘Kun je anders verwachten na zulk een terugkomst?’
‘O zeker! je kunt mij gebruiken tot doelwit voor je preeken. En als iemand met
een kogel in zijn schouder op zijn keel gevangen zit, zijn er niet veel woorden noodig
om hem te bewijzen, dat hij een dommen streek beging.’
‘Noem je dat dom?’
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‘Vit nu niet op ieder woord, dat ik zeg, maar help mij liever. Ik zit in de put, je moet
er mij uithelpen.’
‘Dat kan ik niet,’ zei H u i b e r t , maar G e r b r a n t hield aan. 't Was veel wat hij
vroeg en H u i b e r t werkte er hard genoeg voor, dat moest hij erkennen, maar het
ging hier op leven en dood. Nooit zouden zij weer last van hem hebben. Als hij een
honderd daalders had, of vijf en zeventig maar... hier in Wijk zou hij de menschen
den mond wel stoppen. De visschers waren zoo arm als de mieren en voor een paar
zeeuwen zwegen ze als moffen. Er was wel iemand te vinden, die hem naar
Terschelling bracht, dat was een vrijplaats, en eenmaal daar, dan kon niemand hem
wat maken. Of misschien was de Duinkerker wel in het gezicht. Ja, 't was zoo, hij
had duidelijk het schieten gehoord. Dan zou hij nog beter geholpen zijn.
‘Je hebt geld, H u i b ,’ besloot hij, ‘je moet mij leenen.’
Het kon niet, hield H u i b e r t vol, het behoorde hem niet meer toe.
‘Wat komt dat er op aan? Het zou den eigenaars geen windeieren leggen.’ Hij
begon weer te vertellen van zijn groote onderneming, het land, dat zij gekocht hadden
aan de Mississippi. Tot hiertoe had het geen winst gegeven maar dat kwam door
gebrek aan kapitaal. Er lagen schatten in den grond verborgen. Reeds had hij geld
opgenomen in Frankrijk...als hij hier nog wat krijgen kon... Maar hier waren de
menschen te benauwd. Liever stopten zij het in een kous dan er een flinke
onderneming mee op touw te zetten... ‘Als ik die lui daar op het schip maar een
daalder of wat kan laten zien, alleen om het vertrouwen te herstellen... Ze willen dat
nu eenmaal, die gekken. Zie ik er uit alsof ik het voor mij zelven heb gebruikt?’
‘Ik kan je niet helpen,’ herhaalde H u i b e r t . ‘Altijd heb je plannen. Eerst wilde
je een walvischvaarder uitrusten..’
‘Hoe kon ik het doen, als ik geen twintigste deel van het kapitaal bijeenkreeg?’
‘Toen wilde je schapen fokken...’
‘Dat wil ik nog...maar, in Amerika zal ik het doen, en de Hollanders zullen er de
winst niet van hebben. Die
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schapen hier, ze geven de beste wol van de wereld. Als er maar een grein
ondernemingsgeest zat in de Hollanders, zouden zij al de Engelsche weverijen den
nek breken.’
‘Help mij nog, H u i b ,’ riep hij uit, ‘dan begin ik weer.’
H u i b e r t weigerde. Hoe vaak hadden zij hem geholpen, maar nooit iets terug
gezien van rente of kapitaal! Dat was door de vingers gegleden, door onkosten hier
en daar. Hij wist het heel goed, 't was kinderachtig daar nu van te spreken tegen een
man, die in nood zat. Hij vroeg hem kort en goed, of hij hem leenen wilde, wat hij
maar voor 't grijpen had.
‘Eerst moet ik de schuld afdoen,’ hield H u i b e r t vol. ‘K r e l i s s e n heeft bijna
geen eten voor zijn kinderen en bij M u l d e r loopt 't water door het dak.’
‘Dus die gaan vóór je broer. Denk je dan, dat vader het overleeft als ik aan de galg
kom? En zelf mag je ook wel oppassen. Wij dragen denzelfden naam, dat wascht al
het water van de zee niet af. De broer te zijn van een geëxecuteerden vrijbuiter....
een mooi ding voor een koopman. Je heele zaak kan er door verloopen.’
H u i b e r t werd onrustig; zijn zaak, wat was ze niet voor hem! ‘O G e r b r a n t ,
was je maar eerder thuis gekomen, ik had je in de zaak genomen, alles was goed
geworden, ik sprak er nog over de laatste maal’.
Jawel, maar dat was toch niet gegaan. De Hollanders waren hem te peuterig, te
precies. Hij leefde in groote zaken, in kolossale plannen.
Het trof hem nu weer, nu hij thuis kwam: in den tijd dat hij de halve wereld was
rond gereisd, waren de menschen hier blijven hangen aan kleine eerlijkheidjes, en
wat de menschen er van zeggen zouden. En dat bazelen over het kluitje grond, waar
zij nu toevallig geboren waren, 't was landverraad als je daar niet voor stierf! Bah,
zijn vaderland was waar het hem goed ging, en waar hij vriendschap vond en
toewijding. Zoo praatte hij voort; zijn broer zei er niets tegen, maar hij bleef
onverzettelijk. Waren vader en hij er dan zoo op gesteld, dat die menschen hun geld
terugkregen? Ook al wisten zij, dat zij het vóór Pinksteren in de herberg hadden
gebracht?
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‘Dat is hun zaak.... zij hebben het geleend, en zij moeten het terug hebben.’
‘Natuurlijk, en ik moet in de val loopen, dan heb je hier vrij spel. Maar ik doorzie
je geheel. Die 't laatst lacht, lacht het best... Houd je dierbare duitjes, H u i b ! Je zult
er nog wel eens berouw van hebben, later, als ik er boven op ben. Ik zal mij zelf wel
helpen. Beloof alleen, dat je niet op mij schieten zult, als je mij onverwachts in de
duinen ziet wandelen.’
‘Ik heb alleen beloofd, dat ik je niet zou helpen..., tegenhouden is nog iets anders!’
‘Nu, dat is nogal wel voor een broer! Bedenk daarbij, als ik vlucht, dan ben je mij
kwijt, en dat is ook iets waard!’
Meteen draaide hij hem den rug toe. H u i b e r t ging naar beneden en vond daar
Baerte.
‘Zal je hem helpen?’ smeekte zij.
‘Ik kan niet, dat weet je!’
‘Ik weet alleen dat hij in doodsgevaar is. Je moet hem helpen... je moet.’ En toen
zij op zijn gelaat een trek zag, die haar weinig hoop gaf:
‘De Priester en de Leviet lieten den gewonden man liggen, maar jij bent veel erger!
Daar staat nergens geschreven, dat die man hun eigen broer was.’
‘Je weet even goed als ik, ik heb geen recht meer op dat geld en ik heb beloofd,
hem niet te zullen helpen. Hij moet zelf erkennen, dat ik gelijk heb.’
‘Dan is hij beter dan jij. Neen, je behoeft mij niet zoo aan te zien! Je maakt allerlei
plannen en je voert ze uit, en je bent zoo zeker van je zaak, en je bent zoo rechtvaardig
in je eigen oog, maar kan je dan geen grein medelijden voelen?’
‘Ja, met menschen die bedrogen zijn, en... met vader. Hoe zal hij er doorkomen?
Kon ik het hem besparen!’
‘Het zou je een enkel woord kosten... maar je wilt niet! Je zult blij zijn als hij dood
is! Een menschenleven in je hand te hebben en geen vinger er voor uit te steken, om
het te redden!’ Zij wond zich op; hare wangen gloeiden, met fonkelende oogen zag
zij hem aan.
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‘Geldt het je dan voor niets, wat vader en ik hebben gezworen? Op die voorwaarde
bleef hij hier, je hebt 't zelf gehoord.’
‘Niets heb ik gehoord. Denk je, dat ik zoo gek was, om te blijven, toen ik hoorde,
wat zij aan vader vroegen? Ik dacht: zoo aanstonds krijg ik de beurt, en daarom ben
ik weggeloopen, dat hadt je ook moeten doen. Maar je hebt altijd een hekel aan hem
gehad, je wilt hem uit den weg hebben. Niets kan je, dan werken en sparen. Je hebt
geen hart! Je bent als een molen, die maar voortmaalt en er niet om geeft, of hij een
mensch doodslaat met zijn wieken. Je eenigen broer over te geven aan zijn
doodvijanden!... G e r b r a n t is lichtzinnig, daar zal ik niets van afdoen, maar dit is
duivelsch!...’
‘B a e r t e ... dat jij dat zegt... jij, die weet, wat ik geleden heb!...’
Nu barstte ze los in tranen:
‘Vergeef me, H u i b ! Ik weet dat je goed bent.... Ik wist niet wat ik zei. Het is ook
zoo vreeselijk, dat die arme jongen daar ligt, en dat zij hem morgen komen halen!
Zeg, dat je dien eed niet hebt gemeend, dat je het deedt om er af te zijn!’...
Hij dacht een oogenblik na, toen zeide hij op vasten toon: ‘Ik wist heel goed, wat
ik zei. Ik dacht, dat hij sterven zou aan zijn wond, en dan zou het gelukkig zijn voor
vader, als hij hier in huis bleef. Ik had hem toen nog niet gezien. Maar nu het niet
gebeurd is zooals wij wenschten, nu ben ik tòch gebonden. Ik weet wat ik er door
verlies,’ zeide hij, en nu beefde zijn stem een oogenblik, ‘maar ik moet dien menschen
het hunne geven, en mijn woord houden.’
Hij liet haar alleen, en weer kwam dat gevoel bij haar op, die mengeling van eerbied
en vrees. Aan hem zou zij een steun hebben. Zij hoorde hoe hij naar buiten ging, om
te helpen bij de batterij, tot alle gevaar voorbij was. O hij was een man van ijzer, hij
deed zijn plicht tot 't uiterste. Neen, zij kon hem niet liefhebben, hij was onbuigzaam,
hij had geen gevoel. G e r b r a n t was zwak, maar hij was een
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mensch. ‘Ik heb een hekel aan hem,’ zei ze zacht, ‘ik heb een hekel aan hem.’
Het was laat toen hij thuis kwam, zij zorgde, dat zij hem niet meer zag, maar zij
hoorde hem naar zijn vader gaan.
‘Heb je het geld al weggebracht?’ vroeg de oude man in spanning.
‘Zoo goed als... Ik heb beloofd, dat ik het morgen brengen zou.’
‘Daar is moed toe noodig.’
‘Ik vreesde, dat ik van mijn voornemen afgebracht zou worden, en ik wilde mij
binden.’
‘Je weet, dat G e r b r a n t ...’
‘Ik weet alles... G e r b r a n t mag geen oogenblik langer rekenen op het geld, dat
dien menschen toekomt.’
‘Je herstelt hem in zijn eer... maar het kost hem zijn leven.’
‘Ik weet heel goed wat ik doe. Ik verspeel mijn geluk. Denk je dat ik het niet weet,
vader? B a e r t e houdt van hem, en van mij zal ze nooit houden. En de menschen in
het dorp... ten slotte zullen zij mij hard vinden.’
Hij wist het, hij zou de wreedaard zijn, en G e r b r a n t de martelaar. Al wat hij
misdreven had zou in het niet verzinken bij die vreeselijke boete, die hij met zijn
jonge leven betaalde. Hij had behoefte, het nogmaals uit te spreken, ook tegenover
zichzelf: ‘Wat ik doe, is rechtvaardig, jaren lang heb ik het mij voorgenomen en ik
zal het uitvoeren.... God zij mij genadig, als het niet goed is.’
De oude man kreunde zacht, toen hij hem wilde verlaten: ‘Waar ga je heen?’ vroeg
hij. ‘Moet je mij van avond alleen laten,... met hem? Ik voel mij zoo zwak.’
‘Ik moet mee de wacht houden, maar kom om elf uur, half twaalf thuis. Dan zullen
zij mij om vijf uur weer roepen... Zal ik B a e r t e bij u zenden?’ Hij schudde het
hoofd. Neen, hij wilde alleen blijven,... met zijn gedachten.
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VI
De schuine stralen van de lentezon waren nog niet geheel verdwenen, toen een wagen
krakend en piepend nader rolde door het mulle zand. Het was de schout, die uit
Haarlem terug kwam. Hij hield stil voor het huis, waar vader en zoon zooeven van
elkander waren gegaan, hij moest den dominé zelf een brief in handen geven. Het
papier beefde in zijn hand. Hij had in Haarlem zooveel moed gehad, hij handelde
immers zonder aanzien des persoons? De dominé's zoon was even goed gevangen
als de Pettemer landlooper. Maar toen hij een mondelinge boodschap van de Heeren
meekreeg, was het hem toch te machtig geweest en dus had hij een brief gevraagd.
De dominé ging naar binnen, scheurde om het zegel heen en las... schoon hij wel
begreep, wat er in stond. De Heeren van den Gerechte van Haarlem waren zeer
ontevreden over het achterblijven van den gevangene. Dominé's zoon, gewond of
niet, zij maakten korte wetten. Den volgenden dag kwamen zij hem halen; levend of
dood moest hij overgeleverd worden.
Zwaar leunde de getroffen man op de tafel; zijne knieën knikten, hij zou gevallen
zijn, als de schout hem niet ondersteund had, en toen, beter dan duizend woorden,
zei een enkele blik hem, hoe bitter dat lijden was geweest: het had hem oud gemaakt.
In twee dagen was zijn haar geheel wit geworden.
‘Het zal uw dood zijn,’ zeide hij, het papier oprapende.
‘Mijn dood! Als dat waar was! A b s a l o m , mijn zoon! Mijn zoon A b s a l o m !’
barstte hij los, met die klacht, die de eeuwen doorklinkt: ‘Ach, dat ik, ik voor u
gestorven ware!’
Toen, zich vermannende, rees hij op. ‘Kan ik nog iets voor u doen?’ vroeg de
schout.
‘Neen, je moet mij nu alleen laten. Ik moet dezen laatsten avond alleen zijn met
mijn zoon.’
‘U kunt het niet dragen, dominé!...’
‘Het moet. Mijne handen hebben hem het eerst gedragen,
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toen hij geboren werd. Ik heb hem gedoopt, bij zijn belijdenis heb ik hem brood en
wijn gereikt. Nu moet ik hem op zijn dood voorbereiden. O, hij is mij geweest
Ben-Oni, een zoon der smarte, van het oogenblik af, dat hij zijn moeder het leven
kostte!’
Het was zoo moeielijk om te gaan. Hij had gisteren nog zooveel kunnen doen, het
heele dorp aanvoeren tegen den vijand. Nu voelde hij zich oud en zwak. Een vreemde
duizeling overviel hem, hij verzette zich er tegen. Daar hoorde hij boven iemand
loopen, op H u i b e r t s kamer... zou hij nog niet uit zijn? Of zou B a e r t e misschien?
In elk geval was hij boven niet alleen, dat gaf hem moed, en toen hij de trap opklom
met veel moeite, zag hij boven iemand wegsluipen.
‘H u i b ! ben je daar nog?’
Eerst bleef het antwoord uit, eindelijk kwam het. ‘Neen, vader, ik ben het.’ Hij
was het, G e r b r a n t ; in de schemering had hij hen voor elkaar aangezien.
‘Was jij dat... op H u i b e r t s kamer?’
‘Ik ben het huis nog eens doorgewandeld... ik zal het niet dikwijls meer doen...
Kijk niet zoo verschrikt, vader! Ik ben immers niet gevlucht!’
‘Ik moet je spreken,’ zei de vader.
Toen hij in zijn eigen kamer tegenover hem zat, las hij in zijn oogen geen zweem
van berouw, alleen een hartstochtelijke begeerte om te blijven leven. Daar was geen
oogenblik te verliezen. Voor de aarde was alles bedorven, maar zijn ziel kon nog
gered worden.
Waarom vond hij geen woorden? Waarom kon hij spreken aan ieder sterfbed,
maar was hij stom tegenover zijn zoon? Eindelijk liet hij hem den brief zien.
‘Morgen, vader!’ riep G e r b r a n t uit. ‘Ge zult mij toch niet laten gaan?’
‘Ik heb geen recht meer op je, dat weet je. Je hebt de wetten van het land overtreden,
Gods heilig recht geschonden. Al mijn liefde kan niets voor je doen. Ik moet je
overleveren.’
‘En wat zou het vonnis zijn? Verbanning misschien... levenslang... of zoo lang tot
de oorlog uit is!’
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‘Neen, het is zeeroof. Je moogt je niet vleien. Ik mag niet hopen.’
G e r b r a n t wierp den brief op den grond, en stampte er op, met zijn voet.
‘Een gek ben ik geweest, dat ik er inliep. Ik had even goed kunnen vluchten als
die anderen, maar toen ik de duinen zag, waarop wij vroeger speelden, toen was het
mij of ze mij vasthielden, zij zagen er zoo vertrouwelijk uit. 't Was of mijn voeten
zich verwarden in het zand. Een gek was ik, dat ik er aan toegaf. Eén oogenblik...
en toen was ik weg. Ge kwaamt al dichterbij. Ik kon mij toch niet verdedigen, toen
ik u herkende? Ik kon toch niet op u schieten?’
‘Had het maar gedaan! Duizendmaal beter, daar te liggen, dood en koud bij de
zee, dan zóó... zóó!’
Zijn hoofd boog dieper bij ieder woord. Nooit zou hij het weer kunnen oprichten
van onder dien zwaren last.
De zelfzuchtige, de lichtzinnige kwam onder den indruk van die diepe smart. Hij
dacht aan dat eene, waarvan niemand nog wist. Hij had nog een oogenblik berouw,
maar had hij anders kunnen doen? Hij viel op zijne knieën en kuste zijns vaders
handen, zij waren koud als ijs.
‘Vader!’ de tranen kwamen hem in de oogen. Hij had behoefte aan een vriendelijk
woord. ‘Kun je mij niet vergeven? Kan het niet goed worden tusschen ons? Als ik
toch sterven moet, zeg dan, dat je mij liefhebt, vader!’
‘O kind, of ik je liefheb....’ De oude hand rustte zwaar op zijn hoofd.
‘God zij je genadig!’ kon hij opvangen.
Hij sprong op, de korte aandoening was voorbij.
‘Maar het is toch niet noodig.... ik behoef niet te sterven. Als ik nog maar één kans
had.... Ik weet eene menigte gaatjes om door te kruipen!’ Toen, met zijn laatste
krachten, zei de dominé:
‘Je moogt niet, je moogt ons niet eerloos maken, ik heb voor je ingestaan met mijn
leven. Onderwerp je, G e r b r a n t , draag wat je zelf over je hoofd hebt gebracht. Doe
boete! Misschien is het niet het ergste. Ik heb invloedrijke vrienden,
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ook zijn er velen in het dorp, die voor je spreken zullen. Bedenk, dat wij ons
eerewoord hebben gegeven, en daardoor verkregen, dat je hier bleeft....’
Eerst dacht hij een oogenblik na. ‘Ik waag het er toch niet op,’ zei hij toen. ‘Ik ga.
Ge begrijpt, ik heb niets beloofd. Ik zit hier niet op parool, dan was het wat anders.
Ik heb de menschen buiten hooren zeggen dat het schip nog telkens in het gezicht
kwam. Al zou ik er ook heen moeten zwemmen....’
‘Neen, je moogt niet. Ik heb gezworen, dat ik je niet zou laten ontsnappen.’
‘Maar niet dat ge mij zoudt opsluiten. Kom, vader, wees verstandig, blijf niet
langer mijn arm vasthouden. Ik heb geen lust om opgeknoopt te worden, is dat dan
zoo erg? Ik wil leven. Laat mij los! Ze zullen je immers niet doodslaan, als ze mij
niet vinden?’
Hij zag naar buiten, de zon was ondergegaan, de starren begonnen te tintelen. Een
wolkenlooze hemel, zonder maan, een uitgezochte nacht voor een vlucht. Hij nam
zijn mes van de tafel, zijn vader tastte naar zijn hand.
‘Neen, daar is geen tijd te verliezen!’
‘Wat kan je beginnen, je hebt geen geld.’
‘O, heb maar geen zorg!’ Hij stiet een ruwen lach uit.
‘G e r b r a n t ! je hebt toch niet....’
‘Vader, als je kalmer bent, zul je er blij om zijn. Nu geen dwaasheden meer, ik
moet gaan’.
‘Neen, je moogt niet...’
Weer klemde hij zich aan hem vast, maar G e r b r a n t stiet den ouden man weg.
Toen sprong hij de deur uit, en sloot die achter zich dicht. Den sleutel stak hij in zijn
zak. Toch bleef hij een oogenblik aarzelen, hij meende daarbinnen een val te hooren
en een zacht gekreun. Dwaasheid! Inbeelding! Als hij daar weer aan toegaf, zooals
op het strand, dan was hij voor goed verloren. 't Was immers beter, dat vader daar
een paar minuten zonder hulp bleef, dan dat hij de schande beleefde, hem aan de
galg te zien? Nu was alles stil. Luister, wat gebeurde daar? Liep daar iemand, achter
hem, door het huis? Als dat H u i b eens was!
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Ja, die moest hem eens te na komen! Hij hield het mes tusschen de tanden, terwijl
hij zijn laarzen uittrok.
Buiten op den weg hoorde hij stemmen, 't kwam er niet op aan, het moest gewaagd
worden. Hij kon den tuin doorgaan, en dan het hekje uit, het duin in. Hij kende ieder
paadje.
Hij zag de keukendeur openstaan, toen schrikte hij, daar was iemand. O, het was
B a e r t e maar, die zou hem niet verraden. Zij sprong op, doodsbleek toen zij hem
zag. ‘Ik ga weg,’ zei hij. ‘Ik kom je goeden dag zeggen’.
‘G e r b r a n t ! Waar is vader?’
‘Wij hebben alles samen geschikt. Maak je niet ongerust, de zaak is in orde’.
‘Onmogelijk!’ Zij zag aan zijn oogen, dat hij haar bedroog.
‘Mijn eigen kleine B a r t j e ! Ben je ook al zoo bang voor de heeren van het
gerecht?’
Wat maakte die angst haar mooi! Plotseling vatte hij haar middel en hij kuste
haar... nog eens en nog eens.
Hij kuste haar woest en hartstochtelijk. Haar diepste wezen werd er door geschokt.
Zoo had hij haar niet mogen aanraken. Zij voelde nu, waarvan de geheele wereld
haar niet had kunnen overtuigen, dat hij veranderd was. Het heilige in haar zou hij
niet ontzien. Zij worstelde tegen hem.
‘Laat mij los!’ riep zij, maar haar stem smoorde in zijn kussen. ‘Ik wil niet. Ik
roep om hulp!’
‘Dreig maar!’ lachte hij, ‘je doet 't toch niet. Je moest meegaan, B a r t j e . Wij
zouden zulk een goed leven samen hebben!’
‘Nooit!’ riep zij uit, nog vuurrood van schaamte, en tegelijk overviel haar een
angst voor den ouden man, waaraan zij geen naam kon geven. ‘Maak dat je weg
komt, of blijf hier, het kan mij nu toch niet meer schelen, of ze je pakken’.
‘Daar gaat mijn laatste bondgenoot!’ Hij lachte weer. ‘Dan zal 'k voor mijzelf
moeten zorgen.’ Meteen trok hij de etenskast open en stak bij zich, wat hij vond van
het overschot van het Paaschmaal. ‘'t Gaat mij nog wat onhan-
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dig af met mijn gewonden arm,’ zei hij, ‘maar mijn beenen heb ik toch tot mijn dienst.
Kom B a r t j e , breng mij een eindje en help mij uitkijken. Je hoeft niet bang te zijn.
Vader zelf zag mij in de schemering voor H u i b aan!’
‘Voor H u i b !’
‘Ja, wij hebben niet veel van elkaar, misschien de gestalte... wij zijn toch broers...
Kom nu mee, als ze mij aan de galg brengen, dan kan het een troost voor je zijn, dat
je me den laatsten vriendschapsdienst bewezen hebt!’ Zij echter bleef zich afwenden,
‘B a e r t e ... als je mij ook al in den steek laat... Maar je hebt gelijk.... ik ben te ruw
in mijn manieren geworden. Ik wou dat ik anders was.... Soms in mijn ellende, - en
die kan groot zijn, - is 't mij, als zie ik je ineens, en 't is of je mij komt troosten. 't
Doet er niet veel toe, of ik je dat al vertel, want ik ben je toch niet waard.’ Weer
zweeg hij eenige oogenblikken, het scheen, als was ze al minder afkeerig.
‘Vaarwel, B a e r t e ! Weet je, hoe ik je soms noem? Mijn goede engel... Als ik
maar altijd bij je kon zijn! Ik weet wel, ik heb het zelf bedorven... maar jij zoudt mij
tot een beter mensch kunnen maken.’
Zij voelde zich verteederen, maar hare ontroering was toch nog te groot.
‘Vaarwel!’ hervatte hij. ‘Een hand kan je mij toch wel geven... voor het laatst!’
Bevend stond zij op, en hij met een juichkreet: ‘Wat, B a r t j e ? Ga je toch nog
mee? Is 't mogelijk?’ Toen volgde zij hem, half met tegenzin.
Zoo rustig en kalm liep hij door het dorp, dat zij haar angst begon te vergeten,
zooveel mogelijk trachtte hij Huibert na te doen: zijn manier van loopen en van
groeten, wat stijver dan de zijne. Zoo kwamen zij buiten het dorp, waar in de
zandwegen tusschen de duinen iedere voetstap door den wind verstoof.
‘Ik moet terug naar vader,’ zei ze, maar hij hield haar tegen.
‘Denk je dan nooit eens aan mij?’
Nu aarzelde zij. ‘Je zegt dat ik een goeden invloed
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op je heb... als je nu een ander leven kondt beginnen!’
‘Je zult eens zien... Als ik maar eerst hier uit de val ben!’
Weer kwam het medelijden boven. ‘Wat zul je beginnen, alleen in de duinen...
Kon ik wat voor je doen!’
‘Bij mij blijven, mijn klein vrouwtje.’
Met een gebaar, dat hij niet miskennen kon, hield ze hem op een afstand.
‘Neen, dat kan niet, maar gebrek mag je niet lijden... Hier, neem dit aan.’
Zij stopte hem haar beursje in de hand, zich schamende over het kleine sommetje.
‘Lieve meid!... Neen, dat heb ik niet noodig. Ik heb overvloed!’ Hij stak de handen
in de zakken en liet het geld klinken.
Zij schreeuwde het bijna uit van schrik. ‘Hoe kom je daar aan? Je hadt niets!’
‘Ik heb een beetje van H u i b geleend.’
‘Dat heb je niet!... Je hebt... G e r b r a n t , is het mogelijk, dat je zoo iets gedaan
hebt?’
‘Zeker schatje. Ik zit in nood. Als H u i b 't mij goedschiks had willen leenen, dan
had ik het niet behoeven te doen.’
‘O neen, maar dat is een schandelijke misdaad! Het is zijn geld niet! Het komt den
menschen toe, die er vader om hebben lastig gevallen. De schulden, die je zelf hebt
gemaakt! Het geld te stelen, dat H u i b e r t spaarde om ze te betalen! Geef 't
onmiddellijk terug! Geef het hier!’
Met verbazing zag hij haar aan: ‘Denk je waarlijk, dat ik gek ben geworden? Ik
heb het noodig. Later maak ik ze allen hier schatrijk.’
‘Hij heeft er jaren lang voor gespaard.... Als je gezien hadt, hoe blij hij was, dat
hij het kon afdoen... Het is meer dan geld, het is onze eer!’
‘Juist daarom is het goed, dat je alles weet. Als H u i b e r t morgen 't geld mist,
zou hij zich ongerust maken. Je moet hem dan zeggen, dat hij het spoedig terugkrijgt.’
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‘Neen, ik geloof je niet. Ik geloof je nooit meer! O, die arme H u i b !’ Zij kon nu
niets voelen, dan medelijden met den ernstigen, werkzamen man.
‘Zie,’ spotte G e r b r a n t . ‘Daar staat hij, de stumpert. Boven op het duin, zie je
niet? Als je wat hard roept, dan hoort hij je wel. Hij haalt mij nog wel in. Zoo heel
stevig sta ik toch niet op mijn beenen en wat vechten betreft, dat zal nog niet gaan
met die wond.’ Hij sprak met zijn mooie welluidende stem, die haar altijd in het hart
had getroffen, maar nu voelde zij niets meer bij dien klank. Het verwonderde haar
zelf. Wat haar jaren lang had doen lijden, scheen plotseling dood en koud te zijn.
‘Nu, ga hem dan halen!’ tartte hij.
‘Ja,’ zei ze, en met alle macht riep ze: ‘H u i b ! H u i b e r t !’ Maar de wind, uit zee
waaiende, zond haar de klanken terug. Toen liep ze het duin op, steeds roepende.
Eindelijk hoorde hij haar.
‘O H u i b e r t !’ snikte zij, toen zij bij hem was. ‘Daar gaat hij, G e r b r a n t ! En
hij heeft het geld!’
Hij begreep haar eerst niet, zij moest het herhalen, toen balde hij de vuisten en
zijn eerste beweging was een forsche sprong. Maar hij keerde terug.
‘Neen,’ zei hij, ‘laat het hem behouden. Als God hem een kans geeft, laat hem die
hebben. Hij moet niet sterven door mij.’ En toen na een oogenblik vol bitter nadenken:
‘Wat moet ik beginnen, morgen, als ik niets voor ze heb! Ik heb het hun beloofd, zij
zouden allen in hun huizen zijn, om het te ontvangen. Altijd is het zoo geweest!
Altijd heeft hij alles bedorven... Maar ik zal volhouden, ik zal weer beginnen... van
voren af aan! Ik zal eindelijk de schande uitwisschen.’
Hij sprak op vastberaden toon, meer overluid denkend dan tot haar. Zij echter liep
naast hem, zwijgend en beschaamd. Die kus van G e r b r a n t , die haar nog brandde
op de lippen!
‘Hoe zullen wij het vertellen aan vader!’ zuchtte hij.
Zoo kwamen zij aan de pastorie. Alles was daar heel
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stil, geen licht brandde er. Met groote uitgebluschte oogen zag het huis in den nacht.
B a e r t e huiverde.
‘O H u i b e r t ...’ zij ging nu vlak naast hem, ‘als je wist welk een angst ik heb.
We moeten het hem toch zeggen... van avond... of morgen!’
De keukendeur stond nog open; toen hij even wegging om een lantaarn te halen,
bleef zij staan, zij had geen moed om verder te gaan. Het was doodstil. Zij hoorde
niets dan het tikken van de klok, steeds luider, bijna dreigend. Zij had den slinger
willen vastzetten, maar zij durfde niet, zij was bang voor het geluid, dat zij dan zou
hooren. Er was iets in huis gekomen, dat haar ontzette. Haar adem hijgde, de keel
werd haar toegeknepen. Zonder zich te bewegen, bleef zij staan, en wachtte. Eindelijk
kwam H u i b e r t terug.
‘Zou vader boven zijn?’ vroeg hij. ‘Het is zoo stil.’
‘Ik weet het niet, ik ga met je mee. Ik blijf hier niet alleen!’
Samen gingen zij naar boven, en zochten in alle kamers; instinktmatig vermeden
zij die van den man, die ontvlucht was, maar eindelijk, toen zij hem nergens vonden,
stonden zij voor de gesloten deur. Zij klopten en riepen... geen antwoord.
‘Den sleutel zie ik niet....’ zei B a e r t e , ‘maar beneden heb ik er nog een, die
hierop past.’
Zij bracht hem, met bevende handen openden zij de deur.
Daar lag de oude man voorover, de handen uitgestrekt, alsof hij zijn zoon nog
wilde vasthouden.
Hij had zijn eed niet gebroken, hij had met zijn leven betaald.
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De stem des volks en haar vertolker,
Door Prof. Mr. W. van der Vlugt.
Heeft iemand meer dan Dr. K u y p e r recht op onze aandacht, als hij den zin duidt
van de jongste stembusuitspraak? Men kent de omstandigheden, waarin de leider
der Calvinisten zijne duiding heeft gegeven. De strijd om wie gedurende de
eerstvolgende vier jaren zou zitten in den raad der kroon, was juist volstreden, de
afloop sinds enkele oogenblikken bekend. De linkerzijde had het onderspit gedolven.
De ‘Christelijke’ partijen zegevierden. Toen doorvonkte op éénmaal eene schaar van
jonge mannen te Amsterdam, die met te grooter spanning den uitslag had verbeid,
naarmate zij krachtiger had deelgenomen aan den kamp, eene eigenaardige gedachte.
‘Naar Dr. K u y p e r !’ klonk het, en die kreet bleek dra het woord des oogenbliks.
Men toog naar het huis van hem, die meer dan wie ook in de behaalde zege
triumfeerde, naar het hoofdkwartier des overwinnaars.
Daarbinnen was het al feest. Door de salons, die, naar het getuigenis der pers,
straalden in lichtglans, bewogen zich, duidelijk zichtbaar, hetzij in gekleeden jas,
hetzij in sleepjapon, rondom den gastheer velerlei gestalten, vertrouwelijk knikkend,
geestdriftvol de handen drukkend, of ook eerbiedig buigend. Natuurlijk mocht van
de betoogers slechts een klein deel naar binnen, om mede zich te baden
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in het feestlicht. Maar met die bevoorrechting nam het meerendeel, dat buiten in de
duisternis moest blijven, geen genoegen. ‘De professor’ moest voórkomen. En hij
kwam.
Hij kwam en sprak. Hij sprak het woord, dat weldra, door de pers van stad tot stad,
van dorp tot dorp gedragen, den volke de eerste kondschap brengen zou, hoe door
den overwinnaar zelven zijne overwinning, de uitspraak van de meerderheid te zijnen
gunste, werd geduid. Kort saamgevat, luidde dat woord zóó: Hij dankte die
jongelieden voor hun vreugdebetoon. Het schonk hem voldoening, voor het minst
een deel der Nederlandsche jongelingschap zich erover te zien verblijden, dat ‘de
Naam van God de zege had behaald in ons vaderland’. En weinige dagen later lichtte
het lijforgaan de gebezigde termen in eene paraphrase toe. Met den triomf van Godes
naam, dus heette het, was gedoeld op eene uiting van den volksgeest, waarbij de
meerderheid der kiezers had verklaard van nu aan wêer naar ‘Gods geopenbaarden
wil’ te zullen luisteren ook in dat deel zijns levens (het politieke), waar tot dusver
de ‘liberalen’ het recht van 's Heeren souvereiniteit hadden miskend.
Het kon wel niet anders, of, behalve die ‘paraphrase’ van bevriende (om niet te
zeggen: van eigen) hand, lokte het orakelwoord des triumphators ook ‘commentaren’
van minder geestverwante schrijvers uit. Meest waren het klaagtonen ter zake van
de stremming, die, met zijn hardnekkig volgehouden misbruik van ‘gewijde’ leuzen,
de aanvoerder der ‘Christen’-scharen, zijns ondanks, dreigde te brengen in den
voortgang dier practische staatswerkzaamheid, ‘waarom het thans en hier toch
eigenlijk was te doen’. ‘Wat was’, zoo vroeg men van die zijde, ‘het groote vraagstuk
van actueel regeeringsbeleid, dat, uit alle andere vragen, die “onder Gods bestel”
vanzelf zich opdringen aan ons geslacht, de hoofdman der “belijders” in hoogst eigen
persoon met nadruk had vooraangeplaatst ter deputaten-dagvaart te Utrecht? Het
was, in zijne woorden,
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dit: “hoe den werkenden stand te beveiligen tegen eene oeconomische overmacht,
die hem onnatuurlijk drukt?” Welnu, als het daarop inderdaad hoofdzakelijk aankwam,
wie hadden dan in den verkiezingsstrijd zijne natuurlijke medestanders moeten zijn?
Een bont gezelschap, op dat hoofdpunt schromelijk verdeeld, in zijne meerderheid
allicht eer tot gedienstigheden jegens “de oeconomische overmacht” dan tot
beveiliging van “den werkenden stand” geneigd? Het steeds behoudzieke, voor het
minst angstvallige episcopaat? De “vrije anti-revolutionnairen”, van wie te Utrecht
Dr. K u y p e r zelf het onzeker genoemd had, “of (hij) in de sociale vraagstukken
met hen verder (zou) komen?” De “Christelijk-historischen” in Friesland, bij wie
(het zijn weêr des aanvoerders eigen woorden) “eene conservative neiging meêspreekt,
die (hem) min bekoort?” Of wel het heirleger aller mannen van goeden wille, die,
wat ook verder hen verdeelen mocht, gelijkgezind zich wisten in dit éene: hart voor
de nooden van den arbeider en blakend ijvervuur voor zijne ontvoogding? Natuurlijk
dezen. En zie, wat is geschied? In zijne onzalige voorkeur jegens “shibboleths”, die
niets te maken hebben met de kwalen onzes tijds, boven programma's, op de genezing
van die euvelen berekend, stoot hij af, wie bij het genezingswerk zijne helpers hadden
kunnen zijn, haalt hij, als “medestanders”, in, wie, naar hijzelf getuigd heeft, daarvoor
weinig voelen. Hij wijst terug, omdat zij de inwerking van “den geopenbaarden wil
Gods” sluit buiten “de erve des staats”, geheel de hoofdmacht van de vrienden des
werkmans: den linkervleugel der “liberale Unie”, de groep der “vrijzinnige
democraten”, de “arbeiderspartij”, bij alle hersenschimmigheid harer idealen, zoo
redelijk, zoo handelbaar in de practische voorslagen, door haar ingediend. En hij
verzamelt om zijn “christelijk” vaandel, als medestrijders in den krijg van heden,
maar dan ook, als medewerkers, straks, op het veld van wetgeving en bestuur, het
on-sociale allegaartje van daareven, alleen dewijl het door hem zich vangen laat
onder een tot verkiezingsleus ontadeld belijdeniswoord! Is dat practische politiek?’
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Ja, luidt ons antwoord, dat is ‘practische’ politiek; dat is, voor het minst, de politiek
van een' man, die zijn volk, (die, mag men wellicht zeggen, het volk in het algemeen)
veel beter kent, veel dieper heeft gepeild, dan de ‘volksvrienden’, die wegens zijn
‘onpractisch drijven’ hem de les lezen... van uit hunne studeerkamer. Het zou, strict
genomen, vermits het ‘practische’, of ‘onpractische’ eener gedragslijn ten slotte aan
de uitkomst wordt gekend, tot staving van dat oordeel toereiken, te zeggen: ‘let op
den afloop: zie, wat deze virtuoos op het clavier der volksconscientie met zijne, als
stelselloos, gebrandmerkte tactiek al heeft verkregen.’ Vermits echter, tot een bescheid
op die verwijzing, de schijnbaar afdoende repliek vóor de hand ligt: ‘Wacht maar
eens op de eerstvolgende stembus. Na vier jaren van stilstand in de sociale wetgeving
spreken wij elkander nader’, zal het noodig zijn, op de ontleding der volksziel wat
dieper in te gaan.
Eene persoonlijke herinnering brenge ons aanstonds ‘in medias res’. Eenige jaren
geleden bevond zich in het landelijk oord, waar hij zijne zomervacantie genoot, de
schrijver dezer bladen gaarne en geregeld des Zondagsmorgens onder het gehoor
van den dorpspredikant. Wat was het, zoo vroeg hij menigmaal met eenige
bevreemding zich af, wat zijn' vriend daar op den kansel week aan week de aandacht
verzekerde eener talrijke, maar meerendeels eenvoudige schare: winkeliers, kleine
eigenerfde boeren, pachters, veldarbeiders, mitsgaders hunne vrouwen, hunne dochters
en hunne zusters? Men zag meer petten en geplooide mutsen in die kerk, dan cylinders
en bebloemde of bevederde kapothoedjes! Gelijk de meerderheid in de gemeente,
zoo was de prediker ‘modern’; de bijzondere drijfveeren, die een' rechtzinnigen
predikant, als regel, talrijker gehoor verschaffen dan zijn' ‘ongeloovigen’ ambtgenoot,
waren hier dus niet in het spel. Ook was hier geenszins aan het woord, wien de
oppervlakkigen ‘een' volksredenaar’ noemen. Geen glad en vloeiend spreker; het
herhaaldelijk zoeken
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naar een' gepasten term, het zich hernemen, het worstelen, kortom, met de taal, mocht
des sprekers greep versterken op een' hoorder, die man van het vak was, en dus
onwillekeurig meêleefde met zulke moeilijkheden; den gewonen kerkganger bekoorde
dat alles, natuurlijk, niet. Bovenal: geene ‘populaire’ uitdrukkingen en beelden; de
gebezigde vergelijkingen werden zelden, zoo ooit, aan het landleven ontleend; maar
des te veelvuldiger waren de toespelingen op ‘den staatsman in zijn arbeidsvertrek’,
‘den veldheer te midden van het strijdgedruisch’, ‘den bankier aan zijn' lessenaar’,
‘den geleerde in zijne studiecel’. Niet slechts alle gelijkvloerschheid, ook alle
gemeenzaamheid was in de woordenkeus uitgesloten; mocht soms een huislijke term
den redenaar zijn ontsnapt, niet zelden werd hij weêr teruggenomen om voor een'
plechtstatiger plaats te maken. En de kleine luyden luisterden als vinken. Wat moest,
dit was na vele verwonderde overleggingen de slotsom, wat moest daar in die
landelijke gemeente het gewicht van deugdelijk herderswerk, het aanzien, dat zulk
werk den predikant verschafte, toch overwegend zijn, om hier de lieden 's Zondags
vóor en na te verzamelen onder eene prediking, die zoo hoog over hunne hoofden
heenging!
Op den eersten professorenkrans in den nieuwen cursus werden die bevindingen
meêgedeeld aan een' man van ervaring en van fijnen geest, den betreurden K o s t e r s .
Hij lachte hartelijk om de oppervlakkigheid van het oordeel, de overijling der slotsom.
‘Wat meent ge’, vroeg hij, ‘dat die menschen daar 's Zondagsmorgens komen zoeken?
Een woord, dat nauw zich aansluit aan het éentonige bestaan der weekdagen? Neen,
juist iets anders! Gelijk hun lichaam aan het Zondagspak, zoo heeft hun geest aan
Zondagsstemming behoefte. Praat, op den preekstoel, hun van hun bedrijf, van
ploegen en zaaien, van oogsten en dorschen, en het maakt hen kregel; dat neemt hun
ziel en zinnen ook gedurende de zes andere dagen in; om daarvan weêr te hooren,
gingen zij niet op. Maar open in dit Zondagochtenduur eene nieuwe wereld voor
hunne oogen, spreek hun van menschen, die zij nooit ontmoetten, van dingen
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die zij nooit beleefden; dat, zij gevoelen het, verfrischt, verruimt, verheft. Uw vriend
daarginds heeft groot gelijk. En gij begrijpt er niets van’.
Is het niet zoo, dat de straks aan het woord gelaten bedillers van onzen eminenten
demagoog zich laten vergelijken met dien studeerkamermensch uit Leiden, die ‘er
niets van begreep’, en Dr. K u y p e r zelf met den dorpsdominé, die ‘groot gelijk
had’? Het is het oude lied: ‘natura non vincitur nisi parendo.’ Gij krijgt ook over het
stuk-natuur, dat gij uwe medemenschen noemt, geene macht, door in uw eigen
wereldje van denken en gevoelen u op te sluiten, nooit daaruit te treden, en hun, als
sprak het zoo van zelf, juist dat gedachtenwereldje ook toe te dichten. Neen, enkel
door, zooveel het u mogelijk is, hun geestesleven meê te leven, door in te komen in
hun zielsbestaan, en dan uwe overredingsmiddelen te kiezen, niet met het oog op
wat uzelven pakken zou, maar op wat het hen doen zal. Dat doet K u y p e r . En daarin
ligt het geheim zijner meerderheid boven zijne geleerde betweters.
Inderdaad: dat die betweters ‘geleerden’ zijn, hetzij dan heele, halve, of
kwart-geleerden, dat is terstond hun eerste, hun voornaamste zwak. De ‘leaders of
thought’ der ‘linksche’ ‘democraten’, hetzij ze elegisch, als de Uniemannen, of vinnig,
als de groep van Mr. T r e u b , of dreigend, als de redacteur van ‘Het Volk’, den
Calvinisten, generaal de les lezen, wijl hij halsstarrig de groepeering onzer
kiezersmassa langs de oude ‘theologische’ scheidingslijn bestendigt, in stede van
met hen eene nieuwe te formeeren op ‘oeconomische’ partijleuzen, ze zijn nagenoeg
allen persmannen, rechtskundigen, predikanten, onderwijzers, hoogleeraren, kortom:
professioneele ‘werkers met het hoofd’, beoefenaars van ‘artes liberales’, daarvoor
sinds hunne jeugd bestemd en opgevoed, daarin vergrijsd, of, voor het minst,
vergrijzend. Van dezen meer, van genen min, maar min of meer van allen, beweegt
zich het geestesleven beroepmatig in hetgeen men noemen mag: de middelsfeer der
speciale algemeenheden; niet in de wijdste begrippen der wijsbegeerte, noch ook in
de concreetste waarnemingen van het
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handwerk, maar in de halverweg staan gebleven abstractiën van spreuken der
staatswijsheid, rechtsnormen, richtsnoeren der Godsvrucht en der deugd,
rekenmethoden en spellingvoorschriften, natuurwetten en richtende regelen voor
denken, willen, of gevoelen. De meesten hunner ontkomen dan ook niet aan sommige
gemoedseigenaardigheden, die, als het ware, het beroeps-kenmerk van dergelijke
werkers uitmaken, - strikken, door zulk een' als bedrijf verrichten hersenarbeid den
arbeider maar al te licht gespannen. Met name mogen twee hier zijn genoemd.
Vooreerst: eene zekere huivering voor ‘bespiegelen’. Op dat stuk heeft de ‘specialist
met het hoofd’ meest aan de kurk geroken, zelden doorgeproefd. Geregeld zijn de
raadselen der diepte maar even door hem aangeraakt; genoeg om een besef in hem
te wekken, dat rechtstreeks hunne studie geen licht werpt op de ondiepere vragen
van zijn vak; niet genoeg, op verre na, om hem de winst te doen waardeeren, die
middellijk hunne bepeinzing, door het verruimen en verdiepen van zijn' geest, ook
voor den vakman afwerpt. Dat stemt hem jegens hetgeen niet ‘positief’ is
twijfelmoedig. Met den glimlach der ingebeelde meerderheid meesmuilt hij tegen
wat zich aanmeldtals ‘wereld beschouwing’, als ‘levenssysteem’. Hij wantrouwt
ieder scherp gesteld contrast, elk onverbiddelijk ‘òf dit, òf dat’. Hij roemt, dat zijne
vlucht veel minder hoog gaat. Hij prijst zich veilig in ‘de sfeer van het betrekkelijke’,
die waarheid enkel in schakeering geeft te kennen, en toont u gaarne zijn' vrijdom
van vooroordeel in het betoog, dat haast op iederen tweesprong, dien men u zoo
kantig afbakent, ‘tot zekere hoogte’ elk der beide wegen de vóorkeur kan verdienen.
Voeg daar ten tweede nog iets bij: Hoe meer de mededinging ook op dit gebied
de ondernemendsten althans verplicht om in arbeidsverrichting der gekenschetste
soort hun' geest het uiterste af te vergen, te eerder richt zich bij ontspanning en
verstrooiing de keus juist op ongeestelijk genot. Men wil in vrije avonduren, men
wil in de vacantie, nu eens geheel ‘eruit zijn’. Lichte lectuur, o ja, die kan er nog
door; maar dan ook héel lichte; en liefst wat weelde
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voor het lichaam nog daarbij. Betamelijk tafelgenot, ‘een goed glas wijn’ mag ‘op
zoo'n ganschen dag aan de schrijftafel wel staan.’ Een uitstapje, een ‘verblijf in de
lucht’ voor het minst, gedurende den zomer lijkt ter verfrissching na al het
boekensnuffelen en pennelikken onontbeerlijk. Nu schijnt, al wordt het vaak
voorbijgezien, dit moeilijk te ontkennen: de schaal, waar wij de verschillende goederen
der aarde rangschikken naarmate zij volgens onze schatting aan ons bestaan zijne
waarde geven, wordt veel meer door de keus onzer ontspanningsmiddelen dan door
den aard van onze dagelijksche bezigheid bepaald. In deze kunnen wij behagen
scheppen; maar het is een behaaglijkheidsgevoel, waaraan wij wennen. De andere
blijven uitzondering, en daarom is ook hun genot bewuster, levendiger. Dat brengt
den geestelijken arbeider in het gevaar, dat zich zijne levenswaardeering verstoffelijkt.
Een gevaar, waarvoor allicht niet weinigen bezwijken. Voor breede kringen onder
‘het denkend deel’ des volks beginnen de eischen van een goed leven allengs luider
te spreken. Behoefte wordt, wat eertijds ‘weelde’ heette. En wat men voor zich zelf
verlangt weêrspiegelt zich in het oordeel over anderen. Het toornig woord over den
‘mammon’ der goudkoningen klinkt onheilig door een'ondertoon van jaloersche
bewondering. Barmhartigheid met den tobber, die gebrek lijdt, ontaardt veelal in
sentimenteel beklag van den arbeider, die ‘comfort’ mist.
Nu houde men een oogenblik die twee gemoedstrekken van den gemiddelden
denkwerkman (in zijn verstandsgebruik: vóorkeur voor graadverschillen boven
tegenstellingen, en in zijn' smaak: eene neiging tot het overschatten van ongeestelijke
levensgoederen) ter dege vast, en dan bedenke men eens even de leuzen, de
vanzelfheden, onder den invloed juist van die klasse vroeger en later in omloop
gebracht, zoo in staatswetenschap, als in staatsleven. Wat heette, in de dagen toen
‘de keurbende van den geest’ na de triomfen van 30 en 48 der burgerij hare politische
wegen voorschreef, wat heette destijds de ideale partijgroepeering, de splitsing,
waarvan ons het modelvolk, - het Britsche, - in de tweeéenheid zijner Whigs en
Tories het
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vóorbeeld gaf te zien? Was het eene formatie op den grondslag eener diepgaande
tegenstelling van leidende levensgedachten, iets als het contrast van ‘ja’ en ‘neen’,
van God ontleende legitimiteit der koningsmacht, bij voorbeeld, en uit den volkswil
stammend overwicht der ‘commons’? Niets daarvan. Het heette eene schifting louter
tusschen twee schakeeringen van wie in hoofdzaak geestverwanten waren, gedeeldheid
op eene vraag van meer of minder, van langzaam, of zeer langzaam voorwaartsgaan.
Hervormen, aldus sprak men, wilden beiden. Zelfs dat het hervormen steeds
‘geleidelijk’ moest geschieden was wêerzijds ‘in confesso’ evenéens. Maar de éene
groep hervormde met iets grooter eerbied voor het bestaande, en de andere met wat
ongeduldiger verlangen naar het nieuwe: dat was alleen maar het onderscheid. In die
verheerlijking van bloot gradueel partijverschil waren onze ‘intellectueelen’
grootgebracht en leefden zij. Natuurlijk! Het was immers enkel eene vertaling in het
staatkundige van de ‘dilemmen-vrees’, waarin wij boven een' eersten grondtrek
hunner gemoedsgesteldheid hebben erkend. Nu echter ontwikkelde eerlang zich
daarnaast de tweede: eene overhelling naar practisch materialisme. Omstreeks
denzelfden tijd begonnen meer en meer hunne oogen zich te openen voor vroeger
onvermoede stoffelijke ellende, die de moderne bedrijfsvorm der fabrieksnijverheid
in zijn' nasleep over de arbeidersscharen had gebracht. De klachten, die de
ongeduldigsten der lijders slaakten, hunne protesten tegen de onmondigheid der
massa, die deze machteloos maakte in hare verdrukking, hun roepen om een
beschermend ingrijpen der staatsmacht, het vond onder de edelmoedigsten der
geestesaristocratie des te gereeder wêerklank, hoe pijnlijker het dezen viel zich zelven
in te denken in zulk een aan alle stoffelijke levensvreugden gespeend bestaan.
Langzamerhand werd de eisch van eene staatsburgerlijke mondigverklaring der
arbeiders ten deele althans vervuld. Bij tienduizenden eerlang bedekten de namen
van ‘werkers met de hand’ de kiezerslijsten. ‘De vierde stand’ zou voortaan met zijn
stemmental den doorslag geven bij het worstelen om de kamerzetels. Wat vreemds
dan, van
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haar standpunt, zoo, onder de ridders van den geestesarbeid, de edelmoedige kern,
daar juist genoemd, die méde zuchtte onder de nooden der ‘onterfden’, die méde
snakte naar hunne ontheffing van voogdij, die méde hunkerde naar een volledig
opvaren des staats uit zijne te lang reeds volgehouden lijdelijkheid, den nieuwen
kiezers, bij hunne intrede in de stemzaal, geene deugdelijker en, naar zij meende,
ook geene uitlokkender, geene pakkender partijleus verstond toe te roepen dan
‘staatszorg tot vermindering hunner stoffelijke ellenden’, kortom: ‘sociale politiek’?
Wie onzer, dus, natuurlijk, redeneerden die edelaardige mannen der gedachte, wie
onzer zou den aanvoerder niet volgen, die hem op ruimer aandeel aan wat het leven
siert, een recht betoogde, een uitzicht opende? Wie van die stumperts geeft dus onze
roepstem geen gehoor? Het is waar: als onderscheidingskenmerk, had de gekozen
leuze éen klein bezwaar: ‘sociale politiek’ verlangden, of beloofden voor het minst,
nagenoeg allen; zelfs tegen allengs breedere verruiming van den kiezerskring werd
slechts door weinigen beslist verzet gedaan. Nogtans, wat nood? Zeer ernstig kon
toch dat bezwaar niet zijn. In het tempo, immers, in de modaliteit der hervormingen,
die de éen en de ander vóorstond, was tusschen mannen des behouds en - des
waarachtigen vooruitgangs groot verschil? En had niet juist zulk onderscheid van
wêerzijdsche verlangens altijd gegolden als classiek, waar het op een' grondslag
aankwam voor gezonde, politische partijvorming? Derhalve, klonk het vertrouwend:
prompte en doortastende -, of langzamere en oppervlakkiger hervorming ten nutte
van den minderen man, dat zij de keus, waarvóor men thans hem zelven, zoover hij
kiezer zijn mag, stelle. Die keus zal hij begrijpen, daarvoor zal hij voelen. En wie
hem nu nog weêr aan boord komt met de kerkelijke en confessioneele machtspreuken,
waarin voorheen de goedige burgerij zich steeds liet vangen, krijgt wis voor goed
van hem zijne streken thuis!
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Dat alles was niet kwaad gezien, mits onder één vóorwaarde; deze namelijk: dat de
slimme lieden, die zoo spraken en zoo handelden, recht hadden in hunne verzwegen
onderstelling: het vermoeden eener gelijkheid van gemoedsbehoeften tusschen de
nieuwe kiezers en henzelven. Ongelukkig voor hen was die onderstelling valsch. Zij
moest dat wezen. Vergeten wij nog éens dit niet: wat toon en kleur geeft aan onze
levensschatting, is niet zoozeer het karakter van ons dagwerk, hoe sterk ons dat ook
boeie, ziel en zinnen inneme, als veeleer van onze meest gezochte verpoozing. Nemen
wij daarbij nog in acht, dat de geliefdste ontspanning licht die bezigheid zal zijn, die
met de dagelijksche inspanning het scherpst contrast vormt. Dan kan het wel niet
anders, of wat voor u, specialiteit in ‘kopwerk’, en wat voor gindschen daglooner
het leven in de eerste plaats levenswaard maakt, moet even vierkant onderling
contrasteeren, als de aard van uwe kostwinning en de zijne. En is niet dat juist
veelszins, waar wij ons samenvonden met de besten uit den handwerksstand (en over
hen slechts spreken wij, want zij zijn de geboren leiders), onze ervaring ook geweest?
Hoe menige commissaris van eene volksbibliotheek, eene leeszaal, of eene andere
Toynbee-stichting heeft niet aanvankelijk verbaasd gestaan, zich niet beschaamd
somtijds gevoeld wegens den honger naar lectuur, den eigenaardigen eerbied ook
voor wat men door boeken te weten kan komen, die hij bij ettelijke zijner klanten
waarnam! Er waren er onder die lieden, die in hunne vrije avonduren de meêgenomen
deelen letterlijk verslonden. Zij bleken onverzadelijk. En welk een bijna vroom
omhoogzien vaak tot de mannen, die dan toch maar al die boekenkennis in hun hoofd
moesten hebben omvat, eer zij de boeken schreven! Niets natuurlijker, trouwens!
Gelijk de schrijftafelslaaf in vrije oogenblikken hijgt naar lucht en lichaamsbeweging,
zoo hongert de man, die den ganschen dag zich heeft gespitst op het ontwarren van
de kleine concrete vraagstukjes zijner ambachtstaak, naar ruimer geesteshorizont,
naar algemeenere gedachten. Is niet, zielkundig, daaruit grootendeels de trouw
verklaarbaar, die hier en
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elders juist de kleinere luyden bewaren aan hunne kerk en aan hun' bijbel? Men stelle
zich toch even in hunne plaats. Van kindsbeen af sloot hen het weekdagsleven op
binnen een' kring van stoffelijke zorgen en meestal zeer speciaal bedrijfswerk, waarin
hun geest tot het uitslaan zijner vleugelen maar zelden eene aanleiding of een
steunpunt vond. Behalve het schoolonderricht in de beginselen aller nuttige
kundigheden, was hun de leering en de mis, de catechismus en de Schrift-verklaring
zoo goed als de éénige gelegenheid, de éénige heuveltop, waar hun een uitzicht werd
geopend op een gezichtsveld, eindeloos rijker, wijder dan hetgeen tehuis of in de
werkplaats hen omgaf. En welk eene ‘handeling’, die daar, beginnend met Gods
scheppingwoord, om te eindigen in het bazuingeschal des Gerichts, zich voor hun
oog ontrolde! Het drama van zonden en verlossing, in 's Heeren plan met Zijne
schepping besloten sinds den aanvang, en door Zijn' Zoon ontknoopt! Verstaat men
iets van de pijn, waarmeê het spotwoord van den hoogstverlichten vlegel een' arme
van geest door de ziel schrijnt, voor wien die geestesspijs (geen slappe kost toch
waarlijk!) het één en het al geweest is?
Met die opmerking is eigenlijk al tevens geduid -, voor het minst gezinspeeld op
den tweeden trek in het gemoedsbestaan der arbeiders, die hier ter sprake verdient
te komen. Weder in lijnrechten strijd met den geestelijken ‘habitus’ der
‘intellectueelen’, gaat de denkrichting van den handwerker in zijn' vrijen tijd liefst
op het omvattendste, het algemeenste uit. Dat is immers van pasontluikende
weetgierigheid altijd de aanvankelijke aanloop? Nog niet door schade en schande
wijs geworden, door geene ontgoocheling vooreerst tot bescheidenheid en
zelfdisciplineering genoopt, begint zij, onveranderlijk, met in haar' eersten worp
terstond het hoogste te willen treffen, ‘het wezen aller dingen’ op éens te vatten in
een' enkelen dialectischen greep. Welnu: zoo is bespiegelend óok het geestelijk
dilettantisme van den ambachtsman, die pas tot een gevoel voor al de weelden van
kennen en begrijpen is ontwaakt. Kom maar eens weêr, als orde-commissaris, of hoe
dan ook, des avonds
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in de leeskamer van een ‘volksgebouw’, en luister daar naar het gesprek der
stamgasten, als zij hunne kantteekeningen gaan maken bij de wetenswaardigheden
van den dag. Het begint, dat spreekt, haast altijd met ‘sociale’ grieven. Maar hoe
weinig ‘positief’ is alles reeds van den aanvang! En zelfs: hoe kort blijft men op den
beganen grond! Geen vijf minuten, of men zweeft in blauwen aether van
algemeenheden. En tien minuten later, ziedaar: in minstens twee gevallen van de
drie, is het een kruisvuur geworden van halfverduwde bijbelteksten ter doorhouwing
van de grondproblemen der ‘theologia naturalis’. Zou soms ook in dien naïeven
‘cultus’ der bespiegeling een sleutel zijn te vinden ter verklaring van den
betrekkelijken opgang der ‘sociaaldemocratie’? Moest zij hare getrouwen enkel
winnen door de verlokking harer heilstaatsdroomerijen, wel Spaansch zag het dan
voor haar er uit. Den ook in materieelen zin ‘speculativen’ arbeider zou dan een
twintigje in de staatsloterij licht heel wat zekerder belegging lijken, dan zijne bijdrage
tot de kas der arbeiderspartij. Ook het paar vogels in de hand, dat, ter afbetaling op
de tien vóorshands in de lucht, die partij met hare actueele vóorslagen den vierden
stand tegen morgen of overmorgen belooft, kan hare duizenden haar niet hebben
toegevoerd. Want in het tegenbieden op dat stuk hebben de ‘vrijzinnige democraten’
allengs een heel eind ver het gebracht. Men weet, met welke povere uitkomst! Neen;
ook al schijnt het paradox, het geheim van het tamelijk groot succès dier
toekomstmuzikanten dunkt den schrijver dezer regelen vooral te zoeken in den
bespiegelenden vorm, het geschiedphilosophisch kader, waarin door M a r x en
E n g e l s hunne ‘thema's’ zijn gevat. Dat perspectief op ‘heel den gang der
menschheid tot nu toe’, het brutaal beweren, tegen alle vroegere wijsheid in, dat
geene ‘ideeën, hetzij van Godsdienst of metaphysiek, neen, dat alleen de ontwikkeling
der bedrijfsvormen ons geslacht voortstuwt op zijn' weg door de eeuwen, dat kortom
niet het bewustzijn het zijn, maar, omgekeerd veeleer, het zijn het bewustzijn steeds
bepaalt, bovenal: de pretensie, die dat tuimelig hypothesen-gevaarte uit-
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vent als slotsom van gestrenge ‘wetenschap’, dat treft, dat pakt, dat grijpt den
geestelijk nog onontgroenden werkman, die, naar wij zagen, vroom de wetenschap
waant te eeren, waar hij voor hare onwettige zuster, voorbarige stelselbouwerij, zijn'
wierook brandt. ‘Mijnheer,’ dus sprak eens tot den schrijver (en dat woord dunkt
hem een symptoom) een intelligent werkman; ‘van wat de socialisten mij vertellen
geloof ik niet veel meer; aan wat zij mij vóorspiegelen hecht ik nog minder. Maar
toch blijf ik een der hunnen. Waarom? Uit dankbaarheid. Zij hebben mij het eerst
geopenbaard, wat denken is.’ Ziedaar wat er waars schuilt in de bekende omschrijving
van het wezen en de kracht dier beweging, als ‘surrogaat voor religie’.
Is de tot hier beproefde karakteristiek van de gemoedsbehoeften onzes ‘volks’ niet
al te slecht gelukt, dan zal het nu geene moeite meer kosten, te beslissen, waar in
den jongsten stembusstrijd de ‘practische’ politiek te zoeken is geweest: bij Dr.
K u y p e r , of bij de heeren van balie en katheder, die hem schoolmeesterden in den
naam der ‘sociale rechtvaardigheid’. Wel zelden is uit ‘practisch’ oogpunt, dat is:
uit het oogpunt der doeltreffendheid, eene averechtscher, immers onmenschkundiger
politiek gedreven, dan door hen, die uitbreiding der kiesbevoegdheid aanprezen als
het middel om ‘leniging van stoffelijke nooden’ voor goed te zien gesteld tot het
hoofd - ‘shibboleth’ in den stembusstrijd. Hoe weinig kenden zij dat volk, welks
beste vrienden zij zich gaarne noemden! Hadden zij het gekend, ze zouden hebben
ingezien, hoe kwalijk hier het middel paste bij het doel. Ze zouden dan hebben beseft
dat het hier juist veeleer gold te kiezen of te deelen. Eén van beide, moest het hebben
geheeten, maar nimmer beide te gelijk. Eén van beide: Of in de naaste tientallen van
jaren ter kiezing opgegaan onder geene andere leuzen dan van voorziening in
stoffelijke misstanden, hetzij onder schroom voor staatsinmenging, hetzij met zekere
vóorkeur jegens haar. Maar dan: ‘bei Leibe nicht’ het kiezerscorps verbreed! Dan
veeleer het bij den engeren kring gelaten, die immers met een tweetal zulke
wachtwoorden, én om hunne
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grijpbaarheid én om hun louter gradueel verschil, zoo licht zich vangen liet, en waar
ten overvloede de fameuze hartsverteedering gedurig dermate bleef vorderen, dat er
eene meerderheid voor linkervleugelmannen niet lang meer zich kon laten wachten.
Of anders: aangestuurd op democratie. Maar dan ook prijsgegeven de hoop om in
het vervolg nog toe te komen met eene partijformatie enkel op den grondslag van
grooter mildheid of geringer in tastbare beloften. Dan flinkweg het onontwijkbare
gevolg aanvaard van een uitéengaan uwer kiezers langs eene scheidingslijn, niet
‘oeconomisch’, zelfs niet éens ‘sociaal’, maar hoe ‘speculativer’, des te beter!
Wat zijne vermaners niet begrepen, zag Dr. K u y p e r . Hij wist het sedert lang.
Ja, hij had het hun al vóor jaren gezegd. Reeds in de openbare biecht, waar hij destijds
zich en zijn' landgenooten rekenschap deed van zijne bekeering, was onder de
opgegeven redenen de klemtoon gevallen op deze: dat, naar zijne predikantservaring,
wat de gemeente vermocht te brengen onder zijn' greep, niet was persoonlijk deelen
in haar lief en leed, niet het hulpvaardig ‘ethisch’ christendom van den ‘vrijzinnige’,
maar ‘Calvinisme’ alleen. En aan het eind zijner ‘Stone-lectures’ had hij het ten
overvloede nog eens vóor de Oude en Nieuwe Wereld uitgesproken, als het laatste
woord in zijn gemotiveerd doodvonnis over de ‘moderne’ Godgeleerdheid: ‘it lacks
hold upon the masses’1). Die massa, hij begreep het, krijgt ge nimmer aan uw snoer,
alleen door steeds haar te vervelen met het herkauwen harer weekdag-zorgen, die
zij veel beter kent dan gij: harer lage loonen, harer grieven tegen den patroon en
harer strubbelingen met den meesterknecht. Dat alles, zeker, is heel vriendelijk van
u! Alleen: hare geestdrift, hare volgzaamheid verzekert ge daarmêe u niet. Zij is zoo
waar, de les, die ons L a b i c h e gaf in zijn' onsterfelijken M. Perrichon. Niet de
hulpvaardige vriend krijgt op ons hart vermogen, maar die met tact een' hoogen dunk
ons leerde koesteren van onze eigen

1) ‘Calvinism by Dr. A. K u y p e r ’. 1899 P. 250.
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oordeelsgave. Zoo wint ge ook het ‘volk’ alleen door het te overbluffen met de
duizelingwekkende diepte der problemen, werelddilemmen en levensvragen, tot wier
ontraadseling gij het bekwaam, ja, bij uitnemendheid bevoegd toont te achten. Breng
telkens wêer in andere woorden al het zwoegen, worstelen, strijden der denkheroën
vóor en na terug tot éen dood-simpel ‘òf dit, òf dat’; beweer, bijvoorbeeld, dat de
kamp der eeuwen woedt tusschen Deïsme, Pantheïsme, Naturalisme, éénerzijds, en
dan, ten andere ‘de belijdenis’; of wel: verkondig, dat het slechts hierop aankomt: te
weten, of wij, menschen, door onze rede in ‘normalen’ staat, dan wel door zonde in
‘abnormalen’ staat verkeeren1); roep dan (natuurlijk ‘met vertrouwen’) de menigte
als dén rechter in die, behoorlijk door u opgekleede, wereldtwistvraag aan; verzuim
vooral niet, er den nadruk op te leggen, dat het hier eene keuze tusschen
‘wetenschappelijke’ systemen geldt,2) dus streelend haar ontzag jegens dien naam,
te zelfder tijd, dat ge hare speculative overijling in het gevlei komt; ziedaar het door
daadzaken gestaafd recept, dat Dr. K u y p e r , tot eene les voor zijne bedillers, uit
eigene ervaring nêer zou schrijven, mocht hij ooit tijd vinden tot eene Nederlandsche
bewerking van het ‘handboek voor den demagoog’.
Zoo de uitslag van den jongsten stembusstrijd ons iets geleerd heeft, is het dus dit:
Bij den tegenwoordigen gemoedsaard des Nederlandschen ‘volks’ is ‘practische’
politiek eene, die opereert met beginselen, niet eene, die cijfert met belangen; eene,
die ‘levenssysteem’ tegenover ‘levenssysteem’ - veeleer dan klasse tegenover klasse
plaatst. Daarmeê, intusschen, is, natuurlijk, niets gezegd ten gunste van het goed
recht der plaats, waar de overwinnaar zijne scheidingslijn tusschen de vijandige
systemen heeft getrokken. Het tactisch doeltreffende als zoodanig heeft niets, wat
het in hoogeren zin rechtvaardigt. Wat vat geeft op de

1) ‘Calvinism by Dr. A. K u y p e r ’. 1899 P. 173 seq.
2) ‘Calvinism by Dr. A. K u y p e r ’. 1899 P. 176.
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massa, èn wat waar en recht is in zich zelf, zijn twee. Het pleidooi der pharizaeën
voor B a r A b b a s had te zijner tijd meer ‘hold upon the masses’ dan P i l a t u s '
‘Ecce Homo’. Onder het blanke ras in zijn geheel won laatstelijk K a r l M a r x wel
tienmaal meer tienduizenden dan J a n C a l v i j n . En, zoo ge onder ‘de massa’ ook
het bruine en zwarte ras begrijpt, wat heeft dan het Christendom, als het aankomt op
bekeeringskracht, naast den ‘Islam’ te zeggen? Wie deze dingen bedenkt, hij kan de
ooren niet meer sluiten voor den ondertoon van ‘skepsis’, die in Dr. K u y p e r 's
herhaald beroep op den bijval der schare, als stak daarin een rechtsgrond, zich
verraadt; hij gevoelt iets voor de redenen, die Dr. G u n n i n g éenmaal drongen het
‘geloof’ van dezen ‘Christen’-demagoog te kenschetsen als ‘ongeloof in den
belijdenden vorm’; vooral ook kan hij door de erkentenis en de zielkundige verklaring
van Dr. K u y p e r 's jongste zegepraal zich niet ontslagen rekenen van een critisch
onderzoek der leuze, waaronder deze is in den strijd getrokken, en die ook het ‘thema’
aangaf van den lofzang, waarmeê de ‘triumphator’ zelf zijne zege heeft gevierd.
‘Gods geopenbaarde wil heeft’, aldus roemde de overwinnaar, ‘in het vaderland
getriumpheerd en zal voortaan ook doorwerken in het staatsleven, waar tot dus ver
de “liberalen” in naam der rede hem miskenden’. Die leuze noemen wij misleidend;
en wel in drieërlei opzicht. Ten eerste is zij, als gemeenschappelijke zegekreet voor
Dr. K u y p e r en zijne ‘medestanders’, slechts bruikbaar, mits men eerst den zin
verwatere van hare aanvangswoorden. Ten tweede heerscht verdeeldheid in het
overwinnaarskamp, zoodra de vraag ter sprake komt: in welke mate dan die
‘geopenbaarde wil’, waaronder elk het zijne verstaat, de politiek zal hebben te
doordringen. Ten derde, eindelijk, toont de ‘anti-revolutionnair’, hij zij dan Roomsch
of Protestant, zijne eigene ‘bezwaren tegen den geest der eeuw’ te hebben misverstaan,
als hij de goddelooze signatuur dier eeuw in onderwerping aan ‘de rede’ zoekt. Niet
onze ‘supraindividueele’ rede immers, veeleer de ‘individueele’ wil is door ‘de
revolutie’ ten onrechte op den troon gezet. Zie-
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daar het drietal gronden, waarop onze afkeuring der gekozen leuze rust. Elk hunner
vraagt een toelichtend betoog. Het eerste paar een korter. De derde een iet of wat
breedvoeriger.
Vooral kan nummer één met eene beknopte toelichting volstaan. Daaraan veel
woorden te besteden ware niet slechts tijdverspilling, het zou vervelen. Er is wel
geen meer afgeorgeld ‘thema’ dan het verschil, dat tusschen de twee hoofdgroepen
der nieuwe meerderheid bestaat ter zake van den aard der ‘Openbaring Gods’. Genoeg
zij het, ter herinnering, de woorden op te halen, waarin, niet langer dan drie jaar
geleden, ons dat verschil geteekend werd door D r . K u y p e r zelven. In het
Romanisme, dus liet deze toen voor een Amerikaansch gehoor zich uit, in het
Romanisme ‘zijn de pauslijke tiara, de trappen in den geestelijken stand, de mis, en
wat dies meer zij slechts uitvloeisel uit eene éénige grondgedachte: te weten, dat
God in aanraking komt met Zijn schepsel door de bemiddeling van een' mystieken
tusschenschakel: de kerk’... Daartegenover ‘plaatst zich het Calvinisme met zijne
niet minder diepe grondideé... Het stelt geene bemiddelde gemeenschap tusschen
God en het schepsel, gelijk het Romanisme doet; maar het verkondigt de verhevene
gedachte, dat God, ofschoon in hooge majesteit boven het schepsel staande, als
God-Heilige Geest in rechtstreeksche aanraking met het schepsel komt. Zelfs is dat
het hart en de kern van de Calvinistische belijdenis der vóorbeschikking’...1) Is er
meer noodig dan die woorden, om het oordeel waar te maken, dat Dr. K u y p e r van
‘den geopenbaarden God’, als van een tusschen hem en Rome gemeenschappelijk
bezit, slechts spreken kan, mits hij den zin des woords verwatere, immers in stilte
heenglijde over wat ‘het hart en de kern’ uitmaakt zijner eigen diepste
geloofsverzekerdheid?
‘Alles goed en wel,’ zoo ongeveer zal ons een tegen-

1) ‘Calvinism by Dr. A. K u y p e r ’. 1899 P. 18.
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stander antwoorden; ‘de kloof, die gij daar aanwijst, is een feit, en niemand denkt er
aan, haar te verbloemen. Op het stuk der geestelijke hiërarchie, der menschelijke
natuur van vóor en na den val, der rechtvaardiging, der mis, der aanroeping van
heiligen en engelen, der beeldenvereering, des vagevuurs en zoo al verder blijven
de Calvinisten van heden even onwrikbaar Rome tegenstaan, als hunne vaderen het
deden. Maar zijn dan dat de dingen, waarom het in onze dagen is te doen? In zijne
Americaansche lezingen sprak Dr. K u y p e r óok nog déze woorden1): “Een
zoogenaamd rechtzinnig Protestant behoeft in catechismus en belijdenis slechts acht
te geven op zulke leeringen van Godsdienst en moraal, die tusschen Rome en ons
niet in geschil zijn, om aanstonds zich te vergewissen, dat wat wij beiden gemeen
hebben juist die grondwaarheden van ons christelijk geloof betreft, die thans door
den modernen geest het nijdigst worden bestookt.... Zijn niet de lijnen van het gevecht
aldus getrokken: Theïsme tegenover Pantheïsme; zonde tegenover onvolmaaktheid;
de Christus Gods tegenover den mensch Jezus; het kruis als zoenoffer, tegenover het
kruis als zinnebeeld van martelaarschap; de bijbel als gegeven door de inspiratie
Gods, tegenover den bijbel als louter menschenwerk; de tien geboden als ordinantiën
des Heeren, tegenover den dekaloog als oudheidkundige merkwaardigheid; Gods
wet omkleed met onvoorwaardelijk gezag, tegenover een eeuwig wisselend recht en
eene moraal, uit 's menschen subjectief bewustzijn afgesponnen? Welnu dan: in dien
kamp is Rome niet onze weêrpartij, maar onze bondgenoot, nademaal ook zij erkent
en handhaaft de Drieéenheid, de Goddelijke natuur van Christus, het kruis als
zoenoffer, de Schriften als Gods Woord, de tien geboden als van God gegeven
levensrichtsnoer”. Is er, dus kan men, samenvattend, vragen, ‘in dien gemeenen
inhoud van Rome's openbaringsgeloof en het onze geen beginselstof genoeg voor
een gezamenlijk staatkundig plan?’

1) ‘Calvinism by Dr. A. K u y p e r ’. 1899. P. 251 seq.
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Neen, zeggen wij, zoo, als de zaken staan, biedt zelfs de eerbiedwaardige
dogmenreeks, die gij daar noemdet, zoodanige beginselstof u niet. Het blijve in het
midden, wat, in het algemeen, terecht zou kunnen komen van eene staatkunde, op
zulk eene, in den naam des vredes gehalveerde, openbaringsleer gebouwd. Beding
van slagen ware in elk geval, dat de partijen zich erover verstonden, hoever ons ‘door
de zonde omneveld’ denken zijne heerschappij moest deelen met die erkentenis uit
Hooger licht. Maar zoo op dat punt ook, ja, daar vooral, éenparigheid tusschen u en
uw' medestrijder zeer ver te zoeken ware? Verzekerde u dan wel het gedeeltelijk
samenklinken van uw beider ‘credo’, zelfs zoover het ging, dat gij en hij op het veld
der staatspractijk eene zelfde lijn kondt trekken? Gij zijt als een paar jonge lieden
op een' bergtocht. Den éen verwees zijn vader naar de vóorlichting van éen
‘onfeilbaren’ gids. Den ander gaf de zijne een reisboek mede. Nu geeft echter,
vooreerst, de gids op verre na niet steeds gelijk aan het reisboek. Als dan eens,
bovendien, de eerste veel vaker dan zijn metgezel verlof had om eigen inzicht, eigen
beste weten tot kompas te nemen? Wat waarborg hadt ge in dat geval, zelfs daar
waar gids en reisboek niet verschillen, dat gij elkaar op zij zoudt blijven, ook maar
een kort eind weegs?
Wij raken, men gevoelt het, hier het tweede aan uit het drietal der bezwaren, daar
straks genoemd. Onder de groepen der nieuwe meerderheid kent, zeker, geene aan
haar bijzonder openbaringsgeloof een' invloed toe, zoo diep doortastend, zoo verre
om zich heen grijpend, als dien de groep der Calvinisten voor het hare opeischt. Een
lievelingsdenkbeeld is het van Dr. K u y p e r , dat hij niet moede wordt zijn'
volgelingen in te hameren: het Calvinisme is een verschijnsel van alomspannende
beteekenis. De wedergeboren mensch erkent, dat het systeem zijner nieuwe
bevindingen niet ‘gedeeltelijk’ mag blijven; het moet ‘de hand leggen op geheel ons
bestaan’. Reeds C a l v i j n zelf ‘vroeg om eene christelijke wijsbegeerte; en inderdaad
is er niet éen faculteit, niet éen bijzonder studievak, waarvoor
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de partijkeuze in het dilemma: normaliteit, of abnormaliteit van het onbekeerde
denken, zou onverschillig zijn’. Daarom is ‘Godgeleerdheid’ ‘slechts éen der vele
wetenschappen, die verlangen te worden beoefend in Calvinistischen geest.
Wijsbegeerte, zielkunde, aesthetiek, rechtsgeleerdheid, kennis van maatschappelijk
leven, literatuur, geneeskunst zelfs en natuurwetenschappen, van alle moet de vraag
worden gesteld, of de beginselen, die den toon aangeven in hare tegenwoordige
werkmethode, zich laten rijmen, al dan niet, met de grondgedachten van het
Calvinisme’1).
Ziedaar wel het uiterste: het openbaringsgeloof, en dan in zeer bijzonderen,
uitgewerkten vorm, geroepen om, zoover het even gaat, richting en leiding te geven
aan -, toezicht te houden op onze gedachtenwereld in haar' ganschen omvang. Veel
zachter, daarmée vergeleken, is reeds de klemtoon, die in de staatsleer van Mr.
L o h m a n op het ‘openbarings’-karakter van des ontwerpers geloofsverzekerdheid
wordt gelegd. Ongetwijfeld mag men in een' bepaalden zin die staatsleer
‘specifiek-christelijk’ noemen. Er is, leert Mr. L o h m a n echt Paulinisch, geene
macht dan van den Almachtigen God, Die, als de Heilige tevens, het door Hem
besteld gezag verplicht, het ontvangene bewind naar eisch van recht te voeren2).
Nogtans is het de vraag, of wel de Christen-God, gelijk Hem Mr. L o h m a n ten
hoeksteen legt aan zijne staatsbeschouwing, in stricten zin een ‘geopenbaarde’ God
mag heeten? Natuurlijk: dat de schrijver in gemoede den God, van wien hij spreekt,
als door ‘de Schrift’ geopenbaard, belijdt, staat buiten kijf. Maar twijfel is gewettigd,
of tot eene Godserkentenis, als zijn betoog van noode had, niet evengoed een
religieuze geest van puur-modernen stempel gansch zonder ‘openbarings’-geloof
had kunnen komen. Er is in de geschriften van den leider der anti-revolutionnaire
‘droite’ niets wat zweemt naar het bijbelsche-, laat staan naar het confessio-

1) ‘Calvinism by Dr. A. Kuyper’. 1899. PP.: 23, 49, 90, 185, 264.
2) Laatstelijk in ‘Onze Constitutie’. 1901. Inleiding.
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neele rigorisme van den aanvoerder der ‘gauche’.1) Veelvuldige toespelingen op ‘de
Schrift’ doen wel den schrijver kennen als een' schriftuurlijk man, maar daarom nog
niet zijn betoog, als in den bodem van de Schrift geworteld. Behoudens wellicht
maar eene enkele uitzondering,2) dringt zich, doorloopend, bij de kennismaking met
Mr. L o h m a n 's gedachten den lezer deze vraag op: ‘kon niet in geest en hoofdzaak,
zij het met andere woorden, een onrechtzinnige, wien “gezag én vrijheid” beide niet
minder lief waren, precies hetzelfde hebben gezegd?’
En eindelijk: de Roomsche staatspartij. Hoe zij, in tegenstelling tot de Calvinisten,
een deel des levens slechts omspant met haar geloof, de rest krachtens de leer der
‘pura naturalia’ gerustelijk overlatend aan de wijsheid van het, in den zondeval niet
meêgesleepte, denken, dat kortelijk aan te toonen valt alweêr niet zwaar. Want
niemand heeft in bondiger termen den staf gebroken over die tweeslachtigheid dan
nog eens Dr. Kuyper. ‘Zij kende’ (dus liet hij, weder in zijne straks vermelde lezingen,
zich over Rome hooren) ‘zij kende geen' anderen Godsdienst dan van hare eigen
kerk, en achtte den invloed van religie uit zijn' aard bepaald tot dat deel onzes levens,
dat zij gewijd had. Ik geef ten volle toe, dat zij in dien gewijden kring een zoo groot
mogelijk stuk-leven zocht te betrekken. Maar alles wat daarbuiten viel, wat door den
doop niet werd geraakt, en niet besprenkeld met haar wijwater, bleef steeds gespeend
aan elke religieuze inwerking. En gelijk Rome eene grenslijn trok tusschen de gewijde
en de onheilige helft van ons bestaan, zoo maakte zij ook op haar' heiligen grond
eene onderverdeeling naar gelang der verschillende graden van religieuze innigheid
en warmte. Haar “clerus” en hare kloosters vormden daar “het heilige der heiligen”,
hare vrome leekenwereld liet zich vergelijken met “de heilige plaats”, terwijl dan
“de voorhof” allen in zich begreep

1) Tegenover wiens Calvinisme Mr. L o h m a n trouwens met nadruk zijne Christenvrijheid
heeft hernomen. Zie zijn scherpzinnig vlugschrift ‘Om der waarheid wille’.
2) ‘Onze Constitutie’ 1901. P. 297 seqq.
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die, schoon gedoopt, steeds voortgingen met de vaak zondige genietingen der wereld
te kiezen boven kerk-devotie. Men begrijpt, hoe dat systeem van deeling erop uitliep
om voor “de lieden in den vóórhof” wel negen tienden van hun practisch leven te
plaatsen buiten allen Godsdienst. Zoo werd religie dan “partieel” gemaakt door hare
uitwijzing uit week- naar feestdagen, uit tijden van vóorspoed naar uren van ziekte
en gevaar, uit 's levens volheid naar de nadering des doods. Dat tweeslachtig systeem
heeft zijne sprekendste uiting gevonden in de practijk van het “carneval”, die in de
lenteweken den Godsdienst volle macht geeft op de ziel, maar het vleesch, éer het
die doodsvallei betreedt, een ruime kans biedt om den beker des genots te ledigen
tot den droesem.’1)
Behoort nu (hierop komt het aan) naar Roomsche opvatting de moraal, behoort,
inzonderheid, het staatsbeleid tot dat deel van ons leven, waar de invloed der
‘geopenbaarde’ religie overwegend is? of tot het andere? De gemiddelde mensch in
de onroomsche leekenwereld zal licht het eerste meenen. En in een' zekeren zin heeft
hij gelijk. Zoover immers ‘de kerk’ in het algemeen steeds aanspraak erop maakt om
hare hand te mogen leggen op wat zij oirbaar acht, is waarlijk niets onttrokken aan
den God, Die in haar zichtbaar heet te worden. Voor wie echter met werkelijkheid
en niet met louter mogelijkheden rekent, is het anders. Men neme eens, bijvoorbeeld,
het leerboek der wijsgeerige moraal van een' gezaghebbende onder de Roomsche
schrijvers onzes tijds: Victor Cathrein S.J. Gewis, als bron voor onze kennis van wat
u, mij, en ook den staat betaamt, erkent hij mede de ‘bovennatuurlijke openbaring’.
Hoe zou hij anders ook inzonderheid den vóorrang van het geestelijke boven het
wereldlijke ‘zwaard’ betoogen? Maar echt scholastisch, put hij in den regel slechts
uit de tweede bron: het door geene ‘openbaring’ vóorgelicht geweten. ‘Wij bouwen’
(zegt de schrijver in zijn woord vooraf) ‘op grondslagen, die ieder redelijk wezen,
Christen of onchristen,

1) ‘Calvinism by Dr. A. Kuyper’. 1899. P. 61. cf. P. 155.
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beschaafd of niet, Europeaan of Aziaat, zoodra hij zuiver doordenkt, moet erkennen.
Wij mogen dat uitspreken met te meer vertrouwen, omdat de voornaamste
grondstellingen, waarop wij ons steunen (grondstellingen der Grieksche en
Romeinsche wijsbegeerte) in de eerste plaats ontleend zijn aan de geschriften van
den grootsten denker der oudheid, Aristoteles1).’
Wat blijft dan nu, zoodra men het woord toetst aan de feiten, wat blijft er over van
de ‘zege’, die, als wij Dr. K u y p e r 's lofzang gelooven mochten, ‘de geopenbaarde
wil Gods’ ‘in het staatsleven’ zou hebben behaald? Vooreerst: een ‘geopenbaarde
wil’, waaronder de redenaar zelf geheel iets anders verstaat dan zijn voornaamste
‘medestander’. De éene - het door Calvijn gesystematiseerde getuigenis des heiligen
geestes in het wedergeboren menschenhart. De andere - het leersysteem van Gods
‘onfeilbare’ kerk. Maar goed: wij zien over die eerste klove (geen kleinigheid toch
waarlijk!) maar eens heen. Wij erkennen, als tusschen Roomsche ‘Christenen’ en
onroomsche - te zamen ‘in confesso’, geheel die dogmen-lijst, die Dr. K u y p e r
ontrolde voor zijn Amerikaansche gehoor: ‘de Drieëenheid, de Goddelijke natuur
van Christus, het kruis als zoenoffer, de Schriften als Gods Woord, de tien geboden
als van God gegeven levensrichtsnoer’. Wat is er ook zelfs dan (zoo vragen wij ten
tweede) van het ééne ‘Christelijke’ staatsbeleid, waarin het tot zoover harmonische
duet van Katholiek en Protestant zal uitklinken, als in eene wereldlijk finale? Voor
D r . K u y p e r is die ‘grootste gemeene deeler’, dat ‘Christendom boven
geloofsverdeeldheid’, als richtsnoer zijner politiek te weinig; met minder dan het
‘Calvinisme’ in zijn geheel, heeft hij nooit willen opereeren. Voor de anderen,
daarentegen, is het te veel. Waar vindt men, onder vóorbehoud der éene alreeds
genoemde uitzondering, in het staatsgebouw van M r . L o h m a n een steentje, een
enkel, dat met de straks genoemde leerstukken (wij zeggen niet ‘kan worden in
verband gebracht’, maar ermeê) staat,

1) V. Cathrein. S.J. ‘Moralphilosophie.’ I (1893). P. VI, & 5. cf. P. 179.
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of valt? En dan te meer: wat stoort zich in den regel aan die Christendogmen de, naar
hare eigene getuigenis, welhaast geheel vóór-Christelijke wijsheid der Roomsche
scholastiek? Neen toch: te midden haren Aristotelische moraal en staatskunst, wijst,
met nog enkele andere daarnaast, één instituut, als naar zijn' rechtsgrond, naar de
hoofdfeiten terug, die Dr. K u y p e r roemt te zamen met zijn' Roomschen medestander
te belijden. Stond, aldus leert, bijvoorbeeld, weer Cathrein, de menschenwereld
slechts onder den regel der natuur, dan zou de staat ook meester zijn in geestelijke
aangelegenheden. Nu het anders, nu er een geopenbaarde Godswil is, nu is de
meerdere de kerk, die, wel is waar, de zelfstandigheid der aardsche macht erkent in
zuiverwereldlijke dingen zoolang daardoor geen Goddelijk gebod wordt aangetast,
maar zich, dat spreekt, de rechtsbevoegdheid vóorbehoudt de sfeer der overheid in
hoogste instantie af te bakenen1). De ‘mystieke tusschenschakel’, door het Calvinisme,
als met de kern zijns geloofs in strijd, verworpen, ziedaar dus, zoo niet de éenige -,
toch de voornaamste vrucht, die, in de politiek, zijn medestander van den boom der
‘openbarings’-kennis plukt. Inderdaad: het was wel de moeite waard, dat ons de
Calvinist op de partieele gelijkluidendheid van zijn - en het Roomsche
‘openbarings’-geloof kwam wijzen!
Dus staat dan tusschen onze beide berg-toeristen van daar straks de zaak ten slotte
zoo. In het algemeen liet aan den ééne van de twee zijn vader volle vrijheid om zelf
naar eigen beste weten zich zijn' weg te kiezen. Den ander bond de zijne veel stricter
aan het meêgegeven boek. Op enkele punten slechts heeft de eerste zich
onvoorwaardelijk te houden aan zijn' gids. En daarvan is wel het voornaamste éen,
waar gids en boek elkander vierkant tegenspreken. ‘Geen nood!’ roept nummer twee
‘wij reizen nogtans samen. In mijn boek staat óok heel wat, waar de gids “amen” op
zegt.’ Neemt iemand zulk eene uitvlucht ernstig op?

1) V. Cathrein S.J. ‘Moralphilosophie’, II (1893). P: 498 seqq.

Onze Eeuw. Jaargang 1

724
‘Maar’, zal men zeggen, ‘er is toch wel iets, dat deze meerderheid vereenigt, iets,
dat met en door hare zege overwint. Men zweept toch het “phlegma” van zoovele
Nederlanders zelfs tijdelijk niet tot zekere maat van geestdrift op ter eere van een
louter zinloos woord?! Laat dus in de gekozen leuze het goed, waarom het metterdaad
te doen was, gebrekkig zijn omschreven; dan nog bezat voor het gevoel der duizenden,
die Dr. K u y p e r en zijne medestrijders volgden, dat goed zijne werkelijkheid; dan
was er toch in de gedachtenwereld, in het werk, in het drijven voor het minst, der
gemeenschappelijke weêrpartij wel zeker een bestanddeel van ontkenning, voor heel
het “Christenvolk” te stuitend, dan dat niet alle leden van dat bont gezelschap,
Roomsch en onroomsch, ter wille hunner gezamenlijke ergernis met vreugd het
wêerzijdsch “odium theologicum” een poosje althans zouden hebben op zij gezet.
Noem het beginsel, dat hen saambond, als gij wilt, mits gij maar niet vergeet: er was
er een in het spel, “het zweet der ed'len waard”; eene hooge “zaak”, door de “liberale”
minderheid, met hare huldiging der van God vervallen “Rede”, zoolang miskend,
vertrapt, dat eindelijk de getergde schare moest opvaren uit hare lijdzaamheid’.
Wij vergeten dat niet. Wij houden ons, integendeel, ervan verzekerd, dat zelden,
zoo al ooit, zulk eene beroering der gemoederen, als in de jongste stembus-uitspraak
aan het licht kwam, uitsluitend door misleiding werd gewekt, haar deel van recht te
éenen male miste. Wij loochenen allerminst ‘la part de vérité’ in het protest, dat
vroede mannen van verschillende Godsdienstige kleur al sinds eene eeuw tegen ‘de
revolutie’ deden hooren. Slechts dit betwisten wij: dat in hunne classieke tegenstelling:
óf ‘Rede’, óf ‘Openbaring’, de hoofdvraag juist en scherp door hen is geponeerd.
Van het stellige gedeelte hunner leuze, den krijgskreet: ‘Voor Gods geopenbaarden
wil’, beproefden wij de onzuiverheid in het vóorgaande aan te toonen. Ons rest dus
thans nog, ook iets dergelijks te doen met opzicht tot de andere, de ontkennende
helft, het ‘anathema’ tegen de ‘van God vervallen’ rede. Kortom: wij hebben ten
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besluite het derde deel in onze uitspraak van hierboven waar te maken: ‘de
anti-revolutionnair, hij zij dan Roomsch of Protestant, geeft blijk zijne eigene
“bezwaren tegen den geest der eeuw” te hebben misverstaan, als hij de goddelooze
signatuur dier eeuw in onderwerping aan “de rede” zoekt’. Daarvoor zal het wel het
beste zijn, terug te keeren in gedachten naar de dagen, toen het ‘Christelijk’ Nederland
zich nog in hoofdzaak tot het uiten dier ‘gravamina’ bepaalde, ons te verdiepen in
het levenswerk des mans, die het bij dien afbrekenden arbeid vóorging: Mr. G r o e n
v a n P r i n s t e r e r . Roepen wij dus eens even zijne gedachten zoo kort en helder
mogelijk voor ons op.
‘De geest der eeuw’, waartegen G r o e n en zijne kampgenooten niet ophielden
hunne stem te verheffen, was (men herinnert het zich) de ‘revolutie’-geest. ‘De eeuw’,
dus ongeveer spreekt hun adept, ‘de eeuw, die met het jubeljaar 1889 werd besloten,
heeft in de hoofdzaak slechts ontgoocheling gebracht. Wat al beloften bij haar'
aanvang! En aan het slot: geene vervulling, niet enkel, van hetgeen was toegezegd;
neen erger: teekenen van ontbinding aan alle kanten. Die teleurstellingen worden
ook door velen, die 12 jaar geleden deelden in den retrospectiven jubel, grif
toegegeven; slechts bemantelen zij de heillooze uitkomst met exceptiën. Ten onrechte.
Het mislukken der “beginselen van '89” is slotsom uit eene onvermijdelijke
ontwikkeling der leer, der leer-alleen. Die leer toch, verre van tot den opbouw eener
houdbare levensordening een bruikbaar richtsnoer aan te geven, stoot veeleer in
beginsel zoodanige ordening omver, maakt, als het ware, de “revolutie” permanent.
Tot aan het verschijnen van die nieuwe staatswijsheid erkende het Christelijk
Europa het Evangelie als den grondslag aller staten, het wetboek aller volkeren. Men
zag in elken staat, gelijk in elk gezin, eene inzetting des Heeren, zoodat het gezag
geheiligd, de gehoorzaamheid geadeld, en de plicht van overheid en onderdaan door
Gods wil en wet bepaald en aangedrongen werd. Reeds in den loop der 18e eeuw
begon echter, vooral bij de hoogere standen, de

Onze Eeuw. Jaargang 1

726
Godsdienstigheid te verflauwen. De gevolgen in elke richting lieten zich niet lang
wachten. Er bleek weldra geen ander richtsnoer te blijven dan, in de wijsbegeerte
persoonlijk verstand, in de kunsten persoonlijke smaak, in de staatkunde persoonlijke
wil. Inderdaad is dit de kerngedachte dier valsche wereldwijsheid, dat zij den mensch
stelt boven God, het geloof aan de Openbaring beneden vertrouwen op menschelijk
inzicht. Eigen meening, eigen begeeren wordt voor een' iegelijk de eenige toetssteen
van waarheid en betamelijkheid. Geloof heet “vooroordeel”, gehoorzamen “slavernij”.
Welnu: kan voor die leer der ongebondenheid eene schaduw zelfs van rechtsorde
bestaan? Het is niet te veel gezegd: geen enkel der bestanddeelen, waaruit het begrip
van “recht” zich opbouwt, bleef, was die leer eene waarheid, overeind. Recht is eene
uitspraak in betwistbare en betwiste vragen. Recht onderstelt eene overheid, wier
krachtige arm de gevallen beslissing, des noodig, oplegt aan elken wil, die haar
weêrstreeft. Recht heeft ten doel elk onzer, elk organisch opgegroeid genootschap
ook, zijne eigene, normale vrijheidssfeer met onpartijdigheid eerst af te bakenen en
dan binnen die grenzen te verzekeren. Wat wordt er van die drie grondwaarheden,
getoetst aan het leerstuk van den “souvereinen” mensch? Niets!
Recht is, vooreerst, eene uitspraak in betwistbare en betwiste vragen. Er laat zich
wel geene levensbetrekking denken, of aangaande de wijze, waarop de plichten en
bevoegdheden der partijen het best worden omtuind, kunnen de gevoelens
uitéenloopen en zullen ze het doen. Voorbeelden zijn onnoodig. Nu is, intusschen,
dit niet te betwijfelen; de rechtsorde moet in al die vragen kiezen of deelen; zij kan
ze niet openlaten, zij moet ze ontwarren. Maar dan ook ligt terstond voor het grijpen
deze vertwijfelende vraag: hoe zal het recht, zoo het in het “souvereine” welbehagen
van allen, hoofd voor hoofd, zijne bron vindt, ooit tot eene noodige beslissing komen,
zonder daarmeê de voorstanders der verworpen meeningen te krenken in hunne
“souvereiniteit”? Er komt geen afdoend ant-
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woord. Er is geen mogelijk. Zal dus op elk dier punten het recht bevoegd zijn uit de
veelheid der “opiniën” eene enkele te kiezen, dan kan het zich niet opbouwen uit die
veelheid, dan moet het vloeien uit Eén bovenmenschelijken oorsprong.
Recht, zagen wij ten tweede, onderstelt eene overheid, wier sterke arm zijne
beslissingen mag opleggen, desnoods, aan elken weêrstrevenden wil. Wáar immer
men het recht “in actie” waarneemt, daar treedt het op als macht van boven af, die,
in tienduizend gevallen tegen éen, behoort te zegepralen over weêrspannigheid. Ja,
ook, waar zijne actie blijft verholen, daar oefent het nog, met zijne verwijzing naar
coërcie desgevórderd, op een gemoed, dat anders licht de nu verboden wegen kiezen
zoú, althans voorwáardelijken druk. Is het echter dan niet ongerijmd het recht, dat
over mijn' wil, mijne meening gezag voert, - er tegen soms zal hebben in te gaan,
daarop te grondvesten? Geene kracht ter wereld kan een bewogen lichaam
tegenhouden, zoo zij in dat lichaam zich haar steunpunt zoeken moet. Het sprookje
van den baron Vo n M ü n c h h a u s e n , die, met zijn paard in een moeras gezonken,
zich zelf met paard en al omhoog trok aan zijne staartpruik, is een sprookje om die
reden alleen. Maar wat dan hier? Als daar meeningen zijn, die kunnen dolen, en
wenschen, die eene verkeerde richting kunnen nemen, en wij zoeken naar het
steunpunt voor de wet, die met gezag zulke afwijkingen zal verbieden, is het dan
niet het gezag der wet prijsgeven, zoo men haar steunpunt plaatst in de feilbare
meeningen, de misleidbare wenschen zelve. Hoe wil men ooit een' slagboom maken
van wat slechts volgzame schaduw wezen kan? En men zegge niet, dat, als het recht
zich wapent tegen mij, overtreder, dat mág op grond der instemming, die ook ik zelf,
als algemeenen regel, aan dit zijn optreden zou schenken. Wat heeft in dit geval mijn
eigen regel te zeggen over mij? Niet mijn abstracte, mijn concrete wil geeft aan mijn
eigenmeesterschap zijn' inhoud. Of stelt ge soms den eersten, als den juisteren, tot
rechtsnorm over den anderen? Zie dan wel toe, waarheen die
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stap u voert. Dan is het niet meer enkel mijn wil zelf, dan is het de rechtmatigheid
van zijn' inhoud, wat hetgeen ik wil tot recht voor mij verheft. Maar daarmeê is uw
standpunt slechts in schijn gered, verlaten inderdaad. En zoo past hier ook slechts
dezelfde slotsom: een recht, dat over onzen wil zal mogen heerschen, moet boven
onzen wil zijn' oorsprong vinden.
Recht heeft ten doel, zoo zeiden wij ten derde, de vrijheidssfeer, die iederen
enkeling toekomt, die ook elken levenskring behoort, met onpartijdigheid te omtuinen.
Wat van de vrijheid wordt, wanneer de geloovigen dezer ongeloofsdogmatiek aan
het roer zijn, laat daarvan in het groot de slachtoffers der Jacobijnen, in het klein,
maar nauwelijks minder weêrzinwekkend, de geplaagde Roomschen onder de derde
Fransche republiek getuigen. Die moorden echter en die speldeprikken, ze zijn alweêr
niet het werk van hartstocht en van wrok alleen. Ze zijn daarnevens uitvloeisel van
den noodlottigen waan, het eerst in zijn' trant door den aartssophist R o u s s e a u
gevoed, als ware elks vrijheid hierdoor reeds alleen ten volle en afdoende verzekerd,
dat men den staat herbouwd had in “modernen” stijl; te weten: elken burger, elken
“denkenden” - voor het minst, een stembiljet -, en voor zijn deel daardoor het recht
tot meêregeeren toegekend. Hun immers, die hare ongerijmdheid niet beseffen, hun
geeft die drogreden een' vrijbrief voor de aanprijzing en de practijk van elke denkbare
meerderheidsgeweldenarij. Deed waarlijk ieder slechts zich zelven aan, al wat in den
“modernen” staat de wet verordent, dan zou die staat, hoe hij ook ingreep in elk
onderdeel des levens, toch altijd gerechtvaardigd zijn. Want zelf doet niemand ooit
zich onrecht. Dus staan wij vóor het feit, een paradox op het eerst gezicht, maar voor
wie dieper gaan voluit verklaarbaar, dat veelal juist de “liberale” staat, die door zijne
grondvesters gewijd werd tot een tehuis der vrijheid, in de historie is geteekend als
haar kerker. En weder, nu voor het laatst, leidt ons die overweging tot de slotsom:
indien de vrucht des rechts (persoonlijke en corporative vrijheid) onveilig blijkt in
eene
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rechtsordening, op menschelijk goedvinden alleen gegrond, dan moet zij onder
Hooger Wil hare toevlucht zoeken.’
Het hiervóorgaand overzicht is, naar wij hopen, jegens den belijder, dien het aan
het woord liet, ridderlijk geweest. Onze eerzucht was het en onze toeleg, zoover het
bestek dat hier gedoogde, den daarin saamgevatten denkbeelden ten volle recht te
doen. Ten einde eene weêrpartij van dwaling te overtuigen, dunkt het ons niet slechts
onedel, neen ook schadelijk, eerst hare gedachtenwereld te misteekenen. En thans
onze critiek: het bewijs der stelling, dat, voor zoover uit het bovenstaand vertoog
besloten wordt tot de ongenoegzaamheid der ‘rede’, als richtsnoer van politisch
handelen, de ‘antirevolutionnair’ zichzelven misverstaat. Wij hebben daartoe in den
bouw zijner beschuldiging naar kleine scheuren niet te zoeken. Slechts dit behoeven
wij den klager af te vragen. Hoe rijmt Gij toch Uwe uitkomst: de ‘thesis’, dat, van
wege de onmacht onzer menschelijkheid, het recht een' oorsprong boven óns behoeft,
hoe rijmt Ge haar met het feit, dat Gij door menschelijke redenen voor haar ons poogt
te winnen? Weêrlegt niet Uw betoogen Uw betoog? Als wij in ons geheel (de rede
incluis) onmachtig zijn uit eigen kracht te kennen, wat recht zou moeten zijn, hoe
zult Gij ons dan zonder hulp van Boven de ellenden doen beseffen van den toestand,
als hij is? Kan dat besef dan anders in ons kiemen, tenzij uit vergelijking van hetgeen
bestaat met hetgeen er diende te bestaan? Was inderdaad Uwe slotsom juist, Ge
moest dan alle redeneering, als medeplichtigheid aan het door U bestreden ongeloof,
verwerpen. U bleef niets over dan den Heer te bidden, dat het Hem behagen mocht
ook ons de oogen te openen, gelijk Hij het U reeds deed. Maar wacht Gij van Uwe
redenen iets goeds, het kan slechts zijn omdat en voor zoover Gij onderstelt, dat in
den redelijken aanleg, die ons met U gemeen is, het middel ons ten dienste staat om
in te zien, wat in het ‘moderne’ recht niet deugt, wat daarentegen gelden moest, wijl
het waarlijk beter is te achten. Dan echter (nog eens zij het gevraagd): wat blijft er
van Uwe ‘thesis’?
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Vatten wij, om dat bezwaar wat nader toe te lichten, de hoofdgrief nog eens op, die
wij den tegenstander hoorden inbrengen tegen het ongeloof der ‘revolutie’-eeuw.
Het mateloos vertrouwen, hoorden wij, dat elke burger in zijne eigen wijsheid stelt,
verzwakt het gezag der wettige overheid, doodt allen eerbied voor de éens zoo gegeven
wet, en schenkt een' schijn van grond aan eene spitsvondige staatsleer, die op het
altaar van ‘den algemeenen wil’ de zelfbepaling van personen en corporatiën ten
offer brengt. En daarom (dus het besluit): gebroken met de zelfverheffing onzer rede.
Slechts in het geloof aan Hooger Macht dan zij zijn al die goederen veilig. Ziedaar,
nog éens, de ziektebeschrijving met het geneesmiddel er bij. Welnu: de weg naar
heldere rekenschap omtrent de hechtheid van het verband tusschen die twee, hier is
hij. Stellen wij de vraag: tot wien mag zich de klacht over de ziekte richten? Toch
niet alleen tot broeders in den Heere? De pennevruchten dezer school maken wel
allerminst den indruk van naar den wensch der schrijvers slechts tractaatjes te zijn,
bestemd om binnen 's kamers te worden dienstbaar gemaakt aan de stichting en
sterking van de huisgenooten des geloofs. Zij wenden zich, veeleer, met een ‘bekeert
U’ bij vóorkeur tot de ‘ongeloovigen’. Nu mag men redelijken menschen, die aldus
spreken tot hunne naasten, wel zeker de onderstelling toeschrijven, dat zij voor hunne
hoorders verstaanbaar zullen zijn. Zoo gaat dus dit requisitoir van het vermoeden
uit, dat ook de ‘ongeloovigen’, waartegen het zich keert, zijne rechtmatigheid
vermogen in te zien. Ook den ‘ongeloovigen’ dus moet het duidelijk zijn te maken
dat hypercritiek der onderdanen tegenover hun staatsgezag eene ramp is voor beide
partijen. Ook de ‘ongeloovigen’ moeten vatbaar zijn om in te zien, dat het eeuwig
twijfelen, of de bestaande machten, de geldende wetten ook, nu wel de beste zijn,
licht de voornaamste vrucht van positive rechtsorde (de vastheid der verhoudingen)
ten deele doet te loor gaan. Ook den ‘ongeloovigen’ ten slotte moet de erkentenis
toegankelijk wezen, dat ieder volk, waar de geest van persoonlijk aanpakken, van
onbelemmerden genootschapsarbeid
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gedurig wordt verslapt en lamgeslagen door de bemoeizucht zijner landsregeering,
al spoedig even ziek en diep rampzalig wordt als een kind met een waterhoofd. Nog
éens dan: zullen wij den boet-gezanten in den geest van G r o e n niet toedichten de
ongerijmdheid van desbewust te prediken vóor dooven, dan moeten wij het ervoor
houden: tot het besef van al die dingen schijnt ook hun de rede des ‘ongeloovigen’
al genoeg. Doch dan ligt deze tegenwerping vóor de hand: waartoe, in dat geval, als
vóorwaarde tot het veldwinnen en standhouden dier erkentenis, dezelfde rede op
ééns met een brevet van ongenoegzaamheid op zij geschoven. Van tweeën een. Of
het recht van uwe aanklacht springt ook ‘ongeloovigen’ in het oog; doch dan blijkt
het éene noodige der slotsom wonderwel te ontberen. Of uwe slotsom blijft door u
gehandhaafd; dan echter: wat wil uw betoog met zijn beroep op overwegingen, die
de ‘ongeloovige’, tot wien het zich richt, in dat geval niet kan waardeeren? Hoe men
de zaak ook wende of keer, pleidooi en slotsom passen nimmer op elkaar. Is het
geloof, dat men ons ter genezing aanbeveelt, in waarheid onontbeerlijk, om ons de
ellenden te doen peilen van het heden, volslagen ondoeltreffend moet dan, ter
aanbeveling voor den nog wêerspannige, het uitmeten dier ellenden zijn. En,
omgekeerd, treft het laatste doel, dan vraagt ook wêer de slotsom om herziening.
Ziedaar, naar het ons schijnt, de stelling toegelicht, dat de ‘anti-revolutionnair’,
waar hij ‘de rede’ schuldig noemt aan de euvelen, in de afgeloopen ‘revolutie’-eeuw
gewrocht, de strekking zijner eigen klachten misverstaat. Dat van die klachten vele
zijn gegrond, dat de euvelen, waarvan daar sprake was, voor een belangrijk deel niet
slechts bestaan in zijne verbeelding, wij geven het hem van harte toe. Ook dit, dat
onder de gegispte kwalen niet weinige wortelen in eene valsche leer, het sophisme,
namelijk, als zou ik enkel dat voor recht behoeven te erkennen, wat eerst ik zelf als
zoodanig gewild heb. Het zal onzerzijds voorwaar niet worden geloochend: wie recht
noemt, noemt gezag, spreekt ons van regelen, wetten, waaraan het toekomt, dat zich
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ons willen en ons handelen ernaar richte. Derhalve moet het recht ook onzes inziens
stammen (hoe zouden wij zelfs maar een oogenblik beschroomd zijn om dat woord
ons toe te eigenen?) uit hooger orde, dan het willen, het wenschen, dat zich ervoor
te buigen heeft. Vindt dus de adept van G r o e n soms staatspartijen tegenover zich,
die op het gewraakte sophisme ook thans nog doordraven, van recht niet willen weten
dan gesteld door een vrijmachtig wilsbesluit der burgers, en boven zulk eene
volks-‘oukase’ geene richtinggevende beginselen laten gelden, hij rekene erop, in
zijn verzet tegen die vóorvechters der principieele democratie ons aan zijne zij te
zien. Maar overijld dunkt ons de slotsom (en wij meenen het sterkst mogelijke
‘argumentum ad hominem’ te hebben aangevoerd, waarom?): dat hetgeen naar
waarheid den verkondiger van 's volks wil, als hoogste bron des rechts, kortom den
‘democraat’ verweten wordt, van zelf ook den ‘vrijzinnige’ zou treffen, die, waar hij
voor een recht boven de meerderheid zoo goed als G r o e n zich buigt, alleen maar
weigert mêe te doen aan het lasteren van de rede, het onontbeerlijke gereedschap
voor ons allen. Zoo beslist toch als de straks wêergegeven critiek de voosheid van
een staatswezen in het licht stelde, op het loopzand van de wilsbewegingen zijner
burgers gegrond, zoo beslist getuigde zij tevens, al was het dan tegen wil en dank,
voor de onaantastbaarheid van een politisch stelsel, dat redelijk denken tot zijn
richtsnoer kiest. Niet sterker immers kon zij het gezag der rede ons als te proeven
geven en te tasten, dan door in het betoog zelf, waar zij het poogde te ondermijnen,
het juist doorloopend te onderstellen. En trouwens: is het niet door en door onwaar,
dat wij een besluit, hetwelk ernstig redelijk overwegen ons noopt te aanvaarden,
slechts ‘van ons zelven’ zouden hebben in den zin, waarin dat geldt van wat ons
welgevallen, van wat eene luim, een gril verkoos? Veeleer is er niets, dat meer dan
de evidentie eener alzijdig overdachte gewetensuitspraak ons buigt, ons nêerwerpt
voor den troon van een gezag, zeer voelbaar boven ons.
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Zal de partijgroepeering naar beginselen, waaraan éenmaal ons kiezersvolk meer
dan aan eene naar belangen blijkt te hechten, zoo zuiver mogelijk zijn, dan dient
eene andere scheidingslijn gekozen. Het dilemma van tot hier: óf menschelijke
wijsheid opperst richtsnoer, óf wel de ‘geopenbaarde’ wil van God, bleek ons ten
eerste onoprecht, en daarenboven in het geheel niet passend, als ‘conclusie’, bij het
‘anti-revolutionnair’ ‘requisitoir’ tegen ‘den geest der omwenteling’, dat voor
praemisse dienst deed. Het moet daarom worden prijsgegeven, vervangen door dit
andere: Waarvoor erkent ge het recht, het doelwit van des staats voornaamste zorg?
Voor een' imperatief, een' regel, die zich oplegt aan ons welbehagen? Iets, dat wij
nederig hebben uit te vorschen, en, gevonden, te gehoorzamen? Of wel voor een
bevel, dat wij naar welbehagen ons opleggen? Iets, dat wij maken, scheppen? Kortom:
is het recht meester over 's menschen wil? Of 's menschen wil meester over het recht?
Wie het laatste volhoudt, schaar zich links. Wie het eerste, - aan de overzij.
Wij ontveinzen ons allerminst de zwaarte van het offer, met onze nieuwe
groepformatie hun afgevergd, die sinds jaar en dag gewoon zijn, zich als het
‘Christelijk’ volksdeel te betitelen. Nog zij niet éens gesproken van de leiders, die
niet meer, tot versterking van hun' greep op het hart des volks, dilemma's konden
stellen, zoo duidelijk als de tegenwoordige in het gehoor liggend van ons kerksch
publiek. Slechts aan de schare worde hier gedacht. Zij zou in waarheid veel verliezen.
Voorbij was de begoocheling, waarin zich thans elk ‘Christen’-kiezer wiegelt, als
hielp hij met zijne stem de naderkomst verhaasten van eene regeering op den
Nederlandschen grond, geheel naar het welgevallen en ter eere van zijn' God besteld.
Voorbij de streelende gedachte, dat hij, ter stembus opgaand, om den ‘liberaal’ te
weren, zijn deel had aan den strijd, van eeuwen her door de kinderen des lichts tegen
de zonen der duisternis gevoerd. Maar is het niet ten slotte een offer waard, van
zelfmisleiding te worden genezen? En zelfmisleiding is hier in het spel. Het is een
hersenschim te wanen, dat bij een
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volk, waar het talrijkst kerkverband een derde slechts der ingezetenen omvat, ooit
éen dier groepen erin slagen zou het staatsbestel te merken met zijn' bijzonderen
religieuzen stempel. Men overwege toch, bij voorbeeld, enkel dit: hoe zelfs voor
eene zoo relatief onschuldige en niet geheel onredelijke genoegdoening, als het herstel
van ons gezantschap bij het Vaticaan, de Roomsche staatspartij van hare
‘gereformeerde’ medestanders niets heeft te hopen. Het is eene zelfmisleiding te
ontkennen, dat, wat op het stuk der richtende beginselen van staatsbeleid de
Katholieken aan hunne Calvinistische broederen bindt, reeds thans niets meer is dan
de éenstemmige partijkeus ten gunste van den eersten term in het pas gesteld dilemma.
Niet zoodra geldt het daarentegen in het staatsleven de toepassingen te maken der
gemeenschappelijke ‘belijdenis’, of zie: in negen gevallen uit tien is niet éenparigheid,
maar tweedracht het gevolg. En ook een zelfbedrog, vooral niet min noodlottig, is
het vooroordeel, alsof de aanbidder van den ‘geopenbaarden’ God, door in te gaan
in één partijverband met hen, die zonder zulk een ‘openbarings’-geloof hunne rede
als hoogste richtsnoer kiezen, de hand zou reiken aan Godloochening. Hen inderdaad
niet minder dan hem zelven schraagt, stevigt de verzekerdheid: er is een dolen en
een veilig gaan in uitspraken over mogen en betamen, zoo goed als - over feitelijk
existeeren en veranderen. Hen ook dringt die verzekerdheid te erkennen, dat, met
beschrijven en verklaren der zinnenwereld zonder meer, nog niet de gansche
wetenschap kan zijn omspannen, die tot ons, menschen, iets te zeggen heeft. Naast
het meten, wegen, cijferen der natuurvorsching, dunkt hun, zoo goed als hem, de
erkentenis van waarheid in waardeering iets als een tweede geestesoog, dat diepten
geeft te aanschouwen, waar gene alleen niet meer dan lengte en breedte zag. Kortom:
wel ver van wrevelmoedig boven God zich te verheffen, voert redelijk denken hen,
die zijne stille onderstellingen peilen, veeleer tot Godserkentenis omhoog.
Rechtzinnigen, en vrijzinnigen, zoover de laatsten in hun denkvermogen niet slechts
een werktuig zien, maar tevens
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een probleem, behoeven waarlijk niet elkaar te schuwen; zij kunnen wederzijds iets
mededeelen, elk van zijn' overvloed; van dieper warmte de éen, van breeder
waardeering de ander.
Of dan die zuiverder partijformatie, omdat zij beter zich met ‘logica’ verdraagt,
ook spoedig komen zal? De schrijver weet zoo goed als iemand anders, dat ‘logica’
alleen de wereld niet regeert. Eene herverdeeling der partijen vordert tijd. Zij vordert
bovenal een' man. En wie durft binnen kort of lang den man voorspellen, tot deze
taak bekwaam? Wat, met dat al, den Schrijver drong, zijn paradox hier uit te spreken,
het was zijn diepe, jaren reeds gekoesterde besef, dat zulk een woord toch eens moest
zijn gezegd. Van het handvol zaad, dus uitgestrooid, gaat het meerendeel der korrels
licht verloren. Maar alle? Ook de laatste? Dat weet God alleen.
Tongeren, 6/8 1901.
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Politieke Vooruitzichten.
Door G.C.R. Hoetink.
Wat is het toch moeilijk met eenige juistheid te waardeeren de wereldgebeurtenissen,
die wij beleven, de beteekenis ook van den politieken strijd, waaraan wij zelf in meer
of minder actieven zin deelnemen! Zal de latere geschiedschrijver van ons volk daar
in het eerste jaar der nieuwe eeuw een groote merkpaal zetten op zijn weg? Zal hij
een geheel nieuw boekdeel gaan openen en volschrijven, om aan zijne lezers duidelijk
te maken hoe door de verkiezingen van het jaar 1901 in Nederland is begonnen eene
periode van regeeringsbeleid geheel en al tegengesteld aan de voorafgaande - hoe
hetgeen sedert vele jaren naar liberale beginselen met zorg was opgebouwd,
stelselmatig werd afgebroken en met vaste hand vervangen door instellingen
geconstrueerd naar den stijl van de Kerkvaders of van C a l v i j n ?
Indien dit zoo ware, welk een groote tegenstelling zou er dan bestaan tusschen de
beteekenis van het historisch feit, hetwelk wij beleven, en de wijze waarop ons volk
den strijd der laatste maanden heeft gestreden of den uitslag van dien strijd heeft
begroet! Wel zeker, er was belangstelling bij grooten en kleinen, bij ouden en
jongeren. Men heeft zich op een paar mooie avonden in de maand Juni op enkele
punten onzer groote steden zelfs verdrongen om den afloop der
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stemmingen te weten, die door de bureaux der couranten werd kenbaar gemaakt met lichtbeelden. Daarna zijn echter - zooals het geschiedverhaal luidt - vriend en
vijand heel gezellig samen hun glaasje bier of hun grogje gaan drinken. Er was hier
en daar eenig enthousiasme - er is geapplaudisseerd en gefloten - er is ook gezongen
en op zeer bescheiden wijze gemanifesteerd. Maar geestdrift!... geestdrift als na eene
worsteling, die over de toekomst van het land zou beschikken? Neen daarvan was
aan beide zijden geen spoor. Er was, dunkt mij, iets tooneelachtigs in die uitingen
van belangstelling. Wat wij gezien hebben stond tot die ware geestdrift vrijwel in
dezelfde reden als de indruk van een gevecht in de opera tot de vreugden en de
verschrikkingen van den werkelijken oorlog. Wanneer wij de overwinningen en de
nederlagen der socialisten buiten rekening laten - want die zijn groote ernst - scheen
het mij toe, alsof meer het politieke lot van bepaalde personen belangstelling wekte,
dan dat er groote zorg bestond omtrent de beginselen, waarnaar ons volk in de naaste
toekomst geregeerd zou worden.
Ik weet wel, bij sommige politici van beroep was dit anders. Enkele liberale bladen
hebben uiting gegeven aan de groote bekommernis, waarmede zij 's lands toekomst
tegenzien. Bedrieg ik mij niet zeer sterk, dan is dit evenwel het gevoelen eener
minderheid onder de verslagenen. Het meest gangbare oordeel schijnt mij, dat aan
‘de liberalen’ een zeer nuttige les wordt toegediend. Velen zien in de geleden
nederlaag een gerechte straf voor de talrijke zonden van de liberale partij,
voornamelijk voor gebrek aan eenheid en discipline bij de leiders en onvergeeflijke
lauwheid bij de kiezers. ‘Neem die twee hoofdgebreken weg, en binnen een paar
jaren zijt gij weer klaar’ - alzoo wordt gedoceerd en geprofeteerd. Het geloof dat de
zich noemende liberale partij, geleerd door de lessen van dezen tijd, over vier jaren
de geleden nederlaag zal wreken, schijnt bij velen levendig. In tal van goedbedoelde
ingezonden stukken in de couranten worden reeds recepten aan de hand gedaan, ten
einde dit schoone doel te bereiken. Meerdere belang-
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stelling wekken voor hetgeen men de ‘liberale beginselen’ noemt door populaire
sprekers, die slechts den ‘juisten toon’ moeten weten te pakken, maar vooral door
prentjes en kleine bladen; en dan verder nog wat ruimer beloften voor allerlei kringen
en kringetjes in de maatschappij of in de ambtenaarswereld; - in deze richting schijnen
velen de herleving der nu geslagen partij te verwachten.
Ik voor mij wil gaarne bekennen, dat ik de toekomst voor die partij veel donkerder
inzie. De nederlaag, ditmaal geleden, is in ieder opzicht veel ernstiger dan die van
1888. Niet alleen is de minderheid, die in de Tweede-Kamer behouden bleef, in
getalsterkte thans geringer. Ook de Eerste-Kamer, die in de periode 1888-1891 het
toenmalige kabinet tot heilzame gematigdheid kon dwingen, is thans ‘om’ in dien
zin, dat zij tot geen werkelijken weerstand bij machte is. Maar veel erger dan dit alles
is de jammerlijke gesteldheid, waarin de zoogenaamde liberale oppostie in de
Tweede-Kamer zal verkeeren. Sommige bladen hebben nu reeds, in wanhoop over
den toestand, zelfs de verklaarde socialisten bij de liberalen geteld, ten einde op die
wijze de balans nog een weinig te flatteeren. Geeft men de voorkeur aan iets meer
correcte boekhouding, dan schieten er 35 leden over, waaronder dan nog negen zich
noemende vrijzinnige democraten.
Het ligt allerminst op mijn weg in beschouwingen te treden over de vraag of die
negen heeren vormen een afgescheiden dan wel een te onderscheiden deel der liberale
partij. Maar - ik noem liefst zoo weinig mogelijk namen - wanneer wij de lijst der
gekozenen overzien, dan behoeft het geen uitvoerig betoog, dat de leider, die in staat
zal zijn deze 35 menschen tot eene gemeenschappelijke actie te bewegen, een zeer
zware taak zal hebben. En al mochten wij het beleven, dat bij de een of andere groote
parade in tamelijk gelijken pas wordt gemarcheerd, dan nog zal deze kunstmatige
eenheid meer een bron van zwakheid dan van kracht zijn.
Laat ik het ruiterlijk zeggen, er is in den strijd tegen het zoogenaamde clericalisme
zóóveel bijeengehouden, wat
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niet bijeen behoort, dat de liberale beginselen meer en meer zijn zoek geraakt. Juist
daardoor hebben clericalen en conservatieven veel meer terrein gewonnen dan het
geval behoefde te zijn. Met de ondervinding der laatste jaren voor oogen, zou ik niet
meer durven zeggen welke de kenmerkende beginselen der liberale partij zijn. Het
programma der ‘Liberale Unie’, die, naar het mij toeschijnt, nog altijd het grootste
deel der partij vertegenwoordigt, bevat in hoofdzaak slechts eene verlanglijst van
‘sociale hervormingen’, die evenwel door de richtingen, waartegen men bij de stembus
strijd voert, in hoofdzaak wordt overgenomen. Er bestaat op dit gebied tusschen
mannen als B o r g e s i u s , K u y p e r , K e r d i j k of S c h a e p m a n slechts verschil
van gevoelen ten aanzien van details, hoogstens van iets meer of minder - doch van
principieelen strijd is geen sprake. De liberalen van den ouden stempel, die van
uitgebreide staatsbemoeiing op sociaal gebied de schaduwzijden duidelijker inzien,
zijn of hebben zich stelselmatig geëffaceerd. Dat van een krachtig principieel optreden
dezer laatste richting in de komende periode nauwlijks sprake zal zijn, dit is door de
parlementaire ondervinding der laatste jaren op bedroevende wijze duidelijk genoeg
reeds van te voren bewezen. Bij de ééne groep ontbreekt derhalve het object tot
oppositie op het voornaamste gebied der politieke beweging - bij de andere het
vermogen, dan wel de opgewektheid tot den strijd.
Er bestaat dunkt mij weinig twijfel of de overblijfselen der ‘liberale partij’ zullen
tot geen krachtig zelfstandig optreden in staat zijn, doch bij meer dan ééne gelegenheid
voor een grooter of kleiner deel dienst doen als aanvullingsreserve in het socialistische
legertje. Dit kleine troepje, samengesteld uit meestal jonge mannen, vol vuur voor
beginselen, die juist door den afstand die hen nog scheidt van de toepassing op groote
schaal, voor idealisten zooveel aantrekkelijks hebben, zal bij menige gelegenheid de
leiding der oppositie op zich nemen. En aarzelend, en meestal zwijgend zal steeds
een grooter of kleiner deel van zich noemende liberalen of vrijzinnige democraten
de hulptroepen hebben te leveren. De verhouding tot de socia-
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listen zal vermoedelijk meer en meer aan het licht brengen, dat door de jongste
nederlaag de overblijfselen van de liberale partij niet zijn geslagen maar inderdaad
verslagen.
In de vier-jarige parlementaire periode, die achter ons ligt, was het in de Kamer
reeds duidelijk merkbaar hoe vele leden ter linkerzijde hun zetel mede te danken
hadden aan socialistische stemmen. Men wilde blijkbaar den strijd met de
socialistische groep liever niet. Daarentegen hadden ook, o.a. de liberalen in het
district Enschede, de verkiezing van den heer Va n K o l verzekerd. Zoo iets blijft
niet zonder gevolg. Ongestraft went men de kiezers niet op socialisten te stemmen.
Hun meerdere vrijmoedigheid en scherpte van zeggen, hun rijke beloften vooral,
hebben op zich zelf reeds veel aantrekkelijks voor onze werklieden. Wanneer dan
leidende krachten onder de liberalen niet meer met al hun vermogen positie blijven
nemen tegen de vertegenwoordigers eener richting, die toch principiëel tot de liberale
idee staat als Noord tot Zuid, positief tot negatief - dan volgt daaruit voor de grootere
massa met veel gemak de conclusie, dat het met die liberale beginselen zoo nauw
niet te nemen is, dat er tusschen socialisten en liberalen nog slechts een gradueel
verschil bestaat, - dat het hier niet meer geldt het kiezen tusschen een gaan ter linker
of ter rechter, doch slechts een probleem van iets meer of minder vèr, met iets meer
of minder spoed. Het is duidelijk genoeg naar welken kant dan de schaal overslaat.
Op deze wijze moeten de socialisten winnen. Wat mij persoonlijk aangaat, wanneer
ik de socialistische beginselen principieel goedkeurde, dan zou ik zeker wel zorgen
niet in de achterste gelederen te komen aansukkelen.
Wat vier jaren geleden is begonnen, heeft zich thans op veel uitgebreider schaal
herhaald. Bij eerste stemming werden slechts enkele liberalen en vrijzinnige
democraten gekozen. Wat van deze heeren bij de herstemmingen ten slotte onder
dak werd gebracht, heeft dit voor een grooter of kleiner deel te danken aan de
socialisten.1) Daaren-

1) De heer D r u c k e r was te Groningen, de heer M a r c h a n t te Deventer, mede de
uitverkorene van katholieken en anti-revolutionairen.
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tegen hebben de liberalen, overal, waar zij te kiezen hadden tusschen een socialist
en een anti-revolutionair of katholiek, de meerderheid naar den eerstgenoemden kant
doen overslaan.
Door deze twee feiten is een band ontstaan, die zich in de Kamer zal doen gevoelen.
Niet de omstandigheid op zich zelf, dat zeven zetels in de nieuwe Kamer in handen
zijn gekomen van socialisten, doet mij voor de liberale partij de toekomst zoo donker
inzien, maar wel het niet te loochenen feit, dat deze heeren hun entrée op het
Binnenhof doen als bondgenoten van een verbasterd liberalisme, dat zich nog een
weinig staande houdt op de socialistische krukken. Reeds in de nu verloopen vierjarige
periode heeft de zich nog noemende liberale partij in de Kamer van zeer weinig
kracht getuigd. Tusschen T r o e l s t r a en K u y p e r hebben de leiders der meerderheid
een vrij pover figuur gemaakt. Principieele strijd werd meestal ontweken. En waar
de Regeering door de nimmer rustende socialisten geperst en gedreven werd in hunne
richting, is er aan den anderen kant niets ondernomen om het evenwicht te herstellen.
Bij meer dan ééne gelegenheid, toen de vrijwel onbeschermde Regeering bepaald
gedwongen werd tot enkele socialistische concessies, heeft het van werkelijk liberale
zijde aan evenwicht makende oppositie ten eenenmale ontbroken. Men scheen in
dergelijke gevallen stilzwijgen en toegeven nog maar de wijste partij te vinden.
Hoe moet nu wel in de naaste toekomst de verhouding worden? De kracht die toch
reeds ontbrak, zal zeker moeilijk te herwinnen zijn bij de van alle zijden verzwakte
partij. Als gevolg kan wel niet uitblijven voortgaande, wellicht tot ondergang
doemende versterking van den invloed der socialistische strooming in de liberale
groepen. Voor de liberale staatslieden, die hun beginselen liever hebben dan eene
overigens gewenschte politieke of maatschappelijke positie, en voor de breede schare
der gewoonlijk nietpolitiseerende burgerij wordt het steeds moeilijker hun weg te
kiezen. Zij staan vrijwel voor de keuze tusschen algeheele onthouding van het
politieke leven - een weg mede door
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gemakzucht aanbevolen; òf de poging om door veel beleid en nog meer politieke
ontbering, langs omwegen en harden, voorshands ondankbaren arbeid, door
miskenning en verguizing heen, de zegepraal der vrijzinnige beginselen tegenover
de socialistische strooming van onzen tijd te blijven bevorderen.
Ik blijf, ook in de donkere dagen die wij beleven, gelooven aan de kracht der liberale
beginselen. Maar al moet de nederlaag der zich nog noemende liberale partij haar
ondergang worden - ik kan daarover moeilijk rouw gaan dragen. Het is mij onmogelijk
nog langer vertegenwoordigers van het liberalisme te begroeten in verreweg de
meeste leden, die in de nieuwe Kamer aan de linkerzijde zullen plaats nemen. En
dan zie ik mijn eigen beginselen toch altijd nog liever afbreken door verklaarde
tegenstanders dan door mannen, die zich ten onrechte blijven tooien met een naam,
die in ons land nog steeds een goeden klank heeft. Ik heb daarom eerbied voor de
oprechtheid en den moed van hen, die bij het verlaten der liberale politiek ook den
naam hebben ter zijde gesteld. Ik hoop nu aan te toonen, dat er voor de liberale
beginselen weinig is verloren door den uitslag der jongste verkiezingen voor de
Tweede Kamer, welke bedenkelijke gevolgen daaruit overigens mogen voortvloeien.
Het liberalisme heeft, dunkt mij, steeds tweeërlei beteekenis gehad: eene
philosophische - in hoofdzaak theoretische, en eene economische, veelal meer
praktische beteekenis. In philosophischen zin beteekent het, dat men zich bij de
beoordeeling ook van staatkundige vraagstukken door geen andere argumenten laat
leiden dan ontleend worden aan de vrije werking der rede. De liberaal onderscheidt
zich - althans theoretisch - van den clericaal, doordat hij enkel voorstaat hetgeen
voor de rechtbank van het verstand houdbaar blijkt. De clericalen daarentegen
beroemen er zich op, dat zij ook in het staatkundige een hooger gezag erkennen. Zij
buigen hun eigen inzicht naar de uitspraken, die zij ten aanzien van staatkundige
vraagstukken meenen te vinden in den Bijbel of de leer hunner Kerk.
Het is dikwijls genoeg aangetoond, dat in dit verschil
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van wereldbeschouwing een zeer weinig bruikbare grondslag ligt voor de vorming
van politieke partijen. Daargelaten of in Bijbel of Kerkleer werkelijk genoegzame
gegevens te vinden zijn tot het vormen van een leidraad voor de praktische politiek
onzer dagen, heeft het inderdaad voor die politiek zeer weinig belang naar welke
methode een zekere overtuiging werd gevormd. Het komt ten slotte toch slechts op
die overtuiging zelve aan. Of de vrij-handelaar, of de protectionist zijne inzichten
omtrent de te volgen handelspolitiek ontleent aan de Schrift dan wel aan de studie
der Staathuishoudkunde doet er al zeer weinig toe. Hij staat schouder aan schouder
met andere gelijkgezinden, langs welke uiteenloopende wegen zij ook tot elkander
zijn gekomen. Maar, eerlijk gezegd, ik geloof niet sterk meer aan het gezaghebbende
van de bewuste hoogere autoriteiten voor de staatkundige inzichten onzer
anti-revolutionaire of katholieke medeburgers. Het gezond verstand en de wetenschap
winnen het op dit stuk altijd. Wat heeft niet de opvatting omtrent het al of niet
geoorloofde van maatregelen in het belang der volksgezondheid, en van assurantie
tegen de geldelijke gevolgen van rampen als brand enz., in de laatste jaren bij de
orthodoxe protestanten belangrijke wijziging ondergaan! Het zou trouwens een
armzalige theologie zijn, die de Schrift of de Kerkleer niet wist te interpreteeren op
eene wijze, dat zij niet in conflict komen met de duidelijk gebleken behoeften der
maatschappij, ook op staatkundig gebied. Zóó onhandelbaar is heden ten dage geen
enkele theologische levensopvatting - eene levensopvatting, die het althans tot eenige
positie in het staatkundige brengt. Daarbij komt, dat wij in Nederland het voorrecht
hebben niet te staan tegenover één enkele clericale partij, doch tegenover verscheiden
clericale fractiën, die het onderling op vele punten oneens zijn. Ik vrees daarom niet
ernstig bijv. eene aanranding van de beginselen van ons burgerlijk huwelijk, of de
wederinvoering der doodstraf - zelfs niet beteekenende maatregelen tot bestrijding
van het Neo-Malthusianisme. De quaestie van zelfbehoud beduidt ook nog iets in
het staatkundige.
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Mocht ik op deze punten miszien, ik zou het zeker ernstig betreuren, maar voorloopig
maken die philosophischtheologische introducties van de politieke programma's der
clericalen nog weinig indruk op mij. Ernstiger gevaar zie ik zelfs in het moderne
clericalisme der heele- en halve socialisten. Ik bedoel de leer, die o.a. in den
afgeloopen verkiezingsstrijd werd verdedigd, dat bij de beoordeeling ook van
staatkundige vraagstukken aan het sentiment eene plaats moet worden ingeruimd
naast het verstand. Voor den intellectualist is dit zeker de allerbedenkelijkste vorm
van clericalisme. Iedere daad, iedere misdaad is door deze leer te verdedigen. Al kan
aangetoond worden, dat een maatregel verderfelijk is, voor velen, niet enkel voor
het heden maar ook voor de toekomst - de man van het sentiment wijkt niet, wanneer
hij slechts bevrediging vindt voor hetgeen zijn gevoel op een bepaald oogenblik
wenschelijk acht. De allerslechtste vorsten hebben zich laten leiden door het verlangen
om tevreden gezichten in hun directe omgeving te zien. Dat was de ware
gevoelspolitiek.
De gevoelspolitiek maakt inderdaad elk debat onmogelijk. Over het sentiment,
dat onder de tucht van den godsdienst staat, valt nog te redeneeren. Men kan den
geloovigen clericaal trachten te overtuigen met argumenten, die voor hem waarde
hebben, en zelfs al slaagt men hierin niet, dan is althans de huidige maatschappij
gevrijwaard tegen te groote uitspattingen. De gedragslijn die zou kunnen afwijken
van hetgeen door de rede geboden wordt, staat onder een gezag, dat met de eischen
van het intellect toch noodwendig heeft rekening moeten houden. Doch het geheel
ongebreidelde - ik zou kunnen zeggen het individualistische - sentiment is letterlijk
tot alles in staat. Het laat zich slechts leiden door den hartstocht van het oogenblik.
Ik las onlangs aangehaald een woord van Z s c h o k k e , waarin de stelling verkondigd
wordt, dat een mensch hoe meer hij zich aan zijn gevoel overgeeft en dit tot maatstaf
van zijn oordeel neemt, zijne wereldbeschouwing eene verkeerde richting ziet uitgaan:
‘Verstand en rede’ - heet het - ‘gaan er onder gebukt als onder de heerschappij eener
grove zinnelijkheid’.
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Deze uitspraak schijnt mij bijzonder juist. Ik behoef hier zeker niet te herinneren hoe
de wereldgeschiedenis getuigt van de grootste misdaden vooral op staatkundig gebied,
gepleegd door menschen, die zich niet door hun verstand doch door hun gevoel lieten
beheerschen. Zoo ergens, dan dient het sentiment uit het staatkundige te worden
geweerd. Ik geloof dan ook niet dat de overwinning door de clericalen behaald,
gevaarlijker is dan de zege van sentimenteelen - o.a. door Prof. S y m o n s te
Groningen gehoopt - zou zijn geweest.
Het naaste gevolg van de nieuwe meerderheid in de vertegenwoordiging van het
geheele land en in die zijner voornaamste provincie zal zijn, en is tot op zekere hoogte
reeds geweest het bezigen, ook in het politieke optreden, van een spreektaal, waartoe
de heer K u y p e r , in zijne toespraak tot de menigte op den Donderdagavond der
herstemmingen, te Amsterdam waarschijnlijk het sein gaf. De nieuwe leden van de
Ged. Staten van Zuid-Holland hebben bijv. allen - ieder in zijn eigen taal - onder het
inroepen van hoogeren zegen medegedeeld, dat zij zich de benoeming lieten
welgevallen; een vorm die tot dusver, naar ik meen, niet gebruikelijk was. Wij zullen
zoo iets nu ook wel op meer of minder ruime schaal beleven in de algemeene politiek.
In staatkundige bescheiden zal wellicht ‘de naam van God’ op meer of minder
kwistige wijze worden genoemd. Misschien krijgen wij eveneens in geval van
langdurige, hevige warmte of strenge koude - bij te overvloedigen regen of
aanhoudende droogte - officieele bidstonden ten einde te trachten langs dien weg
wat meer gelijkmatigheid in deze verschijnselen te brengen. Maar tot dusver kan ik
nog moeilijk inzien, dat door deze of dergelijke betoogingen of getuigenissen
gevaarlijke aanslagen gepleegd zullen worden op de algemeene beginselen der liberale
staatkunde. Gevaar op dit gebied schuilt m.i. zeer weinig in het philosophisch
uitgangspunt van de politiek der clericale partijen.
Ik vrees - en dit is, met het oog op onze staatkundige geschiedenis van een 50-tal
jaren praktisch toch zeker
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het voornaamste punt - inderdaad geen ernstigen aanval op het gehalte van ons
onderwijs in zijn verschillende vertakkingen. Een dertigtal jaren geleden was een
dergelijk gevaar misschien te duchten, maar die tijd zijn wij - als ik mij niet zeer
bedrieg - thans te boven. De hoofdmannen der clericale partijen zijn te knap en te
goede vaderlanders dan dat zij niet zouden inzien, dat Nederland behoefte heeft, en
groote behoefte, aan uitbreiding van ontwikkeling op velerlei gebied, zal het in staat
zijn een behoorlijke positie onder de volken te handhaven. In deze richting werd
trouwens in de latere jaren meer dan eens getuigd. Van een middel daarentegen in
vroegeren tijd wel eens aanbevolen tot indirecten steun van het bijzonder onderwijs,
dat n.l. (hulp)onderwijzers aan het hoofd van bijzondere scholen zouden mogen
staan, is, als ik het wel heb, in de laatste twintig jaren niets meer vernomen. Men
zoekt zijn heil niet langer in verlaging van het peil van het onderwijs. De wijzigingen
door eene clericale meerderheid in ons onderwijsstelsel te brengen, zullen, dunkt
mij, meer schade berokkenen aan de beurzen der belastingbetalende burgers dan aan
de deugdelijkheid van het onderwijs. Ongewenschte gevolgen zullen hier en daar
wel niet uitblijven, doch van eene campagne van reactie, van een opzettelijken aanval
op de wetenschappelijke grondslagen van ons onderwijs zal - daarop ga ik vast geen sprake zijn.
Ik kan mij voor deze zienswijze beroepen op de gelatenheid, om niet te zeggen de
tamelijk groote onverschilligheid, waarmede de clericale overwinningen in de
onderwijswereld zijn begroet. De ondervinding in de periode 1888-1891 opgedaan,
leidt reeds tot geruststelling. Trouwens, wanneer verzwakking van de middelen tot
ontwikkeling onzer intellectueele kracht in de bedoeling der overwinnaars mocht
liggen, zij zouden - gelijk ik boven reeds opmerkte - wel weerhouden worden hun
boos opzet te volvoeren al ware het alleen uit motieven van zelfbehoud. Want dit
mag als vaststaand worden aangenomen, dat het Nederlandsche volk in zijn overgroote
meerderheid reactie op onderwijsgebied niet zou dulden. Men kan uit de Staatskas
steeds meer geld geven voor confessioneel onderwijs; men komt misschien
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tot een algeheele bestrijding der minimumkosten van dit onderwijs uit de Rijkskas
- hetgeen ik, althans in de naaste vierjarige periode, toch niet denkbaar acht, al zijn
er teekenen, dat een dergelijk stelsel ook in liberale kringen meer sympathie
ondervindt dan het m.i. verdient; maar eene verminking van de organen waardoor
ons volk zich harden moet in den intellectueelen en economischen worstelstrijd onzer
dagen, zou de overwinning van heden doen verkeeren in de meest smadelijke
nederlaag van morgen. Op het stuk der intellectueele ontwikkeling heeft het
liberalisme in Nederland wel wortels geschoten zóó diep, dat zij vrijwel buiten het
bereik liggen van den meestal onverkwikkelijken stembusstrijd.
Voor zoover het karakter van het liberalisme is belichaamd in een stelsel van
economische en sociale politiek zie ik de toekomst donkerder in. Wel is waar zijn
ook hier veroveringen gemaakt, die door geen stembusnederlaag kunnen worden
vernietigd. Zoo is de vrijzinnige koloniale politiek tegenwoordig vrijwel de politiek
van alle partijen. Het is echter de steeds zwaarder wordende taak geweest van
nagenoeg uitsluitend liberale staatslieden en publicisten om Nederland vrij te houden
van de protectionistische reactie, die in Europa en America op meer en meer
bedenkelijke wijze heeft ingang gevonden.
De clericale partijen vinden in ons land, als elders, den meesten steun op het platte
land. De belanghebbende grondeigenaren, gewoonlijk invloedrijke menschen, die
ook in politieken zin moeten worden ontzien, hebben de eigenlijke politieke leiders
weten te drijven in de richting van graanrechten. Daarbij komt dat de
Noord-Brabantsche industrie, historisch uit Frankrijk afkomstig, altijd ten gunste
eener protectionistische politiek heeft geijverd.
De grootste kracht ontleent de protectionistische strooming evenwel aan de sociale
beweging onzer dagen. Er schijnen nog steeds liberale staatslieden te zijn, die zich
in het hoofd hebben gezet, dat een zeer ver gaande sociale wetgeving mogelijk is
met gelijktijdig behoud van onze
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vrijzinnige handelspolitiek. Zou de afgeloopen verkiezingsstrijd hun nog steeds de
oogen niet hebben geopend?
De sociale wetgeving bedoelt, in het belang der maatschappij zoowel als in het
belang der betrokken werklieden, maatregelen te treffen, ten einde te verhoeden, dat
zekere lasten, die op de industrieele bedrijven behooren te drukken, door de betrokken
industrieelen op de geheele maatschappij worden afgewenteld. Het is in het belang
der werklieden, en mede van de overige deelen der samenleving, dat de kosten van
levensonderhoud der arbeidersbevolking komen, en ook in geval van ongelukken,
ziekten enz. blijven ten laste van de industrie, waardoor die bevolking is gekweekt.
Uit den aard der zaak is bij die maatregelen evenwel groote gematigdheid gebiedend
noodzakelijk, wil men niet de werkloosheid op verontrustende wijze zien toenemen.
Men kan immers de arbeidsconditiën niet hooger opvoeren dan het peil, waarop de
arbeid zelf nog productief kan worden aangewend. In vergelijking met andere volken,
waarmede ook ons land moet concurreeren, hangt hetgeen op sociaal gebied kan
worden gedaan, in hoofdzaak af van de industrieele capaciteit van het volk. Er kunnen
den Nederlandschen werkman ten slotte juist zóóveel betere conditiën worden
toegestaan als zijn arbeid vruchtdragender is dan die van concurreerende volken.
Wil men met deze waarheid geen rekening houden, dan moet een deel der
onderhoudskosten van den werkman in den een of anderen vorm ten laste van de
gemeenschap worden gebracht, waardoor dus lijnrecht wordt ingegaan tegen het
oogmerk, waarmede de sociale wetgeving is ondernomen. Dit kan dan geschieden
doordat de Staat of de Gemeente de bedrijven, die de lasten der verzwaarde
arbeidsconditiën niet kunnen dragen, voor eigen rekening neemt, en alzoo erkent een
recht op arbeid, d.w.z. het recht om door arbeid, zonder rekening te houden met de
productiviteit van dien arbeid, een levensonderhoud op een bepaald, voldoende geacht
peil te verdienen. In dit geval past de Staat bij, hetgeen aan het loonende van den
arbeid zelf te kort komt. Een andere vorm is dat de Staat een deel der
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ondershoudskosten van den arbeider en zijn gezin voor eigen rekening neemt, en
alzoo de industrie behoedt voor lasten, die althans door de minst krachtige
ondernemingen niet kunnen worden gedragen.
Men drijft tegenwoordig vooral in laatstgenoemde richting. De socialisten gaan
met volle zeilen dien weg op, en vragen directe verzorging uit de Staatskas voor
voeding en kleeding van schoolgaande kinderen, voor ouderdomspensioenen, voor
onderhoud in geval van werkloosheid enz. De meesten der zich nog noemende
liberalen gaan meer of minder dezen kant uit, doch met grootere bescheidenheid. Zij
weigeren veelal zelfs hunne politiek in principieelen zin in bescherming te nemen.
Zij vragen geen directe verzorging van staatswege, doch ‘steun’ uit de staatskas, ten
einde mogelijk te maken allerlei voorzieningen in het belang der werklieden, wier
loon niet voldoende is om in al hun behoeften te voorzien. Verplichte verzekering
met subsidie uit de Staatskas schijnt tegenwoordig de hoogste wijsheid in zich
noemende liberale kringen.
Afgescheiden van andere zeer ernstige bezwaren, waarop ik hier de aandacht niet
zal vestigen, stellen deze subsidiën natuurlijk zeer hooge eischen aan de publieke
kas. Het kabinet-P i e r s o n heeft dan ook slechts aarzelende, uiterst bescheiden
stappen op dezen m.i. zeer bedenkelijken weg kunnen zetten. Bij de wet op den
Leerplicht hebben de gemeente-besturen de bevoegdheid gekregen, hetzij direct,
hetzij indirect, bijdragen te geven voor voeding en kleeding van schoolgaande
kinderen. Bij de Woningwet is de deur opengezet voor een stelsel, waardoor het Rijk
en de Gemeente samen een belangrijk deel van de kosten van huisvesting der
werkliedenbevolking voor hunne rekening nemen. In het avant-projet voor de
werklieden-pensionneering aan de Kamers van Arbeid ter beoordeeling gezonden,
wordt eene subsidie uit de Rijkskas voor dit doel beschikbaar gesteld. De afgetreden
Regeering heeft op deze wijze een stelsel van alimenteering uit de publieke kas
praktisch aanvaard, zonder het nochtans principieel te verdedigen. En dit is zeer
verklaarbaar. Terstond immers na eene dergelijke
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principieele verdediging, zou zij voor de verantwoordelijkheid worden gesteld het
levenspeil van allen tot de hoogte van een ‘menschwaardig bestaan’ op te voeren,
voor zoover dit uit de eigen middelen der burgers niet kan geschieden. En die
verantwoordelijkheid kon onmogelijk aanvaard worden, alleen reeds wegens de
eischen door eene dergelijke politiek aan de schatkist gesteld.
Ik heb op deze dingen zeer in het kort nog eens even de aandacht gevestigd, ten
einde te doen uitkomen hoe ontzettend zwak eene politieke richting in den geest van
het kabinet-P i e r s o n noodwendig staat. Voor hen, die het wezenlijk liberale
standpunt innemen, dat ieder burger - behoudens wel geconstateerde armlastigheid
- in zijn eigen onderhoud, althans zonder hulp van de publieke kas moet voorzien,
hebben de heeren P i e r s o n c.s. eene grens overschreden, die niet straffeloos
overschreden wordt. Deze heeren staan schuldig aan socialistische concessiën, vooral
omdat zij nooit duidelijk hebben gezegd door welke beginselen zij zich bij de gedane
stappen lieten leiden, en waardoor alzoo een nieuwe scheidslijn tusschen hen en de
socialisten zou kunnen worden getrokken. Aan den anderen kant zijn de maatregelen
door de halfslachtigheid aan de hand gedaan, door hunne geringe beteekenis in
quantitatieven zin, vrijwel belachelijk in de oogen van radicalen en socialisten.
Volkomen ongedekt door het bolwerk van eenig beginsel, moesten dan ook aftredende
kamerleden, die zelfs nog wat verder wilden gaan dan de Regeering, wel hevig te
lijden hebben van het vuur der socialisten. Men denke o.a. aan het lot van een
Ve e g e n s te Hoogezand.
Nu staan de protectionistische clericalen op dit punt, althans voorloopig,
onbetwistbaar veel sterker. De onmacht der ‘liberalen’ om op sociaal gebied in der
daad te doen, hetgeen volgens hun zeggen en drijven toch wel behoorde te geschieden,
is een zeer dankbaar middel tot bestrijding geworden. ‘Waar denkt gij toch het geld
vandaan te halen?’ - die vraag is bij herhaling door den heer K u y p e r tot den minister
P i e r s o n gericht. Wanneer daarop het antwoord dan uitbleef, of een bescheid
gegeven werd slechts
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eventjes voldoende voor hen, die op het stuk der sociale wetgeving nauwkeurig van
de temperatuur waren waarop de heer Pierson en de zijnen op het oogenblik stonden,
- dan wendde de heer K u y p e r zich tot den heer K e r d i j k of anderen, die in het
stelsel van economische verzorging van staatswege wat verder willen gaan, en vroeg
al weder: ‘waar denkt gij dan het geld vandaan te halen?’ En terwijl het antwoord
ook hier onbevredigend was, kon de generalissimus der verbonden protectionisten
en clericalen met al den ootmoed, die hem ook in deze dingen past, getuigen dat hij
en zijne vrienden dat geld nu eens wèl hebben. Ziet eens, die invoerrechten, daar is
immers veel meer uit te halen! Op deze wijze laten wij den buitenlandschen importeur
voor de kosten onzer sociale wetgeving bijpassen!
Het beginsel der arbeiderspensionneering met Staatssubsidie is dan ook door de
clericale partijen met veel ophef bij den stembusstrijd op den voorgrond geplaatst.
Het zou niet ten halve geschieden, niet schriel, als in de plannen der Regeering, maar
op ruime schaal, zooals o.a. bij de begrootingsdiscussiën op het eind van het vorig
jaar door den heer K u y p e r was toegezegd.
Op deze wijze is van de sociale wetgeving een prachtig politiek wapen gesmeed.
Op kosten van den vreemden importeur, zorg voor den Nederlandschen kleinen man,
en te gelijkertijd bevorderd dat ‘de naam van God’ weder in eere zal worden gebracht!
En dan dat alles gezegend door het hoopvolle uitzicht op hooger pachten van
landerijen, en grootere dividenden door nijverheidsondernemingen uitgekeerd aan
agrariërs en industrieelen. Alzoo winst aan alle kanten!
Zóóver is het dan nu gekomen, dat wij staan voor de verwezenlijking van dat
program: sociale wetgeving door middel van het protectie-stelsel. Aan dit noodlot
zal dus ook het vrijzinnige Nederland niet ontsnappen. Ik heb nog lang gehoopt, dat
ons land aan de bezoeking eener noodwendig huichelachtige politiek van algemeene
verzorging van staatswege zou ontkomen. Doch wat lang gevreesd werd, staat nu
eindelijk werkelijkheid te worden. Het egoïstische stelsel van protectie vraagt
belastingen op het
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gansche volk, waarvan de opbrengst slechts ten deele in de schatkist komt, ten deele
in de beurzen der bevoorrechten. Van hetgeen in de schatkist belandt, wordt dan
weder de arbeidende bevolking, die de belasting eerst grootendeels zelf moest
opbrengen, ‘gesteund’. Evenals in Duitschland en Frankrijk zullen wij nu ook in ons
land voor onverkwikkelijke debatten komen te staan, ten einde te beslissen welke
klassen van de maatschappij de staatsbegunstiging het meest behoeven en het meest
verdienen, en dit noodwendig tot ontevredenheid ten slotte van allen.
De verantwoordelijkheid, die zich noemende liberale staatslieden voor dezen
uitslag dragen, is zeer groot. Men heeft in den laatsten tijd de ‘vrijzinnige democraten’,
die van de nederlaag der linkerzijde grootendeels de oorzaak zouden zijn, in het
bijzonder hard gevallen. Ik heb daaraan niet kunnen meedoen. Dat deze heeren steeds
verder moesten afglijden in socialistische richting was immers de natuurlijkste zaak
ter wereld. Sedert jaren toch zijn de liberale beginselen op de meest stelselmatige
wijze ondermijnd ook door hen, die thans aan de vrijzinnige democraten verwijten
dat zij te ver gaan. Aan het volk is onveranderlijk voorgepraat hoe achterlijk die
‘oud-liberalen’ toch waren, die met zekere bezorgheid den toenemenden drang tot
steeds meerdere staatsbemoeiing aanzagen. Met onverantwoordelijke zelfverheffing
is b.v. gesproken van den ‘triomphalen tocht’ der sociale wetgeving door Europa,
doch men scheen blind voor het feit, dat die uitgebreide sociale maatregelen al heel
weinig triomphaal, in de wetgeving der verschillende staten steeds hun intocht deden,
gebonden aan de zegekar van protectionisme en imperialisme.
Thans stond men voor een treurige ontgoocheling. Enkele ministers hadden het
zwaar te verantwoorden op de vervaldagen van geaccepteerde wissels. Behoeften
eenmaal geconstateerd door liberale volksredenaars, eischten bevrediging. Konden
de liberalen die bevrediging niet schenken, dan moest het maar een anderen weg uit.
De Regeering van 1897, uit welke bekwame mannen zij ook was samengesteld, kon
zelfs door hare koortsachtige werkzaamheid
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op velerlei gebied, niet bemantelen dat de taak, die zij op hare schouders genomen
had, niet kon worden vol voerd. Hoewel de financieele gevolgen van de weinige uit
een principieel oogpunt zeker uiterst bedenkelijke, maar van een praktisch standpunt
nog onbeduidende stappen op het gebied der overheidsverzorging zich nog eerst later
zullen doen gevoelen, moest de man wiens naam door alle vrijzinnige economisten
steeds met den meesten eerbied werd genoemd, moest de minister P i e r s o n , ter
versterking der geldmiddelen, reeds zijn toevlucht nemen tot eene ‘fiscale verhooging
der invoerrechten.’
Ligt hierin niet het sterkste bewijs, dat men zich reeds had vastgewerkt nog vóór
men recht begonnen was? De nederlaag thans bij de stembus geleden, is de grootste
zegen die aan het ministerie-P i e r s o n kon overkomen. Eenerzijds het beginsel van
verzorging - d.i. van de verantwoordelijkheid van den Staat voor het economisch
bestaan zijner burgers - te huldigen, anderzijds trachten vast te houden aan liberale
politiek.... dat is iets onmogelijks! Liberalisme en Staatssocialisme zijn even
onverzoenbaar als licht en duisternis. Wil men op het gebied der sociale wetgeving
verder gaan dan de dwangmaatregelen, die de industrie dragen kan en dragen moet,
dan heeft men ten slotte slechts de keuze tusschen socialisme en protectionisme. Een
andere uitweg is er niet.
Toen alzoo het kabinet-P i e r s o n zijne bemoeiïngen op sociaal gebied - gelijk
trouwens wel gevreesd werd - niet wilde beperken binnen de natuurlijke grenzen
door eene liberale politiek geboden, was zijn vonnis geveld. Zooals ik zeide, zie ik
als liberaal de toekomst op economischsociaal gebied donker in, maar dit inzicht is
niet merkbaar verduisterd door de nederlaag der Regeering van 1897, die veelal de
bedenkelijke eer genoot, hare voorstellen met nagenoeg algemeene stemmen te zien
aannemen. Naar mijne opvatting van 's lands belang, moet de nederlaag, waarover
men thans spreekt, geboekt worden eenige jaren vóór Juni 1901. De politiek
P i e r s o n -B o r g e s i u s was zelve de nederlaag, zoowel voor de liberale richting
als voor
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het ministerie. De overwinning der anti-liberalen staat daar voor onze oogen zoo
duidelijk en noodwendig als de uitkomst van een wiskundig vraagstuk; zij was vrijwel
onafhankelijk van den strijd bij de stembus gestreden.
De uitslag van dien strijd heeft nu alleen ten gevolge, dat het ook voor hen die een
minder scherp oog op ons politieke leven hebben, klaar is geworden in welke richting
wij ons bewegen. Ware het stemmencijfer een weinig anders uitgevallen, dan zouden
wij waarschijnlijk getuigen zijn geweest van het steeds droeviger feit, dat liberale
handen in de noodzakelijkheid bleven liberale beginselen af te breken. Het zittende
kabinet had, hoe het ook mocht tegenspartelen, voor het vervolgen eener politiek
van Staatsverzorging, o.a. door verplichte pensioenverzekering met Staatssubsidie
- althans voor eene eenigszins bevredigende regeling, die eene meerderheid verwierf
- ten slotte geen anderen uitweg gehad dan protectionistische maatregelen op ruime
schaal.
Ik kan mij daarom, ter wille van liberale economische beginselen, over de nederlaag
der Regeering van 1897 noch verwonderen, noch bedroeven. Wij komen thans in
elk geval op zuiverder terrein. Een heele tegenstander is mij veel liever dan een halve
vriend. De clericalen hebben nu den boedel te aanvaarden.
Terwijl ik dit neerschrijf, komt mij onder de oogen het advies van het dagblad ‘de
Nederlander’, hetwelk van oordeel is, dat het oude ministerie wel blijven kon. Dit
bewijst hoe de nieuwe meerderheid niet geheel afkeerig was van de gedachte eene
Regeering te bestendigen, die schijnbaar van eene andere richting, toch in der daad
naar hare zijde stuurde. De omstandigheden hebben er toe geleid, dat de programma's
van de ‘Liberale Unie’ en van de clericalen elkander steeds meer zijn genaderd,
zoodat er nog slechts weinig principieele verschillen overblijven.
Hierdoor wordt mede zoo duidelijk mogelijk verklaard de geringe verheffing in
den afgeloopen verkiezingsstrijd. Aan welke zijde de overwinning ook werd behaald,
wij zouden gestaan hebben voor de verwezenlijking van een economischsociaal
programma, waaromtrent nagenoeg eenstemmigheid
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bestond. In hoofdzaak bleef nog slechts verschil over bij het aanwijzen der financieele
middelen tot bereiking van het doel. En, wanneer wij eenmaal den socialen kant
opgaan, dan staan de clericalen met hun stelsel van indirecte belastingen op dit punt
natuurlijk sterker. Het één hoort bij het ander.
De overgebleven liberalen zullen nu op het stuk der financiën duidelijker dan tot
dusver kleur moeten bekennen. Zij hebben zich òf neder te leggen bij meer ingrijpende
‘fiscale herzieningen’ van ons tarief van invoerrechten, dan wel moeten aantoonen
op welke wijze zij de middelen willen vinden voor de bekostiging der ‘niet schriele’
sociale hervormingen. Zij zullen bij consequente verwerping van alle
protectionistische invoerrechten, hun heil dienen te zoeken in belastingen, die een
noodwendig socialistisch karakter dragen. Hoe meer ik den toestand indenk, hoe
sterker ik bevestigd word in de opvatting, door mij niet alleen bij deze verkiezingen,
doch reeds vier jaren geleden steeds verkondigd, dat er voor hen die de sociale
hervormingen willen uitbreiden buiten de grenzen door liberale theoriën gesteld,
doch voor velen geboden door de beloften den volke gedaan, geen andere wegen
overblijven dan die twee, waar op handwijzers te lezen staat ‘socialisme’ of
‘protectionisme’.
Ik hoop hierdoor nader te hebben aangetoond hoe de oppositie tegen de nieuwe
Regeering waarschijnlijk gevoerd zal worden op eene wijze dat de socialistische
groep de leiding heeft. De onder liberale vlag gekozenen lijden nagenoeg allen aan
gebrek aan vaste beginselen als uitgangspunt hunner politiek. En de taktiek door de
socialisten te volgen, is aangewezen. Zij werpen zich, van hun standpunt volkomen
juist, op het algemeen stemrecht. Zij zijn natuurlijk indachtig aan het woord van
L a s s a l e : ‘Verkrijgt dat en gij zult alles verkrijgen’. Voor den niet-socialist is dit
algemeen stemrecht, juist in onze dagen, echter het gruwelijkste onrecht. In eene
liberale opvatting omtrent de verhouding tusschen Staat en Maatschappij kan het
algemeen stemrecht, wanneer
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het in handen komt van vele onontwikkelden wel eenige schade berokkenen, maar
het onrecht ontstaat eerst door het aanvaarden van de socialistische opvatting,
tegenwoordig door de meeste partijen althans feitelijk gehuldigd, dat de meergegoeden
in de maatschappij verplicht zijn aan de geheele bevolking een menschwaardig
bestaan te verschaffen. Het algemeen stemrecht brengt de beoordeeling welke eischen
aan een zoodanig bestaan gesteld kunnen worden, eenzijdig bij de on- en
minvermogenden zelf, alzoo bij de rechters in hun eigen zaak. Wanneer men
vooropstelt, dat een deel der bevolking aansprakelijk zal worden gesteld voor den
welstand op een bepaald peil van het overige deel, hetwelk den overwegenden
politieken invloed zal hebben, wie kan dan nog twijfelen omtrent de richting waarin
wij ons bewegen?
De nieuwe meerderheid zal voor uitbreiding van kiesrecht wel niet te vinden zijn,
en boezemt daarom eenig meerder vertrouwen in bij de gematigde elementen onder
ons volk. De vrijzinnige democraten en vele liberalen hebben zich voor algemeen
stemrecht verklaard, al betwisten de laatsten meer of minder kras de urgentie van
grondwetsherziening om tot dit doel te geraken. Een ander deel van de liberalen
wordt ook hier weder bekneld tusschen de socialisten en de principieele tegenstanders
van verdere kiesrechtuitbreiding.
Ik geloof duidelijk te hebben gemaakt waarom de wedergeboorte eener liberale partij
met een eigen, zelfstandige politiek wel niet zoo gemakkelijk zal gaan als sommige
schrijvers van ingezonden stukken in de dagbladen zich dit onder den indruk der
afgeloopen verkiezingen schijnen voor te stellen. De taak der ‘populaire sprekers’,
die den volke moeten duidelijk maken hetgeen ‘de liberalen’ willen, zou mij al
buitengewoon moeilijk voorkomen. Het is voor het oogenblik niet mogelijk te zeggen
welke in praktischen zin de beginselen der liberalen zijn. Ik voor mij zie drie
stroomingen op politisch-sociaal gebied. De socialisten willen sociale voorzieningen
ten behoeve der arbeiders met geld uit de Staats-
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kas, ook voor directe uitkeeringen voor levensonderhoud. Zij willen het geld in de
schatkist brengen door zware belastingen op de meergegoeden. Hefboom om tot dien
toestand te geraken, is het algemeen stemrecht. De clericalen willen deze
voorzieningen, wel is waar op meer bescheiden schaal, toch ook, maar verkrijgen
het benoodigde geld door belastingen die grootendeels op de te bevoordeelen klasse
zelf zullen drukken. De liberalen van het slag-Va n H o u t e n , wier richting bij de
stembus geen enkele overwinning kon behalen, willen van verzorging van Staatswege
als hier bedoeld niet weten, en kunnen zich daarom onthouden van onrechtvaardige
belastingen zoowel op de meer gegoeden als op de minvermogenden. Ik begrijp niet
hoe te ontkomen aan de consequentie zich bij één dezer groepen aan te sluiten. De
regeering van 1897 heeft getracht plaats te vinden voor eene politiek, die naar het
scheen ten doel had beurtelings aan één der drie aangegeven koersen de voorkeur te
geven - met het bekende gevolg.
Toepassing geven aan de sociale beginselen, die tegenwoordig in de mode zijn, kan
m.i. in de tegenwoordige omstandigheden geen andere dan de protectionistische d.i.
hier te lande de clericale richting. Zal evenwel, zelfs die richting, vertegenwoordigd
door het nieuwe ministerie, in dit opzicht slagen? Wij zullen inderdaad staan voor
een zeer belangrijke proef. De omstandigheid dat de anti-revolutionairen van de
droite in het ministerie vrijwel onvertegenwoordigd zijn, maakt het nog niet
waarschijnlijk dat de fractie-L o h m a n en de christelijk-historischen niet op de eene
of andere wijze instemming zouden hebben betuigd met het te volgen werkprogram,
en hunne medewerking toegezegd. De heer K u y p e r is er de man niet naar, om over
éénnachts ijs te gaan. Maar juist uit de medewerking, die o.a. van den heer L o h m a n
en zijne vrienden voor het nieuwe ministerie waarschijnlijk te wachten is, volgt met
tamelijk groote zekerheid, dat op sociaal gebied met omzichtigheid zal worden te
werk gegaan. En vooral geldt dit met betrekking tot de te nemen financieele
maatregelen.
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De benoeming van den heer H a r t e v a n Te c k l e n b u r g tot minister van financiën
wijst wel is waar op het volgen eener principieel- niet enkel fiscaal-protectionistische
richting. Het is echter genoegzaam bekend, dat de heeren L o h m a n en M a c k a y
niet-protectionistisch gezind zijn, en dat er bovendien onder de katholieken, behalve
de heer S c h a e p m a n , nog meerderen gevonden worden, die op het behoud eener
vrijzinnige handelspolitiek gesteld zijn. Intusschen zal het ministerie in elk geval tot
eene vrij belangrijke verhooging van het tarief van invoerrechten moeten komen, ten
einde het geld te vinden voor sociale voorzieningen in het algemeen, en meer in het
bijzonder voor de pensioenregeling. Is echter de onderstelling te gewaagd, dat men
zich aanvankelijk toch wel zal moeten bepalen tot eene ‘fiscale voorziening’? En
deed de heer P i e r s o n in dit opzicht niet reeds den eersten stap?
Hoe dit alles zij, in elk geval bestaat er nu kans dat den volke zuiver zal worden
voorgelegd tot welken prijs de sociale voorzieningen, waarop sedert langen tijd werd
aangedrongen, te koop zijn. Het mag worden aangenomen, dat het nieuwe ministerie,
vertegenwoordiger der richting, die onder de leuze: ‘door protectie tot sociale
hervormingen’, heeft gezegevierd, de ontwerpen voor deze hervormingen te gelijk
met de financieele voorstellen tot dekking der uitgaven aan het oordeel der Kamers
en aan de openbare critiek zal onderwerpen. Dat is absoluut noodzakelijk tot klaring
van den toestand.
Nog steeds heb ik eenige hoop, dat een groot deel van ons volk dan tot inkeer zal
komen, en terugdeinzen voor het volgen van een weg, die tot ondergang van de
vrijheid en op den duur tot overbevolking en overproductie leidt. Maar ook wanneer
ik in dit opzicht teleurgesteld word, toch zal de indiening van voorstellen tot sociale
voorziening te gelijk met protectionische maatregelen, in onverbrekelijk verband à
prendre ou à laisser, dit voordeel hebben, dat de zich nog noemende liberalen
gedwongen worden om duidelijk met hunne zienswijze voor den dag te komen. Er
schijnen nog altijd velen te zijn, die den steun uit de
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schatkist aan de misdeelden onzer samenleving toe te kennen, zeer toejuichen, doch
zich van de gevolgen, allerminst van de financieele gevolgen ernstig rekenschap
gelieven te geven. Wanneer dezulken, die de volgzame lijfgarde van het afgetreden
ministerie uitmaakten, tegenover de te wachten regeeringsvoorstellen eene houding
aannemen van: ‘zoo niet’, dan zullen zij toch te antwoorden hebben op de vraag:
‘hoe dan wèl?’ Het gaat immers niet langer aan, eene betrekkelijke populariteit te
genieten door het snijden van riemen, zonder zich ernstig te bekommeren over de
levering van het leer, waarvan die riemen afkomstig moeten zijn.
Het komt mij niet onmogelijk voor, dat uit de moeilijkheden die wij thans beleven,
te gelegener tijd geboren kan worden eene groote partij, die bedoelt eene
anti-socialistische concentratie. Aan een dergelijke partij, waarvan de vorming reeds
door wijlen den minister M o d d e r m a n werd aanbevolen, bestaat in toenemende
mate groote behoefte. Waar de linkerzijde voor een groot deel dreigt te worden een
heel- en half-socialistisch allegaartje, keeren velen, die vroeger met de liberalen
stemden, zich ter rechterzijde. Zij voelen in het ondermijnde liberalisme geen
voldoenden steun meer tegen het socialisme. Het kan echter niet missen of hun
overgaan naar de rechterzijde moet op den duur op de politiek daar een grooten
invloed uitoefenen. De ondervinding in soortgelijke omstandigheden in andere landen
opgedaan, bevestigt dit gevoelen.
In de toekomst moeten de liberale beginselen opnieuw winnen. Ik erken natuurlijk
dat voorshands de kansen voor eene verschuiving der partijen in bovengenoemden
zin niet zeer gunstig staan. Er ware wellicht eene oplossing der ministerieele crisis
mogelijk geweest, waardoor de bedoelde vervorming ware bespoedigd. Mannen als
M a c k a y of L o h m a n hadden de brug kunnen leggen. Een ministerie-K u y p e r
daarentegen, gebouwd uit de resultaten van den ouden partijstrijd, kan in dit opzicht
moeilijk den weg wijzen, al moet erkend worden, dat - gelijk o.a. bij de Ongevallenwet
is bewezen - de sociale politiek van den toenmaligen afgevaar-
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digde uit Sliedrecht althans minder eenzijdig was dan die der heeren Va n d e r
L i n d e n en L e l y . Maar in elk geval, de kortste weg is ook niet altijd de
doelmatigste. Indien de heer K u y p e r en zijne volgelingen hunne krachten beproeven
aan de toepassing van het Duitsche Staatssocialisme met al den aankleve van dien,
dan zal bij velen eene altijd nog mogelijke mislukking van dit pogen tot meerdere
wijsheid kunnen leiden. Dat immers de socialisten winnen en moeten winnen door
steeds meer in deze richting toe te geven - dit kan, dunkt mij, door niemand meer
bestreden worden, die zich de moeite geeft den ontwikkelingsgang onzer politiek
met onpartijdige kalmte te volgen. Zal langzamerhand de overtuiging geen ingang
vinden dat, vooral na het vele dat onder het afgetreden ministerie aan de kerkelijke
richtingen toch reeds werd toegegeven, die strijd tusschen clericaal en anti-clericaal
in Nederland voor de politiek niet meer die overwegend praktische beteekenis van
vroeger heeft, doch dat daarentegen eene krachtige aaneensluiting tegenover het
socialisme steeds meer gebiedende plicht wordt?
Ik zal mij natuurlijk niet begeven op den weg der voorspellingen, maar ik zou mij
ten eenenmale bedriegen, wanneer uit den uitslag van den stembusstrijd van Juni ten
slotte niet iets goeds, althans eenige verbetering van den toestand, werd geboren. Ik
bedoel ten aanzien van den beginselstrijd. Wat de persoonsverwisselingen aangaat,
ben ik minder optimistisch. Ik acht het geen gering en ook geen gunstig gevolg van
de Juni-verkiezingen, dat de regeeringszetels zoowel wat betreft het Rijk als de
provincie Zuid-Holland, thans worden ingenomen door menschen, wier algemeene
geestesrichting aan die hunner voorgangers tegengesteld is. De meesten zijn
nieuwelingen, wier regeertalent, geheel afgescheiden ook van hunne politieke richting,
niet even hoog staat als van hen wier plaatsen zij innemen.
Ik mag dit zeggen, omdat ik mij geheel vrij reken van het streven om in dit opzicht
tegen wien ook persoonlijk onaangenaam te zijn. Hetgeen ik bedoel, is trouwens
door de hoofdmannen der nieuwe meerderheid zelf in het licht ge-
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steld. Ik betwijfel echter of de van die zijde gegeven verklaring van het erkende feit
wel afdoende is. Er is gewezen op de mindere ervaring in bestuurszaken, grootendeels
veroorzaakt doordat de liberalen mannen van andere richting in de besturende colleges
steeds stelselmatig hebben geweerd. Het komt mij voor, dat hierin eene miskenning
ligt van den aard der moeilijkheid, waarop men stuit. Hetgeen ik op het oog heb, gaat
geheel en al buiten de quaestie der bekwaamheid en geschiktheid in algemeenen zin
om. Ik meen dat in het nieuwe ministerie een paar zetels wat zwak, één enkele te
zwak, zelfs tot bezorgdheid stemmend zwak is bezet. Voor het meerendeel zie ik in
de nieuwe mannen echter menschen, die in intellectueele ontwikkeling en ervaring
niet achterstaan bij het gemiddeld peil hunner voorgangers. Een weinig inleven in
de bureau-werkzaamheden is spoedig aangeleerd. Enkelen hebben zelfs hunne sporen
reeds met groote eer verdiend.
Mijne bedenking is van anderen, doch iets meer principieelen aard. Voor de
hoofdlijnen der te volgen politiek zal de persoonsverwisseling van veel minder
invloed zijn dan voor het beheer der details. Die nieuwe mannen, meestal opgevoed
in kerkelijk-religieuzen zin, veelal oorspronkelijk niet voor het staatsleven bestemd,
zullen groote moeite hebben een goeden maatstaf te vinden voor het behoorlijk
afmeten van de beteekenis der onderscheidene aan hunne zorg toevertrouwde
belangen. Dat leert niet zoo gemakkelijk. Een ieder heeft zijn stokpaardjes en vraagt
voor die beestjes ruimte en goede verzorging - wellicht meer dan 's lands belang
medebrengt. Voegt daarbij de pressie van vrienden en geestverwanten, die er ook al
hun lievelings-denkbeelden op nahouden, en voldoende is de vrees verklaard, dat
een vreemde plooi in ons staatsleven, zelfs eenige stoornis in den geregelden gang
van onze politieke levensverrichtingen niet zal uitblijven.
Tot die bedenkelijke stokpaardjes van groote beteekenis reken ik o.a. de leer, dat
in onze O.-I. koloniën de christelijke zending met alle macht moet worden bevorderd.
Op zich zelf beschouwd, kan niemand in die zending iets kwaads
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zien. Er zijn zeker weinig Nederlanders, die het niet ten zeerste zouden toejuichen,
wanneer de geheele Mahomedaansche bevolking van den Indischen Archipel tot den
christelijken godsdienst overging. De band met het moederland kon daardoor slechts
worden versterkt. Maar geheel iets anders is het of er geen ernstig gevaar te duchten
is, wanneer de niet-christelijke bevolking tot het besef komt, dat de overheerschende
mogendheid het op den bestaanden godsdienst gemunt heeft; wanneer men daarginds
gewaar wordt, dat eene stelselmatige bevordering van het christendom van
overheidswege wordt ondernomen. Van een dergelijke politiek is veel kwaad en
zeker geen goed te hopen.
Een allerbedenkelijkst stokpaardje is, ik zou haast zeggen de hebbelijkheid, van
den nieuwen premier om altijd de religie als eenig deugdelijk middel tot bestrijding
van het socialisme voor te stellen. De strijd die tegen het socialisme gevoerd moet
worden, is zeer onzuiver geformuleerd, wanneer men tegenover de bevordering van
de stoffelijke welvaart stelt de noodzakelijkheid om eerst het Koninkrijk Gods te
zoeken. In dezen strijd moet de heer K u y p e r het toch bij velen afleggen, die van
oordeel zijn, dat hoogere belangen eerst kunnen gedijen op den bodem van een, zij
het bescheiden, stoffelijke welvaart, en die het derhalve doelmatig achten met dit
laatste te beginnen. Er behoort juist te worden aangetoond, dat het socialisme dien
welstand niet brengt. Het is altijd een slecht wapen van de kerkelijke partijen geweest,
dat zij voor den godsdienst reclame hebben trachten te maken - ik kan het niet anders
noemen - als een eenig en onfeilbaar middel om zich de socialisten van het lijf te
houden. De agitator, regeeringspersoon geworden, zal verstandig doen bij het
tegengaan van de voortwoekering van het socialisme niet te uitsluitend op den
christelijken godsdienst te rekenen. De socialisten hebben trouwens eene
schriftverklaring op hun eigen hand, die zeker hare waarde heeft, en niet bepaald
pleit voor de doelmatigheid van het middel steeds door den heer K u y p e r en zijne
vrienden aanbevolen. Velen zien immers in den christelijken
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godsdienst eer een steun dan eene bestrijding van socialistische leerstellingen.
Men zal mij misschien tegenwerpen, dat het hier aangevoerde van weinig beteekenis
is, omdat het niet op den weg ligt der Regeering om zelf stelselmatige oppositie te
gaan voeren tegen de ontwikkeling van politieke of sociale denkbeelden onder het
volk. En dit is in zekeren zin juist. Een minister heeft inderdaad een andere taak dan
een professor of een publicist. Maar dit neemt niet weg, dat het voor het volk van
groote beteekenis is op welke wijze de vertegenwoordigers van de Kroon zich
voorstellen, dat onze politieke en sociale instellingen zijn vastgelegd. Het volk ziet
- en dit niet geheel ten onrechte - in de Regeering de personificatie van de bestaande
orde, het orgaan dat die orde heeft te handhaven en te verdedigen, niet alleen door
rechtsmiddelen, en zoo noodig door daden van geweld, doch ook door deugdelijke
argumenten. Men zou zeer verkeerd handelen, het stelsel van verdediging van het
rechtmatige en het doelmatige der bestaande instellingen bij passende gelegenheden
van officieele plaats gevoerd, gering te schatten.
Ik zal hier geen meerdere voorbeelden aanhalen, die overigens wel te vinden waren.
De resumtie van mijn opstel kan mede zeer kort zijn. Ik zie in den afloop der
verkiezingen en het optreden van het nieuwe ministerie wel feiten van beteekenis in
onze politieke geschiedenis, doch in anderen zin dan de meeste beoordeelaars. Ik
geloof niet, dat wij thans nog staan voor eene principieele zegepraal van de beginselen,
waarvoor de heer K u y p e r zooveel jaren gestreden heeft, doch voor eene
overwinning, die eensdeels het gevolg is van economisch-sociale reactie, geboren
uit de samenwerking van protectionisme en sentimentaliteit - anderdeels van het
overloopen van liberalen naar de rechterzijde, uit vrees voor het socialisme.
Die strooming, waarvoor de bedding werd bereid o.a. door de vorige Regeering,
was niet langer te ontwijken. Wij moeten daar doorheen.
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Wat de toekomst ons zal geven, weet natuurlijk niemand. Niet te ontkomen is echter,
aan de consequentie, dat wanneer het nieuwe ministerie met zijne protectionistische
plannen mocht slagen, daardoor het socialisme zal worden gekweekt. Zullen wij
daarna, op het einde van socialistische proeftochten, weder worden teruggeslingerd
in de armen der reactie? En zullen wij dan eindelijk op die wijze rijp worden voor
eene werkelijk clericale politiek?
Ik gevoel geen roeping klaagliederen te gaan zingen op de puinhopen der liberale
partij. Maar dit durf ik zeggen: Wanneer Nederland de liberale beginselen voor goed
ging verlaten, wanneer na een ellendige worsteling tusschen socialisme en
protectionistische reactie, ook onze moderne beschaving mocht ondergaan, gelijk
sommigen schijnen te vreezen, in een zondvloed van clericalisme - dan zal dit de
schuld zijn van de ontrouw der liberalen aan hun eigen beginselen.
Die wil medewerken tot de wedergeboorte eener gezonde liberale partij, welke op
eigen beenen kan staan, zoeke zijn heil niet allereerst in meerdere discipline, in
prentjes of populaire geschriften. Alvorens een betere tactiek voor den
verkiezingsstrijd aan de orde kan komen, dient de publieke geest weder gewonnen
te worden voor waarachtig liberale politiek. Niet in stembusoverwinningen van
menschen, die zich liberaal gelieven te noemen, moeten wij ons heil zoeken, doch
in eene ontwikkeling van ons volk, waardoor het beginsel van eigen
verantwoordelijkheid wordt versterkt, de burgers worden opgeleid vooral tot
economische zelfstandig heid.
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De kring van Catullus.
Door Prof. Dr. J.J. Hartman.
I.
Bijna allen, die de geschiedenis der Romeinsche literatuur verhalen, 't zij in lijvige
handboeken, in compendiën voor schoolgebruik, of in populaire geschriften, wekken
door de wijze, waarop zij die geschiedenis indeelen en de door hen aangenomen
deelen beschrijven, bij den lezer de voorstelling, dat daarin één tijdperk voorkomt,
waarin alleen welsprekendheid bloeide en dat overigens vrijwel met een zandwoestijn
te vergelijken was. Dat tijdperk zou dan begrensd worden door den ondergang van
Carthago (anders gezegd den aanvang van Rome's wereldmacht) en den ondergang
der Romeinsche republiek: 't zou dus ten naastebij juist 100 jaren (van 146 tot 46 v.
Chr.) hebben geduurd.
‘Immers’ zoo redeneeren veelal de schrijvers der bedoelde werken en werkjes ‘de
praktijk des levens nam de gemoederen geheel in beslag. Allerwege strijd en gevaar
voor leven en goederen. Telkens en telkens weer kletteren de wapenen van den
burgeroorlog. Wie wat zijn wil, of er ook maar het leven afbrengen, moet medestrijden
- zoo niet met het zwaard, dan met het woord. Want, diezelfde oorlog, die er met het
zwaard wordt gevoerd aan Romes poorten en in Rome's straten, kiest ook wel de
rechtszaal, het senaatsgebouw, het veld der volksvergade-
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ringen tot zijn terrein: daar vecht men met sierlijke en doelmatig gesmeede frazen,
geschikt om den vijand te wonden of te dooden, of andere van dezelfde soort en
kracht af te weren. Wie niet in staat is dáár zijn hoorders te overtuigen, te treffen en
mede te sleepen, die leeft eigenlijk als een weerlooze. Dus legt men zich dan ook
wel eenigszins op letterkunde toe, maar alleen in zooverre zij de in dat strijdperk
noodige wapenen van aanval en verdediging verschaft; men luistert wel naar den
virtuoos der taal, maar slechts om van hem te leeren met die wapenen om te gaan.’
De redeneering is ongetwijfeld zeer fraai. Maar.... beschouwt men de door haar
gewekte voorstelling bij het licht der feiten, dan wordt ze vrij belachelijk... Zoo iets
gebeurt met redeneeringen over geschiedenis wel meer.
Hoe nu? Er bestond een soort van physische onmogelijkheid voor alle soorten van
literatuur, alleen de welsprekendheid uitgezonderd, om zich te ontwikkelen of ook
maar op te komen.... en juist in die jaren, waarin die onmogelijkheid dan wel volstrekt
en zonder eenige uitzondering had moeten zijn, vertoonen zich in al hun kracht de
drie grootste letterkundige genieën, die Rome heeft opgeleverd, en wier werk met
rechtsgeleerde of staatkundige welsprekendheid niets had uit te staan: L u c r e t i u s ,
Sallustius, Catullus.
Mag ik er S a l l u s t i u s wel bij noemen, die eerst na den ondergang der republiek
zich aan letterkundigen arbeid is gaan wijden? Ongetwijfeld. Want de jaren zijner
vorming en ontwikkeling zijn volkomen dezelfde als van de beide anderen: hij is
tien jaren na L u c r e t i u s geboren (dus in 86), juist twee jaren vóór C a t u l l u s .
Daar verrijzen zij dus in die zoogenaamde woestijn plotseling vóór u, de drie
reuzengestalten. Ze schijnen er afzonderlijk te staan als pyramiden. Maar de
werkelijkheid is een geheel andere.
Ja L u c r e t i u s , zeker is hij een persoonlijkheid op zich zelf, en eenigszins ook
S a l l u s t i u s , maar ook zij zijn met allerlei, hoe dunne draden ook, aan allerlei
tijdgenooten verbonden - ook aan C a t u l l u s .
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En C a t u l l u s zelf! Gij kunt u geen uur met hem bezighouden - of niet alleen hij
staat u vóór den geest, maar een groote, dicht aaneengesloten kring van gelijk geaarde,
gelijk gestemde zielen met hem: een krachtige, strijdlustige schare, die in zich de
roeping gevoelt de geheele Latijnsche literatuur te hervormen, ja een geheel nieuwe
literatuur te doen verrijzen uit het puin van al het vorige, oud en nieuw, dat zij onder
haar geweldige mokerslagen zal verbrijzelen.
Wie denkt hier niet onwillekeurig aan de aspiratiën - anderen zullen misschien
liever zeggen de aanmatiging - der jeugdige dichters- en schrijvers-generatie van
onzen tijd? Ik wensch het geheel in het midden te laten of er uit hun streven iets
goeds, iets blijvends (en, zoo ja, een hoedanig) zal voortkomen. Doch dit zal wel
ieder, hoe ook gezind, met mij eens zijn dat, wie later onze literatuur der 19e en 20e
eeuw zou willen beschrijven, onverantwoordelijk handelen zou, zoo hij van die
generatie geen kennis nam en niet haar werk, al zou 't ook tot fragmenten zijn
ineengevallen, al zouden ook die fragmenten nòg zoo spaarzaam zijn, niet trachtte
te reconstrueeren.
Hoe het zij, er broeit en kookt iets in de literatuur dezer jaren, niet bij ons alleen
maar in geheel Europa. Is 't nu niet zeer eigenaardig dat, terwijl vroegere schrijvers
over Romeinsche literatuur - zelfs de door en door geleerde, diepdenkende
B e r n h a r d y niet uitgezonderd - van de heele ‘club v a n C a t u l l u s ’ (ik kies deze
korte en voor ieder verstaanbare uitdrukking opzettelijk) weinig notitie nemen en er
eigenlijk geen plaats voor weten te vinden, men tegenwoordig bij alle schrijvers van
alle landen over dit onderwerp zonder uitzondering lezen kan: ‘de beteekenis van
dien dichterkring kan niet hoog genoeg worden aangeslagen’? En bewijst die
verklaring niet afdoende, dat mijne zinspeling op de letterkundige beweging juist
van den laatsten tijd alleszins gepast was?
Wat is het dan dat die jonge mannen van C a t u l l u s ' tijd te zamen vereenigt?
Allerlei. Laat mij met het voornaamste beginnen. Zoo toch maak ik het meteen
begrijpelijk,
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dat ook zeer veel anderen, die in veel minder nauwe aanraking met hen zijn geweest,
toch hun invloed hebben moeten gevoelen.
Het kernpunt onzer geheele beschouwing is hier het vijftigste gedicht van
C a t u l l u s : één-en-twintig regeltjes slechts, maar die het geheele, zooveel gerucht,
doch geen ijdel gerucht, makende ‘cénacle’1) in levenden lijve voor ons doen verrijzen.
Dat gedichtje luidt in proza-vertaling als volgt:
‘Op den dag van gisteren, mijn L i c i n i u s , hebben wij - want wij
hadden den tijd aan ons - allerlei aardigheden uitgehaald op papier: immers
wij hadden afgesproken subtiel en artistiek werk te maken.2) Elk onzer
schreef op zijn beurt zijn versje en dartelde nu in die, dan in die versmaat.
Zóó beantwoordden wij elkaar onder scherts en wijn. En toen, L i c i n i u s ,
toen ben ik van u weg gegaan, door uw vernuft zóó in vuur en vlam gezet,
dat mij arme het eten niet smaakte, noch de slaap met rust mijn oogleden
dekte: maar door een waanzin bevangen wentelde ik mij om op mijn
legerstede, begeerig het daglicht weer te zien en weer met u te kunnen
samen zijn en met u te kunnen spreken. Maar toen ik met mijn afgetobde
ledematen was opgestaan3) van mijn bed, toen heb ik, mijn lieve vriend,
dit gedichtje voor u gemaakt om u te doen zien wat een smart uw
afwezigheid mij doet. Wees nu niet overmoedig en versmaad mijn bede4)
niet, mijn lieveling,

1) Ik dank dien zoo passenden en doeltreffenden naam aan den geleerden en smaakvollen P a u l
T h o m a s van G e n t , en wat deze er mee bedoelt dat weet ieder wel die b.v. Gautiers
‘Histoire du Romantisme’ gelezen heeft.
2) In 't Latijn esse delicatos.
3) Ik volg hier het verstandig inzicht van B a e h r e n s , die levavi leest voor het
overgeleverde iacebant.
4) Mijn bede. B a e h r e n s was de eerste die deze woorden heeft begrepen: C a t u l l u s
smeekt zijn vriend om weer zoo'n samenkomst.
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anders mocht de wraakgodin u soms doen boeten: tart haar niet, zij is een
geduchte godheid.’1)
Vurige bewondering voor elkaars werk, gloeiende, extatische liefde (ik mag wel
haast zeggen verliefdheid) voor elkaars persoon smeedt die zielen aaneen. Men haalt
hier ter vergelijking wel eens den Göttinger Dichterbund of Hainbund (1772-1774)
aan, en ongetwijfeld is er bij groot verschil veel overeenkomst. Mij althans komt bij
het lezen van dat vijftigste gedicht van C a t u l l u s steeds een gedichtje vóór den
geest van één hunner, H ö l t y , die ook overigens wel eens aan C a t u l l u s denken
doet.

An Miller.
Miller, denk' ich des Tags, welcher uns scheiden wird,
Fasst der Donnergedanke mich,
Dann bewölkt sich mein Blick, starret zur Erd' hinab
Schaut nur Bilder der Traurigkeit.
Ernst, mit finsterer Stirn, wandelt die Stunde her,
Die mich fernet von meinem Freund,
Wandelt ernster und schnell fliegt der gezückte Dolch
In mein blutendes Herz hinab.
Eh dem Baume das Laub röttlich und gelb entweht,
Kommt der finstere Scheidetag,
Stürmt die Freunde hinweg, zücket und stürzt den Dolch
In mein blutendes Herz hinab.
Wann nun wieder den Baum schattendes Grün umrauscht,
Irr' ich einsam von Strauch zu Strauch,
Vor des Einsamen Blick schliessen die Blumen zu
Und die rieselnde Quelle weint,
Und vom Nachtigallbusch tönet mir Seufzerlaut.
Ach die Seelen der Abende
Die uns Freunden entflohn, sammlen sich dann um mich,
Schön und lächlend wie Seraphim.

En 't is niet alleen de antieke versmaat, die mij bij het Duitsche gedichtje aan het
Latijnsche denken doet.
Doch laat ons eenige namen noemen van leden van den Latijnschen Dichterhain:
dan zien wij dat, behalve bewon-

1) De als Latijnsch dichter zoo terecht beroemde G i o v . P a s c o l i heeft door het in
scène zetten van C a t u l l u s ' vijftigste lied een bewonderenswaardig kunstwerk
geschapen, getiteld Catullocalvus.
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dering van elkaars talenten en belangstelling in elkaars werk, ook nog andere banden
hen vereenigen. Daar hebt gij dan vooreerst de Cisalpijnsche Galliërs of
Noord-Italianen:C a t u l l u s vanVe r o n a ,F u r i u s B i b a c u l u s vanC r e m o n a ,
C o r n e l i u s N e p o s ‘de aanwoner van de P o ’, zooals P l i n i u s zegt, Te r e n t i u s
Va r r o van den A t a x in Gallië. Verder de redenaar L i c i n i u s C a l v u s , wien
C a t u l l u s in zijn reeds behandelde 50e gedicht toespreekt, H e l v i u s C i n n a , C.
Memmius, Ticida.
De meesten zijn leerlingen van den zelfden meester, een nieuwe band, den
grammaticus Va l e r i u s C a t o , ook al weer een Galliër. Niets belet ons over dien
meester het eerst te handelen.
Wij noemden hem grammaticus. Beter zou zijn kunstcriticus en opperst
kunstrechter. F u r i u s B i b a c u l u s noemt hem in een zeer aardig gedichtje, waarvan
we niet meer met zekerheid kunnen zeggen of 't een onschuldige spotternij is, dan
wel een bewijs van een, later ontbrande, heftige vijandschap - het ras der dichteren
is prikkelbaar - F u r i u s B i b a c u l u s dan noemt hem:
Latina Siren
Qui solus legit ac facit poetas.
Hij alleen kan dichters lezen, zooals 't behoort, of wel hij alleen (want ook dat kan
legit beteekenen) weet de ware dichters uit den grooten hoop uit te zoeken.
Hij alleen maakt dichters. Ook dit laat tweeërlei verklaring toe: hij alleen weet tot
ware dichters op te leiden, of wel: hij alleen kan door zijn machtspreuk aan wien hij
wil het recht op den dichternaam toekennen of ontzeggen.
Wij zien hem al vóór ons in den kring zijner dweepende en bewonderende jongeren.
Hij leest hun dichtproeven, want hij alleen weet met het ware, fijne oordeel te lezen;
of wel hij geeft een theoretisch college en verklaart wie er onder de tijdgenooten en
ouderen - de laatsten komen er waarschijnlijk slecht af - dichter is en wie niet. Hij
geeft hun les over de vereischten der ware, der echte poëzie, of zalft hen een voor
een tot koning der dichters. Maar ook
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is hij in staat het door hem geleerde en gedecreteerde met proeven van eigen maaksel
op te helderen.
Want hij is de ‘Latijnsche Sirene’. Wij vinden van hem genoemd een Lydia en
een Diana. ‘Hij schreef’ zegt S u e t o n i u s ‘behalve taalkundige werkjes, ook
gedichten, van welke het meest goedkeuring verwerven de Lydia en de Diana.’
Goedkeuring verwerven! Waarlijk hij had wel wat sterker woorden mogen
gebruiken. Althans zóó denken zijn leerlingen.
‘De Lydia, die lievelingslectuur der schoone geesten’ roept T i c i d a . En de groote
C i n n a , dien allen bewonderen, wenscht aan het andere werk zijns meesters de
onsterfelijkheid toe:
‘Moge de Diana van onzen C a t o de eeuwen verduren’.
Zijn deze gedichten ons overgeleverd? Van de Diana niets; waarschijnlijk wel de
Lydia, en dan nog een derde, nog niet genoemd, gedicht - of voor het minst van deze
twee een verre nagalm. Ziehier hoe de zaak staat.
In de zoogenoemde Appendix Virgiliana komt een gedicht voor Dirae
(vervloekingen) genaamd. De dichter vervloekt in het eerste gedeelte het land, dat
hem door een veteraan L y c u r g u s is ontnomen, of liever hij brengt zich de
vervloekingen te binnen, ééns tegen zijn land uitgesproken, en herhaalt die thans,
terwijl zijn vriend B a t t a r u s met fluitspel het lied begeleidt. Maar op eens wordt
de dichter teeder: hij smacht naar het land, waarop zijn geliefde Lydia is achtergelaten.
Dat gedicht nu kende S c a l i g e r aan onzen C a t o toe, op dezen grond dat (volgens
bericht van S u e t o n i u s ) C a t o tijdens de akkerverdeeling onder S u l l a 's veteranen
zijn land heeft verloren, én dat hij een Lydia heeft gedicht. Fr. J a c o b s toonde aan
dat het twee afzonderlijke gedichten zijn: Dirae en Lydia. Daar nu de in de Dirae
besproken akkerverdeeling die van het jaar 41 schijnt te zijn en C a t o toen nog
leefde, heeft hij in dát jaar de emoties zijner jeugd weer opgefrischt. Met die Dirae
dan is door een onkundigen verzamelaar de Lydia van den zelfden dichter vereenigd,
't zij dan het oorspronkelijk minnedicht, hetzij, evenals Dirae, een nagalm.
Het is C a t o met al zijn geleerdheid en talent, ondanks
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al de hem geschonken bewondering, ondanks zijn groote reputatie als docent - immers
S u e t o n i u s deelt ons mede: aan velen heeft hij les gegeven, en hij werd een zeer
geschikt leermeester geacht, vooral voor hen die zich aan de dichtkunst wijdden het is hem, zeg ik, niet meegeloopen naar de wereld. Arm is hij geweest en arm
gebleven. Die zelfde F u r i u s B i b a c u l u s , die hem, al of niet spottend, den eenig
bevoegden beoordeelaar in zake dichtkunst noemt, vermaakt zich aldus over zijn
bekrompen omstandigheden:
Zoo iemand het paleis van mijnen C a t o aanschouwt, met menie
bestreken planken van een afbraak, en dat tuintje van hem, door P r i a p u s
bewaakt, dan vraagt hij zeker: ‘in welke school is C a t o toch wel tot den
volmaakten wijze der Stoïcijnen1) opgekweekt?’ Want tot zijn hoogen
ouderdom leeft hij van drie koolstronken, een half pond meel en twee
druivetrossen, die er onder zijn natte dakpannen groeien.
En elders:
Onlangs, G a l l u s , liep C a t o s schuldeischer de heele stad rond om
het Tusculaansch landgoed(!) van zijn debiteur te koop aan te bieden. Het
is toch vreemd dat die onvergelijkelijke leermeester, die grootste
taalgeleerde en beste dichter, die zoo vernuftig allerlei kwesties weet op
te lossen, met dien éénen naam (nomen = 1 naam 2 schuldpost) maar niet
weet klaar te komen. Zie daar nu zoo'n Z e n o d o t u s en C r a t e s in merg
en been!
Als kind door geweld en onrecht van zijn bezitting beroofd, als volwassene op
niet minder onaangename wijze uit huis en hof gezet! Wij begrijpen dat zoo iemand
ook op later leeftijd lichtelijk in de stemming kon worden gebracht, geschikt om in
heftige bewoordingen het land te vervloeken, dat een vreemde is in handen gevallen.
En al heeft B a e h r e n s gelijk met zijne, door (ik zou denken) onweerlegbare
argumenten gestaafde, bewering dat noch het

1) Zóó meen ik de Latijnsche woorden tantam sit sapientiam assecutus te moeten opvatten.
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door J a c o b s met Dirae noch het met Lydia betitelde echte gedichten van C a t o
zijn, maar navolgingen, door een ietwat later levenden dichter vervaardigd... dat wij
er C a t o 's poëzie uit kunnen leeren kennen staat vast... al is het dan een kennis uit
de tweede hand.
Vervloekingen nu, zooals wij C a t o of zijn navolger hooren uitspreken, behooren
tot een in de Alexandrijnsche poëzie veel behandeld genre, dat dan ook den titel
‘vervloekingen’ draagt. Dat het in den smaak van taalvirtuozen valt, wat wonder?
Hooren wij slechts hoe O v i d i u s in zijn Ibis in het genre doordraaft, waar hij, hetzij
een werkelijken vijand te lijf gaat, hetzij zijn gedwongen rust afwisselt met
krachtproeven in het schimpdicht:
U weigere de aarde haar vruchten, de stroom zijn water, de wind zijn
adem, het koeltje zijn verfrissching. Voor u zij de zon zonder gloed, de
maan zonder licht, geen ster flonkere voor uwe oogen. Geen vuur, geen
lucht sta u ten dienste, aarde noch zee verschaffen u een weg. Als balling
moogt gij dwalen en vreemde huizen afloopen en met bevende stem een
bete broods vragen. Nooit zij uw lichaam of uw ziel zonder pijn, de nacht
zij voor u akeliger dan de dag, de dag akeliger dan de nacht. Wees steeds
rampzalig, maar voor niemand ooit deerniswaardig: man en vrouw
verheuge zich steeds over uw leed. Aan uwe tranen pare zich de haat van
anderen: hoeveel gij ook lijdt, men achte u steeds nog grooter lijden
waardig.
Houd maar op, O v i d i u s ! Gij kunt het. En wat we van Alexandrijnsche
vervloekingen hebben te denken, kunnen we ons nu best voorstellen. We zijn er niet
nieuwsgierig naar te weten, hoe de smakelooze C a l l i m a c h u s is uitgevaren tegen
zijn mededinger, of de, zeker niet smaakvoller, E u p h o r i o n tegen den man, die
hem zijn beker heeft ontstolen.
Maar, ik zeide het reeds, wat een heerlijk terrein voor taalvirtuozen! Wat een
prachtige gelegenheid, voor jongeren vooral, om te toonen wat een hevig vuur er in
hen
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blaakt, om ongetoomde gedachten, verbazing en verbijstering wekkende
woordverbindingen, in één woord om het ‘niedagewesene’ aan den man te brengen!
Zouden wij, voor onze gemoedsrust, niet verstandig doen met, bij zoovele poëtische
en prozaische uitbarstingen der hedendaagsche jongeren, aan die Alexandrijnsche
vervloekingen te denken, dat heerlijk ‘Tummelfeld’ voor ongeoefende ruitertjes op
ongedresseerde paardjes?
Lydia en Dirae zijn niet onverdienstelijke staaltjes van stemmingspoëzie. De Dirae
kan men als een voorlooper van sommige Horatiaansche Epoden beschouwen. Houden
wij deze feiten voorloopig vast; ze komen ons aanstonds te pas.
Wat willen nu deze jonge mannen, door hun hoogvereerden leermeester een plaats
in het heilig koor der echte zangers waardig gekeurd, door vurige liefde tot echte
kunst gedreven, door wederkeerige bewondering aangewakkerd?
Tragedies maken? Ze denken er niet aan, ze zijn te zeer vervuld van hun eigen
stemmingen en aandoeningen om zich in te denken in de eenzijdige hartstochten van
gefingeerde en werkelijke personen der oudheid. Bovendien zouden ze hier, om niet
het reeds eenmaal gedichte nog eens weer te dichten, bergen van literatuur moeten
doorworstelen: een werk dat wel eens schade kon doen aan hun kostbare
oorspronkelijkheid.
Komedies dan? Veel te banaal is dat genre en bovenal: zij, met hun ongekend en
niet te beschrijven zielelijden zijn er lang niet vroolijk genoeg voor, dat zijn ze maar
eens bij buien.
Heldendichten? Wel ja! In 't voetspoor treden van dien ouden pruik van een
E n n i u s , zonder kans hem ooit in te halen of van het pad te dringen!
Maar de satire? ‘'t Gaat moeilijk geen satire te schrijven’ als men dagelijks de
schrille tegenstelling waarneemt van die groote, banale menschenwereld en den eigen
uitgelezen kring, zoo vaak door die groote maatschappij miskend.... en bovendien
een leermeester heeft, die tot over de ooren in de schulden zit. Ook al niet! De echte
kunst vereischt
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den geheelen mensch. Zij laat geen tijd om bovendien studie te maken van
maatschappelijke kwalen en gebreken. Bovendien, de groote meester in dat vak,
L u c i l i u s , wat was hij slordig, wat krioelde zijn werk van fouten en onjuistheden!
Gebruikten zij niet onder de leiding van den grooten meester zijn satiren als
cacografie, en zouden zij zich nu een cacografie tot voorbeeld stellen?
En zij willen bovenal fijn en keurig zijn: de oude oneffenheden in den versbouw
willen zij eens voor al opruimen; geen woord willen zij gebruiken anders dan in den
juisten zin en zóó dat het steeds een eigenaardige nuance aan zijn omgeving kan
verleenen. Zij willen niet maar losweg en met vlugge hand groote gedichten op het
papier werpen: de dáártoe vereischte vaardigheid kan ook de eerste de beste zich
eigen maken. Zij willen fijne teekeningen maken met de pen, tooveren met het woord,
vechten tegen de allergrootste moeielijkheden der kunstigste versmaten.
Slechts één genre is er vóór hen ooit beoefend dat hunner waardig kan geacht
worden: het epyllion (miniatuurepos) der Alexandrijnen. Stellen zij zich dat tot taak,
dan behoeven zij niet te vreezen navolgers te schijnen, dan zijn zij na-dichters. De
stemming van zulk een miniatuur-epos, die kunnen zij zich geheel eigen maken,
daarin kunnen zij zich tot op den bodem verdiepen...en zijn ze zóóver gekomen, dan
is het juist voor hen, echte taalvirtuozen, een dankbaar, een heerlijk werk aan de
Latijnsche taal tonen en klanken en maten te ontlokken, waarvan men te voren niet
had gedroomd. Waarom ook zou men niet in het Latijn strofen zingen als die van
A l c a e u s en S a p p h o ? Waarom geen glyconeën en pherecrateën, geen elf-sylbers
en hinkende jamben of wel zuivere senarii? Zouden de jongeren niet den naam van
slapers en achterblijvers verdienen, zoo ze maar steeds den hexameter als het toppunt
der versbouwkunst bleven beschouwen en niet eens die, zoo vóór de hand liggende,
variatie aandurfden van door toevoeging van den pentameter de zooveel vluggere,
voor het uitdrukken van zielservaringen zooveel werkzamer elegie te scheppen?
Zeker, dat alles kost arbeid en inspanning -
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maar zouden zij daarvoor terugdeinzen? Laat de wereld het maar weten hoe hard zij
werken, hoe zij zich inspannen, hoe zij zich wijden aan hun kunst. Had men hun
voorspeld dat lateren, als G e l l i u s , hen bij voorkeur met de praedicaten geleerd of
wel duchtig geleerd, kundig of door en door kundig zouden vereeren, wel verre van
te ontstellen, zouden zij zich ten zeerste gestreeld achten. Immers zoo iemand, dan
was hun leermeester een geleerde, zijn werk, ook zijn eigen poëzie, de
lievelingslectuur der docti. Wie zijn die docti anders dan zij zelve?
Een nieuwe richting, vooral eene die wat veel gerucht maakt, die met wat veel vuur
en gloed wordt verkondigd, een nieuw streven, vooral van hartstochtelijke, dwepende
jongelieden heeft altijd een zekere comische zijde. Wij zelfs, het onbevooroordeeld
late nageslacht, kunnen niet laten te meesmuilen over dichters, die er hun hoogste
eer in stellen geleerden, ja taalgeleerden genoemd te worden. Hoe moeten hun
tijdgenooten, die wat ouder waren en buiten hun beweging stonden, wel over hen
hebben gedacht? Natuurlijk niet al te vriendelijk. Er is er echter maar één, wiens
meening over het jongere geslacht wij voldoende kennen, maar die ééne geldt voor
allen. 't Is niemand minder dan C i c e r o . Hèm is het niet mogelijk van die nieuwe
school iets anders dan juist de belachelijke zijde te zien.
In een brief aan A t t i c u s van het jaar 50 schrijft hij een versregel neer die,
vertaald, aldus luidt ('t is in een reisbeschrijving):
Van uit Epirus woei een zeer zachte Onchesmites.
Wat ter wereld, vragen wij, is een Onchesmites? Wel - Onchesmus is een stadje
in Epirus. En een wind die van den kant van dat stadje waait kan men dus een
Onchesmiet noemen. Wat een heerlijk woord, hoe verrukkelijk moet dat klinken,
vooral in de ooren van jonge dichtertjes, die zich heusch verbeelden ‘iets te voelen’
bij een woord dat niemand kan begrijpen, dat een gewoon mensch verbaasd en
onthutst doet opzien. En wat een verrukkelijk
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slot van een vers die twee spondeën
! Neen, oolijke C i c e r o , doe maar niet als
of u dat vers ontvalt. Zeer guitig en gepast hebt gij het gemaakt, om er op te kunnen
laten volgen: ‘een fraaie spondiacus, dien ik u present geef: gij kunt er bij onze jonge
dichters succes mee hebben.’
Elders hekelt hij de vitzucht der nieuweren, die zekere vrijheden, door de ouderen
zonder schroom toegelaten, niet meer willen dulden.
En als hij ernstig boos op hen wordt, omdat zij zijn hoogvereerden E n n i u s
minachten, dan geeft hij hun een scheldnaam, die in onzen tijd goeden dienst doet,
wanneer men met weinig woorden die heele dichterschool, met wat daaraan annex
was of er mee in verwijderd verband stond, wil aanduiden. Dan noemt hij hen
Zangers van Euphorion.
Waarschijnlijk was van alle geleerde, gekunstelde, duistere onder de Grieksche
dichters uit het tijdvak, dat wij het Alexandrijnsche noemen, E u p h o r i o n de
allergeleerdste, allergekunsteldste, allerduisterste.

II
‘Welsprekendste aller telgen van R o m u l u s , zoovelen er zijn en zoovelen
er geweest zijn, en zoovelen er in later eeuwen wezen zullen, M a r c u s
T u l l i u s , u dankt van ganscher harte C a t u l l u s , de slechtste aller
dichters, evenzeer de slechtste aller dichters als gij de beste zijt aller
pleitbezorgers.’
Wie, die Latijn geleerd heeft, kent het niet, het allerliefste gedichtje in deze nuchtere
prozavertaling weergegeven? Maar verstaat men wel den waren zin er van? Oudtijds
placht men de zaak zóó voor te stellen dat C a t u l l u s door C i c e r o in een
rechtsgeding was verdedigd, en dat hij hem nu, na zijn proces te hebben gewonnen,
met deze versregels dank betuigde. Die voorstelling dateert nog uit den tijd toen de
geleerden, al hadden zij het ook mis, althans nooit tegen den goeden smaak zouden
zondigen, maar steeds iets voorstellen wat in zich zelf elegant was
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en gepast. Een dichter, die een uitredding uit een groot gevaar of een kwellende
moeielijkheid te danken heeft aan de welsprekendheid en rechtskennis van zijn
pleitbezorger, kan al niet aardiger of geestiger zijne erkentelijkheid betuigen dan
door zijn eigen gaven zooveel maar mogelijk is te verkleinen tegenover die, zooveel
meer in 't openbaar schitterende, zooveel nuttiger gaven van zijn weldoener. - ‘O
voortreffelijkste aller Romeinsche redenaars, u dankt de slechtste aller Romeinsche
dichters’, dat komt te pas, wanneer de zooeven gezegde redenaar een schitterende
proeve zijner welsprekendheid heeft gegeven, die gezegden dichter is ten goede
gekomen.
Stel tegenover die oude opvatting nu eens de nieuwere van We s t p h a l . Volgens
deze was C i c e r o C a t u l l u s in een liefdesavontuur behulpzaam geweest, let wel
door zelf ruim baan voor hem te maken! - Als het er om te doen geweest was iets
volmaakt smakeloos' uit te denken, dan had We s t p h a l het niet beter kunnen treffen.
En wat komt, in dat geval, de voortreffelijke welsprekendheid van C i c e r o of de
onbeduidendheid van C a t u l l u s ' poëtisch talent te pas?
Intusschen van een pleidooi, in een belangrijke aangelegenheid door C i c e r o
voor C a t u l l u s gevoerd, is ons niets bekend, en het is, wetenschappelijk, niet
gerechtvaardigd zulke belangrijke feiten op eigen gezag aan te nemen, wanneer ze
nergens worden vermeld, terwijl ze toch een persoon betreffen, over wien ons nog
al heel wat door vertrouwbare zegslieden is medegedeeld.
De veronderstelling van We s t p h a l , zouden wij, al berustte zij op een
overlevering, bijna het recht hebben alleen om haar onsmakelijkheid af te wijzen:
nu wij weten dat ze niets meer is dan een verzinsel, benoodigd voor een geliefkoosde
theorie, nu gebiedt ons het gezond verstand er in het geheel geen rekening mede te
houden.
Nergens lezen wij iets van een gewichtigen dienst, door C i c e r o aan C a t u l l u s
bewezen: wij mogen dus ook een zoodanigen niet aan onze beschouwing ten grondslag
leggen. Laat dit vast staan!
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Wij mogen dan ook dat ‘slechtste aller dichters’ niet opvatten als een
beleefdheidsformule, waarvan het eenige doel is het ‘voortreffelijkste aller redenaars’
te meer in het licht te stellen.
Waar feiten ontbreken, daar is het een heilige plicht van verstandige menschen
om te rekenen met waarschijnlijkheden, niet met onwaarschijnlijkheden. Het is
waarschijnlijk dat de zaak, waarvoor hier dank betuigd wordt onbelangrijk is: eene
waarvan de geschiedenis niet weet, of het niet de moeite waard acht melding te
maken. Dan is de dankbetuiging maar bijzaak of aanleiding, en de tegenstelling:
‘slechtste dichter’ en ‘beste redenaar’ hoofdzaak en hoofdinhoud van het heele
gedichtje.
C a t u l l u s weet heel goed hoe C i c e r o over hem en zijn tijdgenooten en
geestverwanten denkt, al heeft hij den tijd niet mogen beleven, waarop C i c e r o de,
boven aangehaalde, knorrige en bitse uitvallen nederschreef. Hij stelt er zijn eer in
tot die ‘slechte dichters’ van den nieuweren tijd gerekend te worden. Zoodra hij een
aanleiding heeft om iets aan C i c e r o te schrijven, moet hij zich eens heel eventjes
vroolijk maken over het vonnis, over hem en de zijnen geveld door den grooten
redenaar. Hij doet dat in een allerliefsten vorm, dat is waar, maar toch is het gedichtje
een parade in een literaire schermutseling, een antwoord op kritiek, een antwoord
van groote beteekenis. Met andere woorden: wij kunnen het briefje van C a t u l l u s
aan C i c e r o niet verstaan, tenzij wij bedenken dat C a t u l l u s is, en zich hier erop
beroemt te zijn .... een der zangers van Euphorion.
C i c e r o had er weinig mee op, met die nieuwe beweging op letterkundig gebied,
en zoo gaat het meestal met ouderen, die zich, op welk gebied ook, een aanzienlijke
plaats hebben veroverd. Het is hun niet kwalijk te nemen: zij zijn lang zoo dwaas
niet als degenen, die, uit vrees van voor zoo oud te worden gehouden als ze werkelijk
zijn, al wat maar nieuw is, omdat het nieuw is, toejuichen. Doch later levenden past
het dergelijke bewegingen, als 't eenmaal gebleken is dat ze van groot belang zijn
geweest, ook als zoodanig te
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behandelen. En dat is nu met de zangers van Euphorion het geval. Merkwaardig dat
men het eerst in onzen tijd heeft opgemerkt, terwijl het toch zoo duidelijk is, al is er
van het werk dier zangers weinig voor ons overgebleven. Hier spreken ook zelfs de
kleinste fragmenten.
Laat ons trachten uit het verspreide een geheel te maken!
Het miniatuur-epos der Alexandrijnen, ik zeide het reeds, trok onze nieuwe dichters
aan. Hier gold het zich in een bepaalde stemming geheel in te leven, en voor het juist
weergeven dier stemming alle beschikbare hulpmiddelen der kunst te baat te nemen.
Hier moest fijn en uiterst doordacht werk worden geleverd, want de couleur locale
mocht niet verloren gaan. Weg met alle rhetorica en alle eenigszins versleten frazen!
Het oude is voorbij gegaan, 't is alles nieuw geworden! Nieuw niet alleen, maar
vreemd, ongehoord, verbazingwekkend.
Een prachtig monument dier nieuwe voorliefde is tot ons gekomen. Het is het
Attis-lied van C a t u l l u s .
De schoone jongeling A t t i s is in Phrygië aangekomen, het heilige land der
goden-moeder. Daar, in de duistere wouden bevangt hem de dweepende liefde voor
haar mysterieuzen eeredienst: hij verminkt zich om haar priester te worden en snelt
zijn metgezellen vooruit naar haar tempel met de woorden:
Welaan, gaat met mij, G a l l e n , naar de hooge wouden van Cybele,
gaat met mij, dolende kudden der Dindymeensche godin, die, als ballingen
vreemde landen zoekend mijn aandrift volgend, als mijne gezellen, onder
mijne leiding, de woeste zee en den onstuimigen oceaan hebt getrotseerd,
en uw lichaam hebt verminkt, uit heftigen haat tegen Venus. Verheugt het
hart uwer meesteres door woeste omzwervingen. Weg met alle verwijl!
Gaat met mij, volgt mij naar het Phrygische huis van Cybele, naar de
Phrygische wouden der godin, waar de Phrygische fluitspeler op zijn
kromme rietpijp zijn doffe tonen doet klinken, waar de Bacchanten heftig
het met klimop
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omstrengeld hoofd schudden, waar zij met luid gehuil haar heilige feesten
vieren, waar die dolende schaar der godin rondvliegt: daarheen spoeden
ook wij ons in snellen krijgsdans.
Maar als zij dan aan den tempel zijn gekomen, dan vallen ze van vermoeienis in
slaap; die slaap verdrijft den waanzin, en bij het aanbreken van den dag, als de
bezinning is teruggekeerd, dan denkt A t t i s vol ontsteltenis aan de onnatuurlijke
daad, die hij heeft bedreven. Hij doolt langs het strand der zee, zijn vaderland
terugwenschend en zijn vorig leven als veelbemind jongeling. Hij jammert:
Wat zal ik nu zijn, ik de eens bewonderde knaap? Zal ik nu al die
plaatsen moeten missen, waar ik om mijne schoonheid werd gevierd, de
markt, de oefenschool, het strijdperk, en in plaats daarvan van het groene
Idagebergte de met sneeuw bedekte toppen bewonen? Zal ik mijn leven
slijten op de hooge kruinen van Phrygië, waar de hinde huist, de
boschbewoonster, de ever, de woudwandelaar? Reeds rouwt mij wat ik
heb gedaan, reeds vervult het mij met smart.
Die klachten verneemt de godin en hevig vertoornd besluit zij den ontrouwen
dienaar tot zijn plicht terug te brengen. Zij spant een der leeuwen die haar wagen
trekken los: ‘laat hij’ beveelt ze ‘door waanzin getroffen, terug keeren naar mijne
wouden.’ Zoo spreekt ze:
Het woeste dier wekt zijn woede op en vuurt zich zelven aan: daar komt
hij aanrennen! Hij brult en vertreedt de struiken in zijn hollende vaart!
Nauwelijks ziet hem A t t i s , of door schrik opnieuw dolzinnig geworden snelt hij
het bosch weer in:
Daar diende hij toen de godin zijn leven uit.
En, als ware ook hij zelf ontsteld door het ontzettend verhaal, richt zich de dichter
zelf tot de godin om met deze bede te eindigen:
Groote godin, godin C y b e l e , machtige heerscheres over het
Dindymeensch gebergte, verre van
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mijn huis zij steeds uw waanzin, drijf anderen voort, zet anderen in
verbijstering.1)
Wat is dat alles zonderling en bizar, maar ook, wat is het betooverend schoon!
Wat een rijkdom en wat een keur van woorden, wat een schakeeringen van uitdrukking
- en wat ligt over dat alles een geheimzinnig waas, juist zooals het onderwerp
vereischt. Maar vooral, wat een muziek in de versmaat en in de klanken; wat een
moeielijke en met meesterhand uitgevoerde techniek. Ik weet wel, er heeft een
Grieksch voorbeeld aan ten grondslag gelegen2), maar zoo iets het eerst in te voeren
in een literatuur en een taal, waaraan het tot dusverre geheel vreemd was, dat mag
toch ook wel heeten oorspronkelijk zijn. Bovendien, het is onmogelijk dat kleur en
stemming in het origineel geheel dezelfde zijn geweest. Er moet aan dit gedicht wel
een bepaald tintje zijn dat geheel Catulliaansch is.
Gij hebt de Galliamben van het Attis-lied gehoord, en kunt wel nagaan wat een lastig,
bewerkelijk metrum dat is. Daarin nu stelden de zangers van E u p h o r i o n hun eer,
in het overwinnen van moeilijkheden. En, iets waarom wij hen niet genoeg kunnen
prijzen, zij rekenden het zich tot een plicht hun literatuur met nieuwe versmaten

1) Om den lezer althans eenig denkbeeld te geven van klank en kleur van het
oorspronkelijke, zij hier dit weinige gezegd. Men noemt de verzen van het Attis-lied
Galliamben. Grondslag er van is de ionicus à minore:
Maar door verwisseling, oplossing, samensmelting worden hier uit allerhande verzen
geboren, zoowel het jubelend:
als het doffe:
en tallooze nuanceeringen daartusschen. (De beide aangehaalde Latijnsche verzen zijn
in den tekst door den druk kenbaar gemaakt.)
2) Zie hierover o.a. Couat: la poésie Alexandrine p. 195 en volg.
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te verrijken. Van dien plicht hebben zij zich schitterend gekweten. De phalaecus van
het beroemde:

(het vogeltje van mijn liefje is dood)
de zuivere jamben van het allerliefste
phaselus ille quem videtis hospites
(het barkje, vreemdling, dat ge hier ziet liggen)

de hinkende jamben van het onsterfelijke:

Et quod vides perisse perditum ducas
(Arme C a t u l l u s ! Wees niet langer dwaas: eens verloren blijft verloren),

de zangerige glyconee en pherecratee (waarover aanstonds een enkel woord), ze zijn
alle door hen ingevoerd, bijna alle hebben geleefd zoolang er Latijn is gedicht (dat
wil dus zeggen: ze leven nog); enkele zijn slechts een paar eeuwen oud geworden,
maar - om te herleven.

III.
Wanneer de dichter Laevius heeft geleefd weten wij niet met zekerheid. Ook omtrent
zijn persoon is ons niets bekend. Het allerliefst zou ik hem in den kring van
C a t u l l u s en de zijnen willen plaatsen. Dat hij ongeveer tot den zelfden tijd behoort,
stem ik L u c i a n M ü l l e r volmaakt toe. Het komt mij een onmogelijkheid voor
dat hij, zooals sommigen beweren, bijna een eeuw ouder zou zijn. Doch laat hij een
20 à 30 jaar hun in leeftijd voorafgaan: ook dan nog is hij ons bij onze beschouwing
geenszins in den weg. Immers, 't is een gewoon verschijnsel dat richtingen in de
literatuur, die allen schijn hebben van zoo op eens te zijn geboren, toch werkelijk
voorloopers hebben gehad, wier werk, door de groote menigte hunner tijdgenooten
onopgemerkt gelaten, op eens door een jonger geslacht met vurige geestdrift tot
voorbeeld is genomen, dat de grondgedachte van het nieuwe reeds lang was ge-
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legd, vóórdat er op werd voortgebouwd. En ook dit is lang geen zeldzaamheid, dat
buiten den kring der dichters van het nieuwe de een of ander staat, slechts even dien
kring rakend, maar overigens op zich zelf, een eenling, een zonderling. In 't
voorbijgaan zij gezegd, dat zulk een eenling, een zonderling, zich dan vaak als een
reuzengestalte verheft boven het drukke troepje der nieuwigheids-priesters in zijn
buurt.
Om weer op L a e v i u s te komen. Wij weten dat hij een heelen bloemkrans van
epyllia heeft gedicht, onder den gemeenschappelijken titel van ‘minnescherts’. Van
één er van kunnen wij ons eenigszins een voorstelling maken. Het behelst de
geschiedenis der liefde van P r o t e s i l a u s (den bij 't beleg van Troje allereerst
gesneuvelden der Grieksche helden) en L a o d a m i a .
In de verzen:
Daar gaan ze aan 't lachen, schateren
Ze joelen, schertsen, dartelen
werd zeker de bruiloft beschreven. We hebben van die beschrijving ook het slot over,
maar hoe lang ze is geweest of wat er verder in is vermeld geworden, weten wij niet.
Zeer duidelijk is zin en situatie der verzen:
Heeft soms een andere vrouw u bekoord, eene uit Ilium, rijk in
Aziatische pracht, of eene schitterend van Sardischen en Lydischen
opschik?
Twee punten bepalen een lijn. Gegeven is de beschrijving der bruiloft, alsmede
een brief van L a o d a m i a , waarin zij zich (waarschijnlijk wetende dat de Trojaansche
oorlog reeds lang ten einde is) in angstige gissingen verdiept over de redenen van
het eindeloos wegblijven van haar geliefden echtgenoot. Ja ook het feit van
P r o t e s i l a u s ' dood wordt uitdrukkelijk vermeld.
Wij hebben dus hier een klein motief uit den Trojaanschen sagenkring, uitvoerig
uitgewerkt in den vorm van een verhaal, door dramatische partijen afgewisseld.
De titel Protesilaodamia (twee namen samengesmeed) leert ons dat L a e v i u s
een bizonder behagen had in barokke opschriften. Zoo heet een ander gedicht, waarin
van een
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deel der zwerftochten van U l y s s e s een romannetje schijnt gemaakt te zijn:
Sirenocirca.
Over het algemeen spreidt hij in het vormen van nieuwe woorden en
samenstellingen een virtuoziteit ten toon, zooals wij in het Attis-lied vinden, maar
brutaler. Het is hier de plaats niet, vele voorbeelden dier virtuoziteit aan te halen.
Slechts ééne nieuwigheid zij vermeld, die werkelijk zeer aardig is en zich in onze
taal bizonder goed laat weergeven. Van accipiter (havik) maakt hij een werkwoord
accipitrare, in den zin van toetakelen, alsof iemand in 't Hollandsch zei: havikken
voor havenen.
Al deze nieuwigheden en vreemdheden worden ons door G e l l i u s aangehaald
uit een gedicht Alcestis: ook al weer een epyllion vol afwisseling van stijl en toon
(dramatisch, treurzang, verhaal) en met een blij einde. Juist dat is L a e v i u s niet
onwelkom. Anders, wanneer de traditie hem in een verhaal niets blijds of vroolijks
aanbiedt, ziet hij geen bezwaar er zelf het grappige bij te maken. Waar is ooit een
tafreel van inniger en waardiger liefde geteekend, dan bij H o m e r u s dat van Hector
en Andromache? L a e v i u s ontziet zich niet ook dat in het dartele te keeren en
Hector, als een petit-maître, te laten vertellen van de aardige kunstgreepjes van zijn
alleraanminnigst wijfje.
't Is zeer waarschijnlijk dat minnescherts de algemeene titel is van een heelen
bundel epyllia als Protesilaodamia, Sirenocirca, Alcestis. Een ander gedicht heet
polymetra: een verzameling van metrische kunststukken. Zoo mocht anders L a e v i u s
zijn heele werk wel noemen. Want het invoeren in de Latijnsche literatuur van tot
dusverre ongehoorde versmaten was wel een zijner voornaamste liefhebberijen. Wij
hoorden van C a t u l l u s ionici a minore: het vernuft van L u c i a n M ü l l e r heeft
(een Bentley-waardige ontdekking!) in een citaat uit L a e v i u s (bij Charisius) ionici
a maiore teruggevonden. Daar deze versmaat
volkomen dezelfde variaties toelaat
als de ionicus a minore, was dus dát gedicht van L a e v i u s , wat het metrum aangaat,
een even groot en moeielijk kunstwerk als het Attislied van C a t u l l u s .
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Doch, stappen wij van L a e v i u s af, den onbekende, wiens leeftijd zelfs wij slechts
uit het karakter zijner kunst kunnen opmaken.
Nevens hem moeten wij nog één dichter vermelden eer wij terugkeeren tot die
mannen, wier leeftijd wij met volledige zekerheid kunnen bepalen en aan wie wij,
als aan goed bekende personen, hun plaats in den kring der ‘zangers van
E u p h o r i o n ’ kunnen aanwijzen.
Het is C n . M a t i u s , een levend bewijs hoe de dichters van dezen tijd (want
ongeveer tot dezen tijd behoort hij zeker) op alle gebied nieuwe stof zochten ter
bewerking voor hun inspanninglievend talent.
Door de zoo overgelukkige vondst van H e r o n d a s weten wij nu weer precies
wat wij te verstaan hebben onder mimiamben: 't zijn kleine idylletjes uit het
plat-burgerlijk leven, in hinkende jamben; eenigermate gelijkend op de Adoniazusen
van T h e o c r i t u s , maar oneindig veel minder fijn. Overigens lang niet onaardig.
Het pleidooi van den ‘waard’ is een waardige tegenhanger van L y s i a s '
verdedigingsrede voor den invalide; de moeder, die zich bij den schoolmeester komt
beklagen over de ondeugende streken van haar zoontje en dit jongmensch in 's
meesters bizondere belangstelling aanbevelen, is uitmuntend geteekend.
De Romeinen hebben dit gerre zeer goed gekend, dank zij onzen M a t i u s , die
het ten zijnent heeft ingevoerd, trouwens niet in navolging van H e r o n d a s , maar
van den zooveel ouderen Hipponax. Althans, zóó verzekert ons de metricus
Te r e n t i a n u s M a u r u s : zonder zijn verzekering zouden wij 't er stellig voor
houden dat H e r o n d a s zijn voorbeeld is geweest. Hoor hoe een burgerjuffrouw
klaagt over de onhandigheid harer dienstmaagd:
Vier dagen geleden, naar ik meen, ja wel zeker, toen heeft ze mijn
eenigen waterkaraf, dien ik in huis had, gebroken.
Een vijgenhandelaar prijst op de markt zijn waar aan:
Onder duizenden zulje er geen slechte vinden.
Als je slechte vijgen wilt hebben moet je bij mijn buurman wezen.
Volgens den reeds genoemden Te r e n t i a n u s M a u r u s
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was M a t i u s even geestig als H i p p o n a x . G e l l i u s noemt hem een kundig man,
ja zelfs een duchtig geleerd man. En uit die praedicaten leeren wij al heel wat over
M a t i u s ' kunst. Overigens schijnt hij zich ook wel op andere genres te hebben
toegelegd. Want, practische levenslessen, zooals er ons één van M a t i u s is
overgeleverd, mogen misschien in den mond van vijgenkoopers en andere typen uit
het volk passen, dat geldt niet van plechtstatige beschrijvingen van den dageraad,
van lascieve versregeltjes, van opsommingen van pracht en weelde. En toch ook
versregels van zulken inhoud staan er op naam van C n . M a t i u s .1)
Wat is ons ‘tijkvak’ rijk geweest aan dichters van allerlei aard! Die uitroep moet mij
vóór ik verder ga, nog even van het hart. Van hoevele dichters, nieuw en origineel
in hun streven, hebben wij slechts een paar versregels over, van hoevele kennen wij
slechts bij toeval ook maar den naam! Het volste recht tot die verzuchting geeft mij
deze merkwaardige plaats van C o r n e l i u s N e p o s :
L. J u l i u s C a l i d u s , van wien ik meen te mogen beweren dat hij na
L u c r e t i u s en C a t u l l u s de fijnste dichter van onzen tijd is geweest.
Geen letter hebben wij van hem over, en niemand maakt van hem melding dan
alleen N e p o s . Vergeet niet dat N e p o s een der vrienden van C a t u l l u s is, dat
hij een bewonderaar is van C a t u l l u s ' poëzie. Dus moeten wij wel, als wij eerlijk
willen zijn, uit die vermelding bij N e p o s opmaken dat die kring van zangers van
E u p h o r i o n en allen, die met hen in eenige betrekking staan, veel grooter is geweest
dan men zoo oppervlakkig wel zou denken. Doch ook overigens hebben wij bewijzen
genoeg (en heel wat voerden wij er reeds aan) dat ons zoogenaamd ‘oratorisch tijdvak’
voortdurend rijk gestoffeerd is geweest met allerlei poëzie, dat het steeds waardige
vertegenwoordigers van heele genres, die sedert in de vergetelheid zijn geraakt, heeft
opgeleverd.

1) Dat M a t i u s ook de Ilias heeft vertaald zij hier voor de volledigheid vermeld.
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Doch bepalen wij ons nu verder tot hen op wie wij met voldoende zekerheid weten
dat C i c e r o o s spotnaam slaat!

IV.
Epyllia und kein Ende! Ware alles, wat in den tijd, die ons thans bezig houdt,
geschreven is, bewaard gebleven, wij zouden er onder kunnen begraven worden. Bij
een lang leven en veel vrijen tijd zouden wij ze zeker alle doorwerken, we zouden
er met groote belangstelling allerlei zaken in opmerken, merkwaardig voor de
geschiedenis van Latijnsche taal en stijl, versbouwkunst en prosodie. Of ze ook onzen
smaak zouden streelen? Zeker niet alle in gelijke mate. Voor de meeste zouden wij
noodig hebben ons in het milieu des dichters te verplaatsen, en waar een
zichverplaatsen in een milieu bepaald noodzakelijk is, daar staat het met de schoonheid
van het werk in kwestie reeds eenigszins bedenkelijk. Slechts enkele zouden ons
dadelijk ‘pakken’, slechts enkele zouden door de onmiddellijke bekoring, die ze op
ons uitoefenden, dadelijk zich als echte kunstwerken van den eersten rang bij ons
doen gelden.
Ik geloof, dat we ons in 't klein een voorstelling kunnen maken van wat in 't groot
ons oordeel zijn zou. Het Attislied van C a t u l l u s trekt ons aan en boeit ons; het
gedicht over den haarlok van B e r e n i c e en over het kunstig tapijt, dat op de bruiloft
van P e l e u s en T h e t i s te zien was, laten ons vrij koud: we zouden ze gaarne prijs
geven in ruil voor een zuiverder traditie van enkele kleinere gedichtjes van denzelfden
dichter. In allen gevalle zou ons oordeel geheel verschillen van dat der dichters zelve
uit dien tijd, van den enthousiastischen dichterbond, over welken wij thans spreken.
Dat kunnen wij met volmaakte zekerheid verklaren.
Er bestaat een aardig epigram van M a r t i a l i s , waarin gespot wordt met den
zonderlingen smaak van iemand, die met eenvoudige, begrijpelijke poëzie niet
tevreden is, maar de voorkeur geeft aan het gekunstelde en moeilijke, niet ongelijk
aan die bewoners van een Zuid-Duitsch stadje, waarvan M ü l l e r S t r ü b i n g zoo
grappig verhaalt: die,
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toen ze een directe spoorwegverbinding met een havenstad hadden gekregen, voor
oesters bedankten, omdat er de haut goût aan ontbrak, waaraan ze gewoon waren.
Tot dien richt M a r t i a l i s dezen versregel, om hem zelven het allersterkste staaltje
van zijn wansmaak vóór oogen te houden:
‘Volgens uw oordeel was C i n n a grooter dichter dan V i r g i l i u s .’ En toch:
zooals die door M a r t i a l i s bespotte, oordeelden C a t u l l u s en zijn vrienden, zijn
bewonderaars en de door hem bewonderden. De grootste van hen allen, tot wien zij
allen met bewondering en innige vereering opzagen, dat was C. Helvius Cinna.
In 150 jaar is die voorkeur een dwaasheid geworden: zou zij na achttien eeuwen
weer een bewijs van goeden smaak en wijs inzicht hebben kunnen worden? Wij
gelooven het niet.
Wat was het dan dat C i n n a in de oogen zijner tijdgenooten en geestverwanten
tot den grooten man maakte? Dit vooral, dat hij aan zijn ééne gedicht, Smyrna, tien
jaren met inspanning heeft gearbeid vóór hij het uitgaf. De onkundige zou hier kunnen
denken aan een groot epos, de stichting en verdere geschiedenis der stad Smyrna
behelzende, een gedicht gebaseerd op degelijke en uitgebreide bronnenstudie, rijk
aan allerlei episoden. Niets is minder waar.
Smyrna was een klein gedichtje. Hooren wij slechts de versregels, waarin
C a t u l l u s aan dat werk een onbegrensde vermaardheid en een eeuwig leven
voorspelt:
Smyrna zal tot in het hart van Cyprus bekend worden, het late nageslacht
zal Smyrna doorbladeren; maar de jaarboeken van Volusius zullen reeds
aan de Po sterven en tot mantel strekken aan zoutevisch. Moge ik mij
verheugen in het kleine gedicht van mijn kameraad; de groote menigte
vermake zich met den dikken1) A n t i m a c h u s .
Smyrna was geen epos: het behandelde slechts het

1) A n t i m a c h u s van Colophon, een geleerd dichter van ± 400 v. Chr. C a t u l l u s
noemt hem tumidus wat hier ‘dik’ moet beteekenen, dik als zijn boek: alleen zijn
elegieën-verzameling moet uit 140 boeken bestaan hebben.
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lijden en de lotgevallen der, op haar eigen vader C i n y r a s verliefde, S m y r n a .
Dan kon O v i d i u s er toch vlugger mee terecht! Zijn, misschien niet veel korter,
verhaal dezer afgrijselijke geschiedenis zal wel in één dag te boek gesteld zijn.
Ook H e l v i u s C i n n a was leerling van Va l e r i u s C a t o . Hij is het van wien
wij reeds den versregel aanhaalden:
De Diana van onzen C a t o moge de eeuwen verduren!
Eén leermeester dus met C a t u l l u s en zóó vele anderen. Doch ook allerlei andere,
schijnbaar onbeteekenende, betrekkingen bestaan er tusschen onze jonge mannen.
Ook C i n n a is, evenals C a t u l l u s in Bithynië geweest. Ligt niet de
veronderstelling vóór de hand dat hij er samen met hem is geweest in 't gevolg van
den praetor M e m m i u s , die immers zelf ook dichter was en aan wien L u c r e t i u s
zijn leerdicht opdroeg?
C i n n a zal wel, evenmin als C a t u l l u s , rijk uit de provincie zijn teruggekeerd.
Maar voor één vriend heeft hij toch een cadeautje kunnen koopen, en wel...een
exemplaar der astronomische gedichten van A r a t u s . Hij doet dat geschenk vergezeld
gaan van dit briefje:
(het begin is verloren gegaan)
Maar toch heb ik u op mijn Pontisch scheepje een geschenk meegebracht:
een copie op droge bladen van gladde malva van het doorwrocht gedicht
van A r a t u s , dat ons de hemellichamen kennen doet.
Let wel: Pontisch scheepje, en denk aan dat Pontisch scheepje, door C a t u l l u s
zoo verrukkelijk bezongen.
Gaarne zouden wij ook C i n n a uit Gallië laten afstammen, maar hier ontbreekt
alle zekerheid. De vermelding der Alpen, of de mededeeling:
Thans rijd ik met een tweespan hitten vlug door de wilgenbosschen der
Cenomanen.
volstaan hier toch niet.
Geleerde poëzie is C i n n a a s vermaak, evenals van den
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vriend, aan wien hij een exemplaar der Aratea ten geschenke geeft. Aan een anderen
vriend, A s i n i u s P o l l i o , geeft hij op reis een propempticon mee: een geleerde
beschrijving van de merkwaardigheden, die deze in Azië zal te zien krijgen. In den
aanvang van het gedicht, want een gedicht is het, wenscht hij zijn vriend natuurlijk
een goede reis. Doch, in plaats van in dit verband van het zeil of het roer te spreken,
brengt hij het ongehoorde woord Anquina te pas: het touw, waarmee de ra aan de
mast was bevestigd:
Moge de sterke anquina veilig uw koers richten.
Want geleerdheid strekte toen een gedicht tot aanbeveling, en Cinnaas poëzie moet
verbazend geleerd zijn geweest. Misschien nog geen vijftig jaar na zijn dood was hij
zóó onverstaanbaar geworden, dat men zich door het ophelderen van zijn Smyrma
een onsterfelijken roem kon verwerven, getuige het aardige versje over den
grammaticus C r a s s i t i u s , ons door S u e t o n i u s bewaard:
S m y r n a wil zich, dat toont ze metterdaad, alleen aan C r a s s i t i u s
toevertrouwen; houdt op, onkundigen, haar tot vrouw te begeeren; alleen
met C r a s s i t i u s wil zij in het huwelijk treden, want deze kent haar
innigste gedachten.
Bij voorkeur brengen wij al onze dichters zooveel mogelijk in betrekking tot
C a t u l l u s . Onder al diens gedichten, die niet onmiddellijke uitvloeisels zijn van
zijn eigen aandoeningen, treffen ons naast het Attislied, het meest zijn beide
bruiloftsliederen, het één in helderklinkende strofen het huwelijk bezingend van
M a n l i u s en V i n i a , een gedicht dat eeuwig beroemd verdient te blijven, al was
't alleen maar om den wensch in deze strofen vervat:
Moge een kleine Torquatus, van de schoot zijner moeder de teere handjes
uitstekend, zijn vader met halfgeopend bekje vriendelijk toelachen, moge
hij op zijn vader M a n l i u s lijken, zoodat
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allen hem dadelijk herkennen, en zijn gezichtje het bewijs zijn van de
trouw zijner moeder1).
Het andere, een wisselzang bevattende tusschen jongelieden en meisjes, de eerste
de zegeningen van den echt, de andere van den ongehuwden staat prijzende. Zoeken
wij nu bij zijn tijdgenooten, vrienden en geestverwanten, dan vinden wij onder hun
spaarzame fragmenten beide genres vertegenwoordigd. Van T i c i d a in glyconeën
den uitroep:
O huwelijkssponde door zulk een liefde gezegend
van L i c i n i u s C a l v u s in denzelfden versmaat het beeld:
De lelie, welke een dolende Nymf afknipt met haar blanken nagel.
(Het door den bruidegom ontvoerde meisje wordt hier blijkbaar vergeleken met
de teedere en reine bloem, die van haar stengel wordt gebroken.) Als uit het
bruiloftslied van denzelfden dichter wordt aangehaald:
‘Gij die vooraf (nl. vóór het nacht wordt) uw stralen schiet’ dan duidt dat op een
aanroeping van de avondster, zooals we in het tweede bruiloftslied van C a t u l l u s
vinden.
Degene van wie gezegd wordt:

1) Hier moet ik, als eenige uitzondering, het oorspronkelijke aanhalen: het is zoo
overheerlijk schoon! En wie nog maar een paar woorden latijn verstaat kan het ten
volle genieten, als hij er dit ééne bij weet: het zijn twee strofen, elk bestaande uit: eerst
vier glyconeën:
en dan één pherecratee:
Torquatus volo parvulus}(glyc.)
Matris e gremio suae}(glyc.)
Porrigens teneras manus}(glyc.)
Dulce rideat ad patrem}(glyc.)
Se

ante labello (pher.)

Sit suo similis patri}(glyc.)
Manli
t facil
nsciis}(glyc.)
Noscitetur ab omnibus;}(glyc.)
Et pudicitiam suae}(glyc.)
Matris indicet ore. (pher.)
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Zij gaf wetten, zij vereenigde minnenden in den echt en stichtte groote
steden.
is ongetwijfeld Ve n u s , die door het huwelijk te scheppen de stichtster van steden
en staten is geworden. Zij wordt aangeroepen om den bruidegom gelukkig te maken
door het verkrijgen zijner bruid:
Keur hem zulk een gave waardig.
En ook met haar eigen naam wordt Ve n u s genoemd als meesteres aller goden.
Een gemeenschappelijke karaktertrek van het heele jeugdige troepje is: heftigheid
tegen werkelijke en gewaande vijanden. Zij kunnen op geweldige wijze uitvaren
tegen wie hun goed dunkt, en den spot drijven met al wie hun eenigen aanstoot geeft.
Wie kent niet de, van vuur en verontwaardiging blakende, gedichten van C a t u l l u s
tegen C a e s a r en P o m p e j u s en hun gunstelingen; de woedende uitbarsting:
Wie kan dat aanzien, wie kan het dulden? enz. en het schijnbaar kalmere maar
bitterder en zeker geestiger:
Wat is 't C a t u l l e s , wat draalt gij den laatsten adem uit te blazen?
N o n i u s S t r u m a zit op het gestoelte der eere, Va t i n i u s doet reeds
meineeden bij zijn consulaat: wat is 't, C a t u l l u s , wat draalt gij den
laatsten adem uit te blazen?
Die zelfde machthebbers moeten het ook bij de anderen ontgelden. Ta c i t u s in
een welbekende passage, noemt speciaal C a t u l l u s en B i b a c u l u s als dichters
van smaadredenen tegen C a e s a r . Van B i b a c u l u s is ons niets bekend, bepaald
tegen C a e s a r gericht. Uit zijn vermakelijke spotternijen over de armoede van C a t o
kunnen wij echter opmaken, dat hij zich geen geweld behoefde aan te doen om
hatelijk te wezen. En als hij zich niet ontzag zich over zijn eigen leermeester vroolijk
te maken, dan verwondert het ons geenszins, dat andere schoolmeesters het bij hem
nog erger te verduren hadden. Er is ons van B i b a c u l u s één versregel op den, uit
H o r a t i u s zoo bekenden, O r b i -

Onze Eeuw. Jaargang 1

794
l i u s overgeleverd, waarvan de ware beteekenis eerst onlangs gevonden schijnt:
Waar is O r b i l i u s , die vergetelheid der letteren?
Vergetelheid der letteren! Kan het erger...en geestiger? Ja, wel is het voor de
Romeinsche dichters een vreeselijke gedachte, dat hun werk eens zal belanden ‘in
de straat waar wierook en parfum te koop is, en peper en al wat er verder met slechte
literatuur wordt omkleed’; maar er is iets nog droevigers: dat hun gedichten eens
afdalen tot den rang van leesboekjes in de lagere school: dat is de dood en de volslagen
vernietiging.
Ongetwijfeld was B i b a c u l u s een alleraardigst dichter: dat we van hem niet
meer over hebben is ten hoogste te te betreuren.
Tegen C a e s a r of P o m p e j u s gerichte verzen kennen wij, behalve van
C a t u l l u s alleen nog maar van L i c i n i u s C a l v u s , en wel deze:
P o m p e j u s , voor wien allen sidderen, durft zijn mooi gekapte haren
haast niet aanraken. Wat denkt gij dat hij zoekt? Een man!
en:
Al de schatten, die vroeger het eigendom waren van Bithynie en van
C a e s a r s aanbidder (N i c o m e d e s den koning van Bithynië.)
Ongetwijfeld is dit een fragment van een langer gedicht, waarin verontwaardiging
wordt uitgesproken over de rijkdommen, die zich een of ander gunsteling van
C a e s a r heeft verworven. Denk aan het Catulliaansche:
Wie kan dat aanzien, wie kan het dulden dat Mamurra al de schatten
bezit van Gallia Comata en het verre Brittannië. Verliederlijkte R o m u l u s
(i.e. C a e s a r ) zult gij dat aanzien en dulden?
Deze L i c i n i u s C a l v u s verdient ten volle dat we ons nog even opzettelijk met
hem bezig houden. Wij hebben reeds gezien welk een innige genegenheid er tusschen
hem en C a t u l l u s bestond, door hun geestverwantschap op het gebied der poëzie
gewekt. Beiden hadden het zich tot
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levenstaak gesteld het heele ras der prulpoëten van hun tijd te vernietigen en uit te
roeien. Maar ook waar van kunst en letteren geen sprake was, gevoelden zij zich tot
elkaar aangetrokken: zij waren elkaars trouwe vrienden, in lief en leed, in nood en
dood. Getuige het allerliefst gedichtje, waarmede C a t u l l u s zijn besten vriend
tracht te troosten bij 't verlies zijner Q u i n t i l i a :
Zoo aan het stomme graf, mijn C a l v u s , onze droefheid eenige vreugde
kan schenken, als we door ons treuren1) onze oude liefde verlevendigen
en de lang verscheurde banden beweenen... dan zeker baart aan
Q u i n t i l i a haar vroege dood niet zooveel smart als uw trouwe liefde
haar blijdschap schenkt.
Ook een epullion heeft hij gedicht: Io, dat, al zijn er maar zes regeltjes van over,
zeker niet met zijn dood in 't vergeetboek is geraakt.
Maar een bizondere virtuoziteit betoont C a l v u s in het hekelen van allerlei
vijanden, niet alleen politieke, als C a e s a r en P o m p e j u s , maar ook literarische.
Hij heeft blijkbaar een heel gedicht gemaakt waarin (zooals later L u c i a n u s het
met de philosophen deed) een groote schare prulpoëten in publieke veiling wordt
gebracht. en, natuurlijk, voor weinige stuivers toegewezen. Een regel is er maar van
over:
Thans komt onder den hamer het pedant persoontje van den Sardiniër
Tigellius.
Die T i g e l l i u s is dezelfde, over wiens dood, volgens H o r a t i u s , alle mogelijke
orgeldraaiers, liedjeszangers en bedelaars zoo diep bedroefd zijn. C i c e r o kan den
man niet uitstaan. Hij noemt hem in een brief van 45: ‘pestilenter dan zijn vaderland’
en voegt daaraan toe:
Ik denk dat hij al is toegewezen voor den prijs, door L i c i n i u s
C a l v u s in zijn hinkende jamben voor hem bepaald.
C i c e r o was een man die, wat er ook gebeurde, zich gemakkelijk door een grap
liet vangen. Blijkbaar heeft hij in C a l v u s ' aardigheid van den ‘afslag der prulpoëten’

1) Voor quo desiderio lees ik qui desiderio.
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bizonder behagen gehad. Anders zou C i c e r o zich niet licht door C a l v u s laten
inpakken.
Want - C a l v u s was zijn concurrent op het gebied waar hij als alleenheerscher
wilde gelden: de welsprekendheid. En C a l v u s was redenaar niet alleen, maar had
ook succes met zijn kunst. Vermaard heeft hij zich gemaakt door zijn pleidooi tegen
Va t i n i u s , ook al weer een gunsteling van C a e s a r , maar én bij C a l v u s én bij
C a t u l l u s gehaat met een volkomen haat; ‘odium Vatinianum,’ een haat als
waarmede ik Va t i n i u s haat, dat was in hun mond een spreekwoordelijke
uitdrukking. Die causa Vatiniana is door C a t u l l u s vereeuwigd in het alleraardigste
gedichtje:
Onlangs moest ik toch lachen om een kerel uit de omstanders, die, toen
mijn C a l v u s in een schitterende rede de punten van beschuldiging tegen
Va t i n i u s had ontvouwd, vol verbazing en met opgeheven handen uitriep:
‘Hemelsche goedheid! wat een welbespraakt dreumesje!’
Doch dat C a l v u s C i c e r o o s concurrent was, dat was nog zoo heel erg niet;
maar C a l v u s was een dergenen, die principieel C i c e r o o s heele kunst bestreden.
Hij was een der voornaamsten, die C i c e r o o s stijl nog veel te overladen en bloemrijk
vonden, en geen andere echte kunst erkenden dan die zoo eenvoudig en nuchter was
als die van L y s i a s . Die beweging moet in het jaar 56 zijn opgekomen. Want in ‘de
Oratore’, opgesteld in dat jaar, wordt er nog in 't geheel geen gewag van gemaakt,
noch ook er op gezinspeeld, iets wat C i c e r o , zoo hij gewild had, gemakkelijk had
kunnen doen. Doch in 46 is ze, sedert eenigen tijd, in vollen gang; getuige C i c e r o o s
Orator en Brutus, welke beide geschriften duidelijk de tendenz vertoonen van tegen
de nieuwe richting te velde te trekken.
De mannen nu der nieuwe rhetorica waren allen, naar het schijnt, bovendien
dichters; niet alleen C a e s a r , die in zijn Bellum Gallicum een treffend bewijs geeft
tot een hoe volmaakte dorheid en droogheid een proza-schrijver het wel brengen
kan, en wiens gedichten keizer Augustus
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wijselijk verbood te publiceeren, of Brutus, van wien de auteur van den Dialogus de
Oratoribus zoo geestig zegt:
B r u t u s heeft ook de dichtkunst beoefend, met meer succes dan
C i c e r o - want zijn gedichten zijn minder bekend geworden.
Maar ook L i c i n i u s C a l v u s , een der Helicon-bestormers van C a t u l l u s '
kring.
Met andere woorden: de beweging op letterkundig gebied, waarover wij zooveel
hebben gesproken, beoogde een radicale hervorming, niet alleen op 't gebied der
poëzie, maar ook van het proza.
Over het streven der Attici (zoo noemden zich de bestrijders der Ciceroniaansche
welsprekendheid) acht ik het niet noodig hier veel bij te voegen. Voor de volledigheid
noem ik nog als representanten der richting: C. C u r i o (‘een virtuoos in
liederlijkheid,’ zooals Ve l l e i u s hem noemt), M. C a e l i u s R u f u s , C. A s i n i u s
P o l l i o ... plus de twee schrikbeelden der lieve jeugd: C. J u l i u s C a e s a r en C.
Cornelius Nepos.
Wat hebben nu, vragen wij ten slotte, die Zangers van Euphorion uitgewerkt? Die
vraag is niet te beantwoorden. Daartoe toch zouden wij het bewijs moeten kunnen
leveren, dat in de latere literatuur het een of ander niet had kunnen geboren worden,
zoo zíj er niet geweest waren. Dit alleen kunnen wij verklaren: ze zijn na hun dood
niet vergeten geworden, ze hebben navolging gevonden, ze zijn vóórloopers geweest.
Bij L a e v i u s ergerden wij ons over den wansmakelijken greep om de liefde van
H e c t o r en A n d r o m a c h e tot onderwerp van een dartel epyllion te maken: ook
O v i d i u s heeft zich niet ontzien zich in een zijner onstichtelijkste passages op deze
beide, meest sympathieke, personen van H o m e r u s te beroepen.
De weinige versregels, die van L a e v i u s ' Protesilaodamia over zijn, doen ons
telkens denken aan dien allerliefsten brief, dien O v i d i u s L a o d a m i a aan haar
echtgenoot schrijven laat.
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De Smyrna van C i n n a is ongetwijfeld door O v i d i u s met aandacht gelezen. We
hebben van het heele gedicht maar drie regeltjes meer, doch wie 't niet beter wist zou
ze alle drie aan O v i d i u s toeschrijven.
Van C a l v u s ' epyllion Io zijn er tweemaal zoo veel overgebleven; daaronder één
echt Ovidiaansch van toon, één dat ons levendig aan V i r g i l i u s doet denken.
H o r a t i u s ' Epoden, ik zei het reeds, hebben een voorlooper in de, bij den kring
onzer dichters, zoo naarstig geimiteerde Vervloekingen der Alexandrijnen.
En als H o r a t i u s beweert: ‘ik heb het eerst aan Latium Parische jamben en
Aeolische lyriek laten zien’ dan ignoreert of vergeet hij zijn voorgangers.
Summa summarum: 't is een onvergefelijke dwaasheid de gouden eeuw der Latijnsche
poëzie bij een bepaald jaar te laten beginen en daarvóór een muur op te trekken, die
die gouden eeuw finaal afsluit van al wat er aan vooraf gaat. Strikt genomen ving
die gouden eeuw reeds aan op het oogenblik toen Rome van Athene de roemrijke
taak overnam van hoofdstad te zijn ook der wereldbeschaving en der literatuur.
Misschien zou men als middelpunt er van juist den tijd moeten aannemen toen
C a t u l l u s en C a l v u s en B i b a c u l u s leefden, werkten en dichtten. Ik voor mij
wil niets afdingen op de voortreffelijkheid van V i r g i l i u s , H o r a t i u s , T i b u l l u s ,
O v i d i u s ; P r o p e r t i u s heb ik lief en bewonder ik boven allen, die hem
voorafgegaan en gevolgd zijn. Toch zou ik van die allen wel iets willen missen om
wat meer van die voorgangers over te hebben. Zeker, dan zouden wij vele dwaasheden
kunnen aanwijzen, veel mislukte, ja zelfs smakelooze pogingen. Maar wij zouden
ons kunnen verlustigen in het geloof, den frisschen ijver en brutalen hartstocht dier
jonge mannen, die zich geroepen voelden om nieuw leven te geven aan de taal en
de kunst van hun volk.
Maar vergeten wij het voornaamste niet! Niets is er, waardoor de Romeinsche
literatuur meer wereldliteratuur
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geworden is dan door de elegie. En, nu ja, wat het uiterlijk betreft, hebben de
Romeinen ook deze aan de Alexandrijnen ontleend, maar ze hebben haar tot een
geheel eigen genre gemaakt....
‘Hoe weet gij dat?’ roept men mij deftig verwijtend toe ‘kent gij dan
Alexandrijnsche elegieën?’ Neen, dat niet, maar ik ken maar al te goed de mannen,
die ze hebben gemaakt, en daarom ben ik zoo innig dankbaar, dat ze samen met een
ontzettende massa producten van gelijk allooi en gelijke herkomst verloren zijn.
Want, laten wij 't toch maar niet trachten te loochenen, die Alexandrijnen mogen
ijverige verzamelaars zijn geweest van poëtische onderwerpen.... de Romeinen, die
die onderwerpen ter bewerking hebben genomen, stonden duizelingwekkend hoog
boven hen. Is 't geen zonde te denken, dat een heerlijk genie als P r o p e r t i u s (om
slechts dezen te noemen) iets meer dan het uiterlijk van zijn werk zou danken aan
C a l l i m a c h u s en consorten, die...maar ik zou gaan schelden, en 't is hier de plaats
mijn lezers met C a l l i m a c h u s bekend te maken.
Wat een echt prulpoeet C a l l i m a c h u s is geweest heeft indertijd C o b e t
allergeestigst (en volkomen naar waarheid!) beschreven. Ik weet echter niet of niet
het volgende staaltje nog geschikter is om hem te karakterizeeren dan al het door
C o b e t gezegde.
C a l l i m a c h u s gaat in een zijner hymnen het verhaal doen van E r y s i c h t h o n ,
die, daar hij zich vergrepen heeft aan een heiligen boom van Ceres, gestraft wordt
met een onverzadelijken honger. Het heele verhaal is vol van den meest smakeloozen
zotteklap. C o b e t vermaakt zich het meest hierover dat E r y s i c h t h o n ook... zijn
poes opeet. Mij lijkt nog iets maller de klacht van E r y s i c h t h o n 's vader: ‘mijn
koks kunnen niet meer’, maar zeker veel doller de uitroep van dienzelfden vader in
de bede tot zijn vader N e p t u n u s : ‘verlos hem van die akelige kwaal of... voor den
duivel! voêr hem zelf!’ (Zoo toch, en niet anders moeten wij de Grieksche woorden
vertalen, óf wij doen het Grieksch geweld aan).
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C o b e t noemde al die poeet-bibliothecarissen van Alexandrië, Antiochië en andere
zetels van oude geleerdheid, ‘schoolmeestertjes’. Weet gij hoe C a l l i m a c h u s zich
in zijn Erysichthon-episode meer bepaald laat kennen? Als kostschoolhouder! Dat
E r y s i c h t h o n een zware zonde boet tegen een godheid bedreven, dat hij aan den
eenen kant mededoogen verdient, aan den anderen een vreeselijk voorbeeld is van
der goden strengheid, dat hij een koningszoon, een kleinzoon van een god is C a l l i m a c h u s denkt er niet aan. Zijn ziel is slechts voor één gedachte vatbaar,
die de vreeselijke geschiedenis hem ingeeft: ‘Hemel, stel U eens een kostschool vóór,
waar zoo'n ziekte heerschte!’
Neen, neen en nog eens neen! hun elegie als zoodanig, in haar edelste,
diepstgevoelde uitingen, danken de Romeinen niet aan de Alexandrijnen. Haar hebben
zij geschapen met hun eigen ziel en hart! En wie daarmee zijn begonnen, dat waren
al weer de zangers van Euphorion.
En wie nu, als ik, een onoverwinnelijken afkeer gevoelt, zoodra hij van ‘beweging’
hoort en van ‘nieuwigheid’ die bedenke dit: het feit, dat deze jonge mannen een
beweging hebben op het touw gezet en nieuwigheden zijn gaan invoeren, dat is maar
bijzaak. De hoofdzaak is dat zij talent en genie en dichterlijke bezieling hadden. Hun
optreden als hervormers van alles en nog wat was maar een middel om zich en hun
vrienden op te wekken en aan te vuren, en wij gunnen hun dat middel van harte.
Maar het allermeest stellen wij belang in hen omdat één hunner C a t u l l u s was.
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Onze Leestafel.
Wa l t h e r v a n We i d e . Dolóre. 's-Gravenhage, Va n d e r H a a r en
van Ketel.
Het eerste van dit bundeltje van 94 verzen vangt aldus aan:
'k Zie in al Uw Werken, Heer!
Uw Gunst, Uw Gloed, Uw Leven;
Gij hebt aan alles, sterk en teêr,
Uw Wil, Uw Kracht gegeven.

Nietwaar, dat zou bijna van t e n K a t e kunnen zijn. - Maar dan had ‘'k Zie’ moeten
zijn: ‘Ik zie’, maar dan had de schrijver niet zoo onbehoorlijk verkwistend moeten
wezen met zijn hoofdletters en de twee laatste regels wat dieper of duidelijker kunnen
maken. Dus t e n K a t e is het toch nog niet.
No. XXXV is getiteld ‘Avond’ en begint:
Bleek-zacht belicht droomen wolkjes aan kimme,
Starend naar d'aarde die slapen wou gaan;
De sterretjes bleven een wijle nog glimmen,
Schijn-vriend'lijk was er de koud-strakke maan.
De wollekjes waren nog reis-niet-gereede,...

Hm, dat is andere kost. Dat is niet de dingen be-zingen zooals t e n K a t e , dat is de
dingen zelf laten zingen met eigen woorden zooals onze nieuweren - maar dan
moesten die wolkjes niet ‘staren’ en niet zoo afschuwelijk worden uitgescholden
voor ‘nog reis-niet-gereede’.
Verder krijgen wij heel wat Duitsch te lezen - maar alle Duitsche verzen van
Wa l t h e r v a n We i d e halen met hun allen niet de zangerigheid van één strofe
van Wa l t h e r v o n d e r Vo g e l w e i d e , als:
Durchsüsset und geblümet sind die reinen Frauen,
So wonnigliches gab es niemals anzuschauen
in Lüften noch auf Erden, noch in allen grünen Auen.

of:
Wenn die Blumen aus dem Grase dringen
Gleich als lachten sie hinauf zur Sonne...

Dus de heer Wa l t h e r v a n We i d e heeft met het uitgeven van Dolóre een heel
nuttig werk gedaan - voor zichzelf. Hij heeft zijn zak woorden en maten eens kunnen
uitschudden en zoo zijn bewegelijk gemoed eens grondig kunnen luchten in 94
verzen.
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Bij zijn gezonden zin en dichterlijken aanleg kan hem dit veel goed doen voor later
- laten we zeggen voor over zeven jaren. Onze literatuur heeft hij geen goed gedaan
met die 94 verzen - waarvan er niet één zal blijven leven. Misschien ziet hij dit nu
ook wel in: en als hij het inziet, dan kan hij over eenige jaren nog wel eens een goed
- en dan liefst Hollandsch - vers ons geven.
G.F.H.
C h . E n s c h e d é , Technisch onderzoek naar de uitvinding van de
boekdrukkunst. Haarlem, E r v e n B o h n , 1901.
In de studie over de uitvinding der boekdrukkunst getiteld ‘Mainz of Haarlem’,
opgenomen ook in de Verspreide Geschriften, deel I. kwam de heer F r u i n na zijn
nauwkeurig en scherpzinnig onderzoek van de totnogtoe bekend geworden historische
bescheiden tot een ‘Non Liquet’ betreffende de vraag, waar de uitvinding had plaats
gehad. Ook hij meende, dat, bij gebrek aan nadere gegevens van historischen aard,
misschien nog uit een nauwkeurig onderzoek van de technische gegevens nieuwe
argumenten voor één van beide plaatsen of wel voor een derde - en niet onduidelijk
wees hij daarbij op Utrecht - zouden kunnen geput worden. De verschijning van een
groot Duitsch ‘Festschrift’ ter eere van G u t e n b e r g en de stad Mainz bij gelegenheid
van het vrij willekeurig gekozen eeuwjaar der geboorte van den beroemden Duitschen
‘uitvinder’, was voor den heer E n s c h e d é de gelegenheid om zulk een technisch
onderzoek in te stellen. Hij onderzocht met groote scherpzinnigheid de drie
hoofdgronden, waarop de Duitsche geleerden de eer der uitvinding aan G u t e n b e r g
toekennen: de akten, opgemaakt bij het Straatsburgsche proces van 1439; die van
den notaris H e l m a s p e r g e r betreffende het geschil tusschen G u t e n b e r g en
F u s t ; de berichten in de kronieken enz. over de uitvinding. De onderzoekingen
betreffende de eerste gronden bewegen zich bijna uitsluitend op technisch gebied en
eischen bij hare beoordeeling eene veel hoogere mate van technische kennis dan die.
waarop ik kan bogen; die betreffende den derden grond zijn voor den leek
gemakkelijker te volgen maar juist dit gedeelte schijnt mij het minst welgeslaagd
toe, of liever het minst volledig. Met dat al is door dit geschrift de zaak op een
totnogtoe weinig bewandeld terrein een goed eind verder gebracht en, naar het mij
voorkomt, staat de zaak van G u t e n b e r g thans nog veel minder vast
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dan te voren. Ook de schrijver onthoudt zich van de uiting eener bepaalde meening
omtrent de vraag, waar dan wel de boekdrukkunst het eerst is uitgevonden, maar hij
toont zonneklaar aan, dat de werkzaamheid van G u t e n b e r g in ieder geval slechts
eene voortzetting kan zijn en geen begin. Dat begin is op grond van het bekende
bericht in de Keulsche hroniek omtrent G u t e n b e r g 's kunst en van de vondst der
oude Hollandsche gedrukte stukken, de zoogenaamde Costeriana, ongetwijfeld in
Holland, d.i. het graafschap van dien naam, te zoeken. In verband met de traditie,
die de uitvinding te Haarlem plaatst, zijn de kansen van deze stad op de eer der
uitvinding na dit geschrift zeker gerezen, al blijven de bezwaren tegen den ouden
L a u r e n s C o s t e r als den ‘uitvinder’ nog bestaan. In ieder geval is de studie van
den heer E n s c h e d é een belangrijk stuk in het geding.
P.J.B.
G.C. v a n 't H o o g . Iris. Verzen. Amsterdam, T i e r i e en K r u y t , 1901.
Het boek, waarmede voor drie jaar terug de heer v a n 't H o o g debuteerde, bevatte,
naast een aantal sonnetten en liederen, waarin het waardehebbende van den bundel
verscholen lag, een fragment ‘Psyche’, een Sonnettenkrans, en een grooter, wij zullen
maar zeggen, philosophisch gedicht ‘Geluk’.
De uitgave van het fragment leek niet gerechtvaardigd (zooals dit wèl het geval
is bij K l o o s ' Okeanos) door de bizondere schoonheid der verzen.
De Sonnettenkrans1) mocht den liefhebber van retrograden, kettingdichten en
dergelijke snuisterijen behagen, zooals hij daar lag was het een poëtisch lapwerk.
De Terzinen van ‘Geluk’, als men dacht aan de trotsche statigheid van
P o t g i e t e r s maatgang, aan de krachtige nervatuur van P e r k s verzen op H o o f t ,
om van uitheemsche dichters te zwijgen, waren eigenlijk geen Terzinen, evenmin
als het verwarde redekavelen op den naam van philosophie mocht aanspraak maken.
De Liederen en Sonnetten eindelijk waren vol valsche beeldspraak en zonden
tegen taal, rijm en maat, zoo vol dat het een geduldswerk werd ter wille van enkele
waardevolle zaken op dat erfhuis van gemeenplaatsen te blijven. Op p. 47 liet b.v.
de auteur zijn ‘schreden sterven in het mulle zand met zachte snikken’, op

1) Zie hier omtrent A.S. K o k : van Dichters en Schrijvers. 2e stuk p. 95 en 217.
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p. 49 knielen stervensbange bloemen, op p. 55 hangt het ‘verlangen in lange roode
draden uit den kelk eener lelie’ en op p. 14 komt de ‘veelpoot'ge angst iemand
bevâen.’
De woorden werden willekeurig met een e verlengd1): gange (p. 92), zuchte (p.
36), wolke (p. 36), duisternisse (p. 61) zeëe (p. 62, p. 85) en luchte (p. 90); in den
nominatief werd stillen lach (p. 40) geschreven; in de regels ‘O, parelglinsterenden
Levensstroom, die 'k overhang met àl mijn zieletwijgen’ (p. 65) kans gezien twee
foutvliegen in één klap te slaan; tusschen den stoet der vijfvoetige jamben wandelde
hier een makke zesvoeter (p. 24: 352, p. 39: 12) ginds een manke vijfvoeter (p. 33:
14) en terwijl nu eens de taal terwille van het rijm werd mishandeld, - mousselien
tot moeselijn (p. 81), contour tot contuur gemaakt (p. 103) - werd dat zelfde rijm op
andere plaatsen verwaarloosd en door assonance vervangen (p. 63).
Toch bleef er, dit alles, en meer dan ik hier vermelden kan in aanmerking genomen,
nog wel het een en ander over. Er kwamen in het Terzine-gedicht tegenover passages
als:
‘En de angst, die eertijds kneep Met klauw d'onnooz'le ziel, bij 't stomp zich zinnen’
goede regels voor b.v. ‘Dat als stil eiland, uit gewoel der zee, Zijn lichtend strand
uit donkre golven beurt.’
Naast het akelig gemaakte

Klaprozen.
Klaprozen in een veld met gelend graan
In 't helle zonlicht schreeuwen hare kleuren!
'k Zie rood van wilden hartstocht hen ôpstaan
En 't gloeiend hoofd uit goud-wijs koren beuren!
De speelsche wind komt over 't land gegaan;
Nu gaan hoofdschuldend àl de halmen zeuren,
En zien de rozen met minachting aan.
Deez' buigen 't hoofd... doch dan op eens weer scheuren
Zij los zich uit den deemoed enz.

stonden de geenszins onberispelijke, maar toch niet kwade verzen ‘Ceramiek’ (p.
95) en ‘Avond’, dat ik hier citeer:
Het groote, sterke leger van den dag
Marcheerde weg, hoogheffend roode vanen,
Die ik als vlammen aan de kimmen zag,
Ontplooiend wijd heur breede en lange banen.

1) Dit is een kunstje dat meer Hollandsche verzenschrijvers verstaan. Zie b.v. B o r e l 's ‘Maagd’
in P o l d e M o n t 's na P o t g i e t e r 's Dood p. 334.
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Nog echoode over zee de hoevenslag (!)
Van Phoibos' ros, met wapp'rend gouden manen,
En 't ver verwijderd zingen en gelach
Van al de krijgsliên, die er nà hem kwamen.
En als de leste helmenglans verglom,
En ook de laatste roode vaan weg zwierde,
Was de aarde als een verlaten vest; - rondom
De huizen en 't geboomt', dat dun opslierde (!)
Bij hoogen muur en wal van horizon, Maar 't Leven wèg: - klein dorp, dat sabbath vierde.

Uit het boek ‘Geluk’ werd duidelijk, dat er een beginneling aan 't woord was, wien
men, dit blijkt uit een Sonnet als het aangehaalde, geen talent kon ontzeggen, maar
wiens tekortkomingen aan onervarenheid en overschatting van eigen kracht en recht
te wijten waren. Overschatten deed hij zijn kracht, waar hij, die maar zelden een
dragelijk Sonnet maakte, een Sonnettenkrans vervaardigde, waar hij, den vorm der
Terzine nog lang niet meester zijnde, philosophie in rijm en maat trachtte vast te
leggen. Overschatten deed hij zijn recht waar hij de Taal geweld aandeed, die hij
nog niet had leeren beheerschen, en hij deed hierdoor denken aan den jongen, die
zich voorneemt over de leuning van een brug naar den overkant eener rivier te loopen,
onderweg dreigt te vallen, kruipend over de leuning verder gaat, inderdaad de andere
zijde bereikt, maar op een andere manier dan hij bedoeld had.
In het bundeltje Iris, dat thans voor mij ligt, treedt de auteur dan ook, door ervaring
en kritische opmerkingen1) wijzer geworden, over den beganen grond. Een
onderneming als een Terzine-gedicht wordt nog slechts op kleine schaal beproefd
(p. 62), knutselarijen als de Sonnettenkrans behooren tot het verleden, het gansche
boekje is bescheidener van afmeting. O, dat het nog bescheidener, dat de auteur nog
meer tot inzicht van eigen zwakte gekomen ware, dat hij nog minder wierook van
lof gesnoven, nog meer van den alsem der kritiek gedronken hadde. Want niet alleen
de quantiteit, maar ook de qualiteit van het boekske is minder dan vroeger.
‘Men zou het zijn bundel niet aanzeggen dat ze het werk is van het hoofd eener
openbare lagere school der 1e klasse (voor on- en minvermogenden) te Amsterdam’
schreef een der recensenten, en terstond is de Heer van 't Hoog bereid ons een kijkje
op zijn omgeving te gunnen in verzen die mogelijk wel spreken van een gevoelig
gemoed, maar die met de kunst slechts in zeer ver verwijderd verband staan:

1) Gids 1898 III 367; Spectator 13 Aug. 1898; Nederland 1898 II 369.
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(p. 39).
‘In lange rijen zitten de kind'ren;
‘Somm'ge met Zondagsche pakjens aan,
‘Maar ook schoreme stakkers in poovere plunje,
‘Kind'ren van d' armsten, die er bestaan! enz.

of wel:
(p. 23).
O volk, dat1) schrompelt in uw zorge en nooden,
Dat bot uw ziel verkoopen moet voor slijk, (?)
Wil niet de honger wreed u dooden, O volk, dat waart bestemd voor 't zonnerijk
Van mensch-geluk, dat thans u blijft verboden, Als Paradijs, waar de Engel staat te prijk (?)
Met vlammend zwaard, - waar zijt gij heengevloden?
In holen van ellend' naamt gij de wijk!
Maar daar is Zon, o volk, voor alle menschen!
En blauwe hemel en veel groen geboomt;
Daar 's licht en lucht en klank van duizend wenschen!
Daar is veel meer dan ge ooit als kind gedroomd
Ook hebt, - voor dat uw ziele ging verflensen!
Op, volk! - de donkert ùit, die òm u loomt.

Schrijft een ander recensent over van 't H o o g 's sonnetten en liederen ‘Daarin speelt
hij met de taal, kent hij geen moeilijkheden van maat en rijm, verbaast hij door zijn
techniek’, de heer van 't H o o g is wel zoo vriendelijk deze uitspraak door een
voorbeeld toe te lichten: (p. 60)

Paradijs-ideaal.
Wij zette om ons verbonden innigheid
Den dub
len tuin van onze Liefde heen,
Die zal daaròm staan als een hooge haag
Van levend groen, dat duizend bloemen draagt!
En 't Vreugdelied van 't Leven zal er zingen
En vloeie uit alle looverhoeken aan,
Als lied-g
orden licht, dat zachtkens zoekt
En vindt, één weerklank in ons beider hart.
Wij zulle er weten van het Paradijs,
Den oerd
om van de ziel, die nooit vergaat!
Wij zullen zijn, als kind'ren in de zon!
En al 't gediert' des velds zal naar ons hooren,
En leggen zich aan onze voeten neer,
En nacht noch dag, zal onze Liefde storen!

In dit vers, overigens niet tot de slechtste behoorend, wordt,

1) De cursiveering, op alle na, in vs 9, is van mij. Vs 3 komt weer een voet te kort. Dat de
Paradijs-Engel te prijk stond verneem ik hier voor het eerst.
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zooal niet met de taal, dan toch met het rijm gespeeld, maar op eenigszins andere
wijze dan de beoordeelaar bedoelt. Het is wel mogelijk dat het gediert' des velds op
zulke muziek afkomt, ik behelp mij voorshands liever met een sonnet als D r a y t o n 's
‘Since there's no help’ of K l o o s ' ‘Ave Maria’.
Misschien zal men antwoorden, dat de heer v a n 't H o o g rijm, maat en taal wel
degelijk meester is, maar dat hij juist niet wilde, o goden, als Göthe ‘Beschränkung’,
doch integendeel Vrijheid, en dat hij dus met voordacht de eentonigheid van het
zuivere rijm verbrak, de naar het wezen van het Sonnet niet bijeen-hoorende deelen
in een liet vloeien, ja zelfs de oasen der taalfouten en grammatische miswassen
tusschen de dorre monotonie der juiste dictie aankweekte.
Misschien ook zal men mij tegenwerpen, dat de auteur den loop zijner gedachten
en zijn stemmingen vrij wilde laten en, van twee kwaden het minste kiezend, het
lastige rijm in de Sonnetten liever verknoeide dan zijn juiste gedachte of zijn mooi
gevoelde stemming; dat hij dus, waar de natuur met de kunst in conflict kwam, de
kunst over boord zette om de natuur in veilige haven te brengen.
Maar wat belette den heer v a n 't H o o g proza, of wel rijmlooze jamben, of des
noods (als hij dan per se een Sonnetten-schrijver wilde wezen) van tijd tot tijd
rijmlooze Sonnetten te maken, zooals b.v. G r y p h i u s lang voor hem reeds in
Duitschland deed? Ik sta er niet voor in, dat er dan iets voortreffelijks voor den dag
zou komen, want ook het schrijven van goed proza enz. is lang geen allemans-werk,
maar de heer v a n 't H o o g zou een minder dwaas figuur maken en de poëzie bleef
in een harer schoonste bloei-knoppen onaangetast. Zooals de zaken nu staan lijkt de
heer v a n 't H o o g op een zondagsjager, die het aantal beloofde reeën niet heeft
kunnen raken, en met een paar aangeschoten tamme bokken thuiskomt. Het zou
royaler geweest zijn te zeggen, dat het wild dien dag zeer schuw was en het
wildbraadfeest tot nader diende te worden uitgesteld....
Maar.... voor ik van den auteur afscheid neem, wil ik nog even laten zien hoe de
buitenwereld, het verrukkelijke gezicht van te veld staand graan hem aandoet, en,
lijnrecht daar tegenover, hoe een uit reflexie geboren stemming zich naar buiten
verzinnelijkt:

Gemaaid korenveld bij avond.
De garven
Staan in zwijgend omarmen,..

Onze Eeuw. Jaargang 1

808
De hoofden geleund:
Vrijende paren in 't schemerduister Met verwarring van haren!
Een wellust-ruischen
Waart in het rond....
Als lisplen en sussen
Van fluistren en kussen....
Of de halve wereld
Te vrijen hier stond.

en daartegenover:

Stemming (p. 30).
Ik voel de onwisheid om mij heen als donkert!
Ik weet niet, waar 'k mijn voeten zetten moet!
Daar is geen star, die er door henen fonkelt,
't Is alles vage ontastb're nevelstoet.
Ik grijp, en knijp mijn leêge handen saem!
Ik roep, maar zelfs geen echo kan 'k bewegen!
Daar is geen woord, dat van mij heen wil gaan;
Zij klemmen m' in den mond, en houden tegen!
En werp ik ze uit, zij ploffen in het duister,
Als zware keien in een donk'ren vloed,
Die zonder spoor verzinken... en ik luister
Naar 't vreemde spatten, dat mij rillen doet! enz.

Er volgen nog zes coupletten, waarin een soort Multatuliaansche opstandigheid tegen
de macht, die hem zonder licht in 't donker leven stuurde, maar ik meen het hierbij
te mogen laten. De overige verzen zijn over 't geheel genomen niet veel slechter en
niet veel beter dan de door mij geciteerde. Ik meen dat de schrijver van ‘Geluk’ en
van ‘Iris’ van tijd tot tijd de dingen ziet zooals ze door een, zij het dan ook geen
groot, kunstenaar gezien worden. Maar niet tevreden met die enkele oogenblikken
van zuiver zien en zuiver voelen, schrijft hij ook wanneer hij eigenlijk niet in een
toestand verkeert, die hem vergunt kunst te maken, en zoo zendt hij met het weinige
dat voldragen is ook een massa embryonale verzen de wereld in. Laat hij ons liever
in twintig jaar een tiental dragelijke verzen geven.
B i l d e r d i j k ligt met zijn ‘Ondergang der eerste wereld’, zijn ‘St. Albaan’ enz.
bij 't oud roest. Het sereen gezang van S t a r i n g 's ‘Herdenking’, zweeft de eeuwen
door, en ontroert de harten van geslacht na geslacht, gelijk het eens uit zijn eigen
waarachtige ontroering geboren is.
Augustus 1901.
FRANS BASTIAANSE.
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St. Odilienberg.
Door Mr. S. Muller Fz.
Het logement Zur Krone te Barr in den Elzas. Als wij de deur openen, staan wij in
de groote lage zaal, die dienst doet voor allerlei doeleinden te gelijk. De geheele
voorzijde is ingenomen door kleine vensters, waarachter zeer huiselijk de taarten en
koekjes uitgestald zijn, die straks op den disch zullen prijken. Op eene estrade in den
hoek troont eene der eigenaressen, eene oude dame, voor eene tafel met boeken: dit
is het kantoor. Daarnaast staat voor de ramen eene lange gedekte tafel, waarop de
maaltijd wordt opgedischt: de eetzaal. Meer naar achteren zit de andere eigenares,
eene mooie oude in het zwart met witte haren, met een paar jonge meisjes die de
gasten bedienen, aan eene ronde tafel voor een zijraam, uitkomende in de
porte-cochère: dit is de huiskamer; als de omnibus binnenkomt, steekt het paard
huiselijk zijn kop (naar 's lands wijs gedekt met een strooien hoed) door het raam
om het gewone klontje suiker in ontvangst te nemen. En verder naar achteren, om
de kachel midden in de kamer, staan drie of vier ronde tafels, waar de stamgasten
zich verzamelen: de gelagkamer. Op den achtergrond een breede trap, die naar boven
leidt, naar eene groote lage zaal met eene
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oude piano, waar de feesten van het stadje gegeven worden, en verder naar een warnet
van kleine, dwaze slaapvertrekjes, allen, trap of trap af, uitkomende op de galerij,
die om de binnenplaats loopt en als gang dienst doet.
Terwijl wij bezig zijn met ons middagmaal - goed, al is het wat zonderling toebereid
- verschijnen achtereenvolgens drie mannen, die naast de kachel aan de ronde tafel
plaats nemen en hun karaf landwijn bestellen, zwijgend, totdat een dikke jongman
met helder-bruine oogen en donkeren knevel binnentreedt, die, gezellig en genoegelijk,
zich bij hen plaatst: l'a m i F r i t z in eigen persoon. Dan is het uit met het stilzwijgen.
Eerst een paar opmerkingen en alras begint onze vriend in volkomen onverstaanbaar
patois een verhaal, dat de zwijgende vrienden boeit, hunne oogen doet opleven en
ze eindelijk laat uitbarsten in een smakelijk geschater. De mooie oude dame in het
zwart staat op en plaatst zich achter den verteller, en onder het verhaal klopt zij hem
goedkeurend op den schouder, strijkt hem over de krullende lokken, lachend eindelijk
dat de tranen haar over de gerimpelde wangen rollen.
Maar wij moeten het vrolijke tooneeltje verlaten; want wij hebben ons voorgenomen
het klooster St. Odilienberg te bezoeken, den Hohenburg, in de 7e eeuw door St.
Odilia in een klooster veranderd. Reeds bij onze aankomst hebben wij het zien liggen,
den top van een hoogen berg bekronend met zijne gebouwen en zijne spitsen. Lang
en steil scheen de weg, en de tocht valt niet mede. De zon brandt en het pad stijgt.
Steeds bergop gaat het tusschen de wijnstokken, die zich koesteren in de hitte. Hooger,
altijd hooger, totdat eindelijk de wijnbergen ophouden en het stille woud ons in zijne
schaduw ontvangt. Dan willen wij even rusten. En gelukkig! Spoedig verkondigt een
wegwijzer ons de nabijheid van het Forsthaus bij de ruïne Landsberg.
De landwijn smaakt goed aan de lange tafels onder de boomen, waar groepjes
dames en jonge meisjes uit Barr in de stilte der bergen een toevlucht hebben gezocht
tegen de warmte beneden in het dal. En dan wordt natuurlijk
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de ruïne bezichtigd, die door den eigenaar toegankelijk gemaakt en wat opgeruimd
is. Eene breede poort geeft toegang tot den voorhof en tot de buitenste linie der
fortificatiën, die met torens versterkt om den bergtop loopen. Dan eene tweede poort
en wij staan op het binnenplein, dat wel klein moet geweest zijn, daar rechts de muren
van het woonhuis en vóór ons die van een ander gebouw nog duidelijk zichtbaar zijn.
In den hoek daarachter verrijst de vierkante, uit zware blokken rooden steen
opgemetselde toren, de donjon, die de oorsprong van het kasteel is geweest en nog
steeds den kern daarvan vormt. Ladders geven toegang tot het platform op den top,
- en daar ligt het geheele groene Rijndal voor ons, dat met zijne honderde stadjes en
dorpen in den dunnen nevel van den zomerdag zich uitstrekt zoover het oog reikt.
Heerlijk wonen op zulk een plekje, hoog boven de bewoonde wereld, rustig en
vrij! meent de bezoeker allicht. En in gedachten herbouwt hij reeds de zaal, wier
kleine, versierde romaansche venstertjes, met de aanzetsels van een gewelf daarboven,
nog zichtbaar zijn in den muur van den burg. Want de phantasie van ons ouderen,
die als knapen gedweept hebben met Hofdijk's Kennemer balladen, wordt steeds
wakker, als eene ‘ridderzaal’ in het gezicht komt. Wij zien die zalen - allen groot en
rijk - voor ons, en wij bevolken ze in gedachten met hoofsche jonkers en bevallige
edelvrouwen, die elkander het hof maken en hunnen tijd verdoen met dansen in de
prachtige zalen en paardrijden in de schaduw van het woud, totdat een tragisch geval
ontijdig een eind maakt aan hun romantisch bestaan.
Zouden de heeren en de vrouwen van den Landsberg, die in de 12e eeuw dezen
burg gebouwd hebben, in de balladen van den ‘Kennemer bard’ een beeld herkend
hebben van hun eigen bestaan? Zeker, de overblijfselen van hunne zaal zijn rijker
dan men ze gewoonlijk vindt; de uitgebouwde halfronde nis boven de binnenpoort
getuigt, dat men zich bij den bouw van dezen adellijken burg reeds in zoo vroegen
eeuw zekere weelde heeft veroorloofd. En
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de tallooze ruïnes op de bergtoppen van den Elzas bewijzen, dat geen land ter wereld
rijker is geweest aan kasteelen, wier adellijke bewoners elkander het leven gezellig
en vrolijk hebben kunnen maken. Maar toch, als wij ons herinneren, hoe zwaar het
ons zelfs in dit gunstige seizoen gevallen is, het smalle pad naar den Landsberg te
beklimmen, - als wij ons voorstellen, hoe het er in de ruine moet uitzien op een
mistigen Novemberavond, als het pad glibberig is en de boomen druipen, dan bekruipt
ons de vrees, dat de bewoner van dezen rijken burg, als hij op zulk een avond gemelijk
en rillend het hoekje van zijne duistere en tochtige zaal opzocht, waar het rookende
vuur van eikenblokken hem lokte na een eenzamen dag zonder afwisseling, wel niet
gedroomd zal hebben, dat eenige eeuwen later romantische toeristen aanleiding
zouden vinden om zijn bestaan te benijden.
Ik herinner mij een merkwaardigen brief van eene Duitsche vorstin uit het begin
der 16e eeuw, die - zeldzaam overblijfsel van de schaarsche correspondentie der
middeleeuwsche dames! - onlangs gedrukt werd. De hooge vrouw wendt zich tot
hare zuster, gehuwd zooals zij en levende aan een ver verwijderd hof. Maar welk
een afstand tusschen deze Duitsche vorstinnen en de bekoorlijke madame D e
S é v i g n é , in stand hare mindere en in leeftijd slechts anderhalve eeuw jonger! Geen
geestige kout wordt tusschen de hooggeplaatste dames gewisseld: onbeduidende
nieuwtjes en onbeholpen plichtplegingen vullen het korte billet, de schrijfster is
spoedig uitgepraat. Maar op het eind vertoont zich zekere levendigheid: de hooge
vrouw kan niet zwijgen over het belangrijke feit, dat hare gedachten nu reeds
bezighoudt: de nadering van den inmaaktijd. En zij verzoekt hare zuster, als de
gelegenheid zich voordoet, haar behulpzaam te zijn in het verkrijgen van goed
pekelvleesch voor den winter. Het briefje schijnt mij belangrijker dan eene
diplomatieke correspondentie, want het verduidelijkt ons een toestand beter dan een
lang vertoog doen zou.
De kasteelen onzer middeleeuwsche edelen zijn grooten-
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deels ontstaan uit de hoven, de middelpunten van het landbouwbedrijf, allengs
versterkt en met grachten omgeven ter wille van de veiligheid. En het leven op deze
versterkte boerderijen moet in hoofdzaak ook geleken hebben op dat onzer
heereboeren. Voordat de toenemende weelde der vorstelijke hofhoudingen in den
Bourgondischen tijd alle adellijken daarheen lokte, zullen zeker alleen de
vermogendsten onder hen zich de weelde van een rentmeester veroorloofd hebben.
De anderen hielden zelven toezicht op het beheer hunner landerijen: dat was hunne
bezigheid. Niet de eenige: de onveiligheid der tijden noodzaakte hen nu en dan, lijf
en goed met de wapenen te beschermen. Door deze periodieke afwisseling werd hun
leven stellig minder eentoonig. Maar daarom niet aangenamer: onze ridders gelijken
ten slotte minder op heereboeren, dan op squatters in het verre westen. Maar de
heeren van den Landsberg, hoog gezeten te midden van bergen en bosschen, konden
althans genieten van een heerlijk uitzicht en van frissche berglucht! Werkelijk, maar
is er reden hen te benijden, omdat zij in deze bergachtige streken de bescherming
misten, die de slotgrachten van ons waterrijk land hunnen standgenooten boden?
Allerminst, want zij werden daardoor ook veel meer buiten het verkeer geplaatst, en
terwijl het opzicht over hunne vèraf liggende landerijen hun meer dan anderen tijd
en zorg zal hebben gekost, moeten zij zich in de onvrijwillige afzondering hunner
bergen eenzaam gevoeld hebben, uitgesloten van de samenleving.
Maar droomende over lang vervlogene dagen te midden der eenzame en vervallene
muren, vergeten wij, dat de avond nadert en dat onze tocht nog niet ten einde is. Nog
hooger, nog verder van de wereld ligt ons doel! Jaren geleden had ik den St.
Odilienberg reeds eens bezocht en altijd had ik een sterken indruk behouden van het
klooster, eenzaam en hoog gelegen op steile rotsblokken in eene natuurlijke vesting,
die slechts van ééne zijde toegankelijk is. En met genot herinnerde ik mij nog steeds
den liefelijken, kalmen voorhof, met het heerlijke uitzicht in het dal, - de lange
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tafels onder de zware linden, waar de gastvrije nonnetjes ons een smakelijk maal
hadden voorgezet.
Lang en eentoonig is de tocht door het stille bosch tot aan de wonderdadige bron
van St. Odilia, van waar een steil pad naar het klooster voert. En terwijl wij zwijgend
vorderen op onzen weg, nog vervuld van het beeld van den Landsberg, - de bakermat
der beroemde H e r r a d v o n L a n d s b e r g , wier rijk verluchte Hortus deliciarum
den St. Odilienberg, waar zij als abdis troonde, beroemd heeft gemaakt door Europa,
- verrijst voor mijn geestesoog het beeld van het klooster, zooals ik het mij herinnerde,
maar bevolkt door zijne bewoonsters uit de vroege middeleeuwen, nog niet verdorven
door de ontaarding van latere tijden.
De wandelaar, die toen des avonds zijn weg zocht door de in mist gehulde hoogten
der wilde Vogesen, moet wel reikhalzend hebben uitgezien naar het licht, dat hem
zou tegemoet schijnen uit het poortgebouw en uit de vertrekken daarnaast, waar den
gasten spijs en drank en een nachtverblijf werd geboden. En als de kloosterpoort zich
voor hem geopend had, hoe behagelijk moet hij zich dan gevoeld hebben op het
vriendelijke voorplein met de hooge boomen, rechts door den moestuin begrensd,
terwijl zich ter linkerzijde de gebouwen voor de huishouding bevinden: de stallen,
het slachthuis, de bakkerij. Daarachter verrijst de kerk, niet de tegenwoordige (een
onbelangrijk gebouw uit de 17e eeuw), maar de oude romaansche, van welker pracht
twee nog bestaande merkwaardige zalen een denkbeeld geven: twee vierkante hallen,
boven elkander gelegen, met gewelven, in het midden rustende op één zware korte
zuil met rijk versierd kapiteel, en aan de oostzijde verlicht door twee smalle vensters.
En bij de kerk sluit zich het klooster zelf aan, welks gebouwen om den vierkanten
kloostergang verrijzen: het kapittelhuis, het refectorium en het dormitorium, waar
de juffers vergaderen, eten en slapen. Hier is de kern van het geheele
gebouwen-complex, waar de abdis en de nonnen leven, afgescheiden van de wereld
en slechts bij zeldzame gelegenheden met de wereldlingen in aanraking komende,
eenzaam en ongestoord zich wijdende
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aan hare taak, de bevordering van haar zielenheil. Ik zie ze voor mij de statige
edelvrouwen in haar wit-lakensch ordegewaad, met de helder-witte linnen kappen
en sluiers, zwijgend neergezeten in de eetzaal, terwijl een harer, beschenen door het
stille licht der waskaars, haar voorleest het kapittel van den dag. Ik zie ze, langzaam
en met zelfbewuste voornaamheid zich voortbewegend door den kloostergang,
sommigen met trotsche lusteloosheid, anderen droomend, in het blauwe oog een
vonk van extase, die opvlamt nu zij na lang en innig verkeer met den hemelschen
bruidegom zich spoeden naar het kapittel. Daar zullen zij straks allen om hare abdis
nederzitten in de lage, spaarzaam verlichte romaansche hal, bleek en voornaam, koud
en hoog, - een zwanenvlucht op reis naar den hemel, vermoeid neergestreken om
een wijle te rusten op dezen bergtop. Stoort ze niet in de afgetrokkenheid harer
contemplatie! Zij arbeiden aan het heil harer zielen en zij mogen zich van zoo hooge
taak niet laten afhouden door wereldsche bemoeiingen. Met de wereld hebben zij
gebroken voor goed; achter de kloostermuren zijn zij afgesloten van alles, wat de
hoofden en harten der wereldlingen bezighoudt, maar waarin zij geen belang meer
stellen. Wat zijn haar de wereldsche zaken? Trouwe dienst in de kapel, bidden en
vrome overpeinzingen, dat zijn hare bezigheden; niets mag ze aftrekken van die
verhevene plicht. Trotsch zijn zij op de verdiensten harer goede werken; want hare
gebeden brengen ook lafenis aan de zielen der dooden, die zich het voorrecht hebben
gekocht, om ingeschreven te worden in de kloosterrol. En niet onverdiend achten zij
het, dat de menigte haar heilig leven gadeslaat uit de verte met eerbiedig ontzag.
Waarom ook zouden de juffers zich verledigen, om te helpen in het beheer van de
kleine wereld, waarin zij leven? Haar bijstand wordt niet verlangd. Het beheer van
het gesticht ligt in de handen der abdis, de aanzienlijke vrouw, bijna vorstin, die
afgezonderd van de kloosterjuffers troont in hare statievertrekken en die geheel
opgaat in de wereldsche zorgen. Zij waakt voor de handhaving der privileges
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van het gesticht en kibbelt om den voorrang met de zusterabdij Niedermünster, door
St. Odilia zelve lager op den berg gesticht. Zij alleen onderhoudt eenige betrekkingen
met de buitenwereld en ontvangt de enkele hooge gasten, wien de toegang tot de
gewijde plaats vergund wordt. Zij neemt de rekeningen op van haren rentmeester,
die toezicht houdt op het uitgebreide en wijdvertakte beheer van de overal verspreide
landerijen der abdij. Want schatrijk is het gesticht: van alle zijden brengen de meiers
van de hoven der abdij de vruchten hunner velden naar de voorraadschuren in den
voorhof. Wat zouden de juffers dan doen? Niemand heeft het recht van haar eenigen
arbeid te vorderen. Hebben hare vaders haar niet een behoorlijken bruidschat
medegegeven, toen zij ze aan de kerk ten huwelijk gaven? Wat zouden zij hare
voornaamheid dan besmetten met arbeid, die beneden hare waardigheid is? Zeker,
enkelen zijn belast met de leiding van afdeelingen van den kloosterdienst (het
zangkoor, den wijnkelder, de keuken); maar het eigenlijke werk verrichten zij niet.
Niemand denkt er ook aan van haar te vergen, dat zij, de heilige maagden, zich zullen
inlaten met ondergeschikt werk. Een heirleger van knechten en dienstmaagden is
belast met de zorg voor de edelvrouwen, die zich hebben willen wijden aan St. Odilia's
dienst. Want voor haar alleen is het klooster bestemd; voor haar onderhoud alleen
hebben de vromen uit den ouden tijd het gesticht met zoo uitgestrekte landerijen
begiftigd.
Zoo leven de juffers haar lange leven met zich zelven en voor zich zelven, een
leven zonder gebeurtenissen, geheel naar binnen gekeerd, stil en eentoonig. Of zij
gelukkig zijn? Wie zal het beoordeelen op dezen afstand? Hier vindt men er, die
leven in eene soort van extase en die bevrediging vinden voor haren dorst naar steeds
grootere volmaking in strenge zelfbeproeving, in ascese en in steeds inniger verkeer
met haren God. Hier vindt men er ook, die, minder hoog gestemd, zich beijveren om
met kunstvaardige hand de kerk harer abdij met prachtig geborduurde altaarkleeden
en priestergewaden te versieren, of hare bibliotheek te verrijken met rijk verluchte
handschriften, - of andere,
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liefderijker van gemoed, die in de opleiding van jonge maagden uit voorname
geslachten in de goede zeden en de hoofsche vormen, waarop zij zelven grootgaan,
een doel gevonden hebben, hare hoogheid niet onwaardig. Maar hier vindt men er
ook, wier gelaat den stempel draagt van doodende lusteloosheid en hopelooze
onverschilligheid, - hemelsche bruiden zonder roeping voor den hemel, slachtoffers
van de middeleeuwsche gewoonten, die aan edelen, ‘met veel kinderen beladen’,
een middel om ze goedkoop te ‘plaatsen’ aan de hand doen in het afstaan eener
dochter aan de kerk. De armen! Voor de geroepenen kan de abdij de oefenschool
zijn van verheven zielenadel en veredelden kunstzin; voor de ongeroepenen is zij
niets dan eene kweekplaats van schoolschen vormendienst en lustelooze verveling.
Eindelijk, daar verrijst het klooster voor ons! De poort staat wijd open, wij kunnen
binnentreden. Op het kalme voorplein, waar onder de oude linden een zwerm van
duiven zich thuis gevoelt, komt ons eene zuster tegemoet. Zij zal ons verzoek om
nachtverblijf aan de supérieure overbrengen, en wij zullen de eer genieten zelven
aan haar voorgesteld te worden. Zoo geschiedt het: zonder aarzelen leidt ons de zuster
het klooster zelf binnen. In haar vertrek, dat den vreemdsoortigen naam van ‘bureau’
draagt, ontvangt ons de Schwester-Oberin, eene nog jonge vrouw met helder-grijze
oogen onder een kalm voorhoofd, ernstig maar volstrekt niet imposant, te eenvoudig
om waardig te zijn, innemend en opgeruimd, vriendelijk en sereen. Zij draagt hetzelfde
gewaad als alle zusters, het ons bekende begijnencostuum: zwart-linnen falie met
helder-witten ondermuts, bef en voorschot; de sleutel aan haren gordel is het eenige
insigne harer waardigheid. Met vriendelijken glimlach verklaart zij zich bereid ons
te herbergen.
Wij verbazen ons. Hoe zijn wij onbekenden dadelijk toegelaten in het allerheiligste
en de eer waardig gekeurd, om met het hoofd van het vrouwenklooster zelve te
spreken? En onze verbazing klimt, want ons wordt door de dienende
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zuster bericht, dat wij ons straks zullen hebben te begeven naar eene zaal in den
kloostergang, om daar te dineeren. Hoe? dineeren in het klooster zelf? Maar het
zustertje, door ons ondervraagd, heldert het vreemde geval spoedig op, en wat hare
inlichtingen aan duidelijkheid en preciesheid te wenschen overlaten, vernemen wij
later nauwkeuriger.
De oude abdij van adellijke juffers, na de hervorming ontaard en verwereldlijkt,
is lang opgeheven; sedert de revolutie zijn de gebouwen zelfs in verval gekomen.
Eerst in de tweede helft der 19e eeuw is de ruïne door den bisschop van Straatsburg
hersteld en op nieuw bevolkt met vrouwen uit den fatsoenlijken burgerstand, leden
van eene moderne vrije orde, die de drie geloften hebben afgelegd, maar die, als zij
willen, in de wereld kunnen terugkeeren. Het gesticht is jong en arm; de nood heeft
dus zijnen prikkel gevoegd bij dien van het plichtbesef, dat de zusters aandreef om
zich nuttig te maken. Van ouds hebben de begijnen er naar gestreefd, op eerlijke
wijze zelven te voorzien in haar levensonderhoud: door spinnen en naaien, door
ziekenverpleging, door schoolhouden. En onze zustertjes, gewoon om pelgrims naar
de reliquien van St. Odilia te herbergen, zijn er allengs toe gekomen, hare zorgen uit
te breiden ook tot andere gasten, niet door de heiligheid der plaats, maar door de
rustige schoonheid der omringende natuur naar het klooster gelokt. Zonderlinge
inval! Zeker, wij weten het wel, zelfs sommige oude abdijen ontzien zich niet, om
bierbrouwerijen en likeurstokerijen in te richten binnen hunne eerwaardige muren.
Maar wij hebben weinig sympathie voor de bereiders van het Trappistenbier en van
onze delicieuse Chartreuse, wier bedrijf althans in de duistere middeleeuwen allicht
als concurrence déloyale aan den kaak gesteld en denkelijk verboden geworden zou
zijn. En hier te Odilienberg schijnt de grens van het geoorloofde althans bereikt te
worden. Het reglement van het klooster gevoelt dit wel. Het verdeelt de gasten in
drie categorien: 1o. pelgrims, die heul zoeken bij de wonderdadige bron en bij de
heilige relieken, 2o. gasten, die
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(minder geloovig!) voor hunne overspannene lichamen meer heil verwachten van
een verblijf in de gezonde berglucht, eindelijk 3o. menschen, wien niets heilig is. En
voor de personen, die behooren tot de derde categorie dezer niet zeer logische
verdeeling, wordt de kloosterpoort onverbiddelijk gesloten. Maar is dit voldoende?
Zullen er ook onder de gasten der tweede, wat vaag omschrevene afdeeling niet
gevonden worden, wie de heiligheid der plaats koel laat, al eerbiedigen zij het
geestelijk gewaad der bewoonsters? Zullen er niet zijn, die in het geheim glimlachen
over het werk der zusters, nuttig zeker, maar noch vroom noch toewijdend? die
meesmuilen over de fooi, die bij het betalen der rekening wordt aangenomen ‘für
die armen Waisenkinder’? Werkelijk, het valt niet te verbloemen, een hôtel, eon
formeel hôtel is het, waarin wij verblijf zullen houden. Het gastenverblijf bij de
kloosterpoort is met eene verdieping verhoogd, en toen de vreemden steeds meer
toestroomden, is ook boven het refectorium eene lange rij slaapvertrekken
opgetrokken. Groote keukens en twee gezelschapszalen zijn aangebouwd in den
kloostertuin; een arm van den kloostergang is ingericht voor het reinigen van de
schotels en borden van het diner, onder de oogen zelven van St. Odilia, wier beeltenis
op een 12de eeuwsch relief de ironie van het lot juist daar gespaard heeft. Het geheele
klooster is ingericht voor den dienst der gasten; alleen een gedeelte boven den
kloostergang, waar de vertrekken der zusters zijn, is niet toegankelijk voor het publiek.
Gij glimlacht over dit alles? Maar is uw spot wel billijk? Zeker, onnoozele
protestanten, die kloosters alleen kennen uit de geschiedenis of uit de boeken, kunnen
wel meenen, dat zulk een gesticht, waar volkomene afsluiting van de wereld en
strenge ascese niet den toon geven, op den verkeerden weg is. Maar deze voorstelling
is niet juist, althans niet compleet: reeds sedert de 13e eeuw hebben de bedelorden
zich een geheel ander ideaal gekozen, een leven met en in de wereld, een leven voor
de wereld ook. En sedert zijn langzamerhand tal van tusschenvormen ontstaan,
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tusschen de oude kloosters en de wereld daarbuiten, tot de vrije vergaderingen van
de klerken en de begijnen der latere eeuwen toe. Zullen wij protestanten, met de
katholieke orthodoxen der middeleeuwen, kwaad spreken, of kwaad denken van deze
vrijere vormen? Integendeel! Niet ieder kan vrede vinden in het strenge kloosterleven,
en in de klerkenhuizen en op de begijnhoven vinden deze actievere naturen een voor
hunnen aanleg passend en veilig toevluchtsoord. Is het dan niet goed gezien van de
katholieke kerk, dat zij deze samenlevenden, die niet geheel willen breken met de
wereld, wien meer vrijheid lief is dan hun in de kloosters gelaten wordt, toch door
een band van tucht en regelmaat, door gedurig toezicht tracht te beveiligen voor
wereldsche besmetting, dat zij hun werk tracht te heiligen door geestelijke oefeningen?
Is het niet aardig gevonden, te beproeven om zelfs een hotel, de rumoerigste en meest
prozaische plaats ter wereld, te wijden door een geest van stille vroomheid? Wilt
eens de proef nemen, of het resultaat u niet bevalt. Of het niet weldadig is, zich niet
meer afhankelijk te gevoelen van de hulp van loontrekkenden, dienend alleen ter
wille van het geld, nalatig, er op uit u te bedriegen als de gelegenheid zich voordoet,
- zich omgeven te zien door stille vrouwen, ijverig maar rustig arbeidend uit
plichtsbesef alleen, opgeruimd, omdat zij zich bezorgd weten voor den ouden dag.
Neen, glimlacht niet over de vriendelijke zusters van St. Odilienberg! Het is geen
klooster, zegt gij, maar een hotel? Goed, het zij zoo: maar welk een hotel! Een hotel,
waar men inderdaad kan uitrusten van de drukten en onaangenaamheden van het
leven, en waar bovendien allerlei zoete verrassingen telkens het oog bekoren.
Op het gelui der etensbel spoeden wij ons naar het klooster. In den hoek van het
vierkant, waar midden in het kloostertuintje St. Odilia's standbeeld prijkt, hangt de
klok; een zustertje trekt met de teere handen het touw, als wilde zij, zooals voor
eeuwen, de juffers bijeenverzamelen voor den dienst in de kapel. Maar niet naar de
kapel roept zij ons: in den kloostergang staat op eene tafel de
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dampende soepterrine, en eene andere zuster dompelt juist den lepel in om de gasten
te bedienen. Het gewelfde refectorium, dat aan den gang grenst, is vergroot; twee
lange gedekte tafels vullen het nagenoeg geheel. Als wij onze plaatsen hebben
ingenomen, komt het dienstpersoneel binnen: eene rij zustertjes in geestelijk kostuum,
- een vlucht duiven, die geruischloos binnenzweeft. Zij zullen ons bedienen, bedienen
zonder geraas, zonder drukte, zonder haast, zwijgend en met kalme bedrijvigheid.
Sommigen stemmig, anderen met een vriendelijken glimlach, allen gedienstig en
attent, nooit iets vergetende, met een charme van eenvoud en welwillendheid, die
verrast en verrukt. Als de schemering valt in de spaarzaam verlichte zaal, worden de
hanglampen opgestoken; een der zusters klimt op een stoel, en in den helderen kring
van het lamplicht vertoont zich haar zacht gelaat, omlijst door sneeuwwit linnen, als
verheerlijkt door eene glanzende aureool. Liefelijk beeld van vriendelijken eenvoud!
Alles doen de bescheidene zusters zelven: zij plukken de groenten op het veld, zij
koken en braden, zij bedienen aan tafel, zij reinigen het vaatwerk, zij maken de
slaapvertrekken in orde. Niets, zelfs niet het geringste werk wordt overgelaten aan
dienstmaagden.
Maar als het maal is afgeloopen, zien wij de vrouwen, die ons met zoo huiselijke
vriendelijkheid hebben bediend, zich spoeden naar de kapel, waar zij allen een voor
een verdwijnen in den donkeren hoek naast de deur en de orgeltrap bestijgen. Het
Lof wordt aangeheven en de liefelijke vrouwenstemmen klinken uit de hoogte, den
priester antwoordend in vromen beurtzang. Wellicht is het de zuster zelf, wier
vroolijke glimlach zoo even aan tafel onze aandacht trok, die thans met helderen
sopraan de aanvoerdster schijnt van het heilige koor.
De koffie wordt gediend op het terras, den ouden kloostertuin binnen den ringmuur.
In den hoek verheft zich nog steeds een oud kapelletje boven den steen, uitgehold
door de tranen, die St. Odilia vergoot om haars vaders ziel uit het vagevuur te
verlossen; maar overigens is het tuintje met banken en tentjes ingericht voor de gasten
van het
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hotel. Op den kloostermuur geleund, genieten wij van het uitzicht: een liefelijk
landschap, gewijd door den stillen vrede van den avond. Over ons een hooge, met
dicht bosch bedekte bergrug van de Vogesen, en daarvoor, ter halver hoogte van den
berg, in een liefelijk stil dal de ruïnes van de zusterabdij Niedermünster op eene
groene weide, aan alle zijden door bergen en bosschen afgescheiden van de wereld.
Links het breede Rijndal, badende in de gouden avondzon, - eene uitgebreide groene
vlakte, bestrooid met ontelbare roode stadjes en dorpen, op den voorgrond scherp
afgeteekend met vroolijke kleuren en spelende lijnen, verderop wegwazende in den
dunnen gulden nevel, waarin vèrweg nog even de bergtoppen van het Schwarzwald
zichtbaar zijn. Lang staan wij daar, luisterende naar het klokgelui, dat uit het dal tot
ons opstijgt, nog even hoorbaar in de ademlooze stilte om ons heen, totdat eindelijk
de zon is ondergegaan en de vlakte schuilgaat in een sluier van witten mist. De wereld
beneden ons is verdwenen: wij zijn alleen onder den hoogen sterrenhemel.
Als wij onder de linden van het voorplein onzen weg zoeken naar onze vertrekken,
om ons ter rust te begeven, werpen wij nog even een blik door de openstaande deur
der kapel. Geheel donker is het er, alleen voor het altaar brandt eene lamp, en voor
het koor ligt eene vrouw geknield, eene zuster in zwart geestelijk gewaad. - Nog een
half uur en alles is stil in de uitgestrekte gebouwen: de kloosterpoort is gesloten, wij
zijn gescheiden van de wereld.
Twaalf eeuwen reeds bestaat het klooster op St. Odilia's berg. Maar hoe volkomen
is zelfs het onveranderlijke kloosterleven in dien tijd veranderd! Vroeger de adellijke
nonnen, grootgaande op hare voornaamheid en zich te goed achtend om te arbeiden,
schuw zich terugtrekkend, kwijnend en gedistingeerd; maar onder wie althans de
beteren zich ook onderscheidden door de distinctie van haren geest, door hoogen
zielenadel en edelen kunstzin, door fijne beschaving en hoofsche vormen. Thans de
eenvoudige begijntjes, burgerlijker van stand, burgerlijker ook in levensopvatting,
zelven arbeidende voor haar brood, altijd ijverig en bezig, nauwe-
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lijks tijd vindende voor rustige toewijding aan hare geestelijke behoeften, en weinig
gevoelend voor de weelde van diepzinnige contemplatie. Onschuldig zijn zij en
vriendelijk; geen kwaad kennen zij; in het vervullen van haren dagelijkschen plicht
gaan zij geheel op, en weinig bekreunen deze eenvoudigen zich er om, dat het
huiselijke doel, dat haar gesteld wordt, veel minder hoog en ideaal is dan dat harer
voorgangsters. In deze ordinaire en bezige omgeving zou H e r r a d v o n
L a n d s b e r g zich stellig onbehagelijk gevoeld hebben; eene vrouwelijke T h o m a s
à K e m p i s , eene L i d w i n a v a n S c h i e d a m zoekt men hier te vergeefs. Maar
ook geene lustelooze onverschilligheid is hier te vinden. Gezond en opgeruimd gaan
de zusters door het leven, kalm zien zij de toekomst te gemoet. Zij schuwen de wereld
niet; op een afstand staande, zien deze reine zielen, onbesmet door de ondeugden
der samenleving, het wereldsche gewoel dagelijks aan zich voorbijtrekken. Maar de
driften, die de harten en hoofden dezer menigte zoo fel bewegen, ontroeren ze niet;
want veilig zijn zij binnen de sterke muren van haar moederhuis op de eenzame
hoogten.
Een paar dagen later stonden wij in den Dom van Straatsburg. In den duisteren
zijgang, dien wij betraden, lag voor een altaar eene boerin geknield in het eigenaardige
kostuum der Vogesen. Roerloos lag zij; de breede plooien van het grove zwarte
gewaad schenen gebeeldhouwd in oud donker eikenhout. Kalm en rustig was het
bruingerimpelde gelaat met de geslotene oogen en het grijze haar; de groote zijden
vleugels van het zwarte mutsje bewogen zich niet. En een stroom van licht uit de
hooge gekleurde vensters baadde de stille gestalte in goud en deed het zijden
halsdoekje schitteren van glanzige kleur. In den hoogen middenbeuk der kathedraal
dreunde het orgel met machtigen galm; stil stond het hoogaltaar in de geheimzinnige
schemering van het breede romaansche koor; en naar den hoogen koepel walmde de
wierook op uit de vaten, door de kleine roode koorknapen met rythmischen zwaai
heen
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en weer bewogen achter den priester, die biddend stond voor God.
Machtige, overweldigende indruk! Zondagsstemming van het gemoed, dat hoogtijd
viert in de kathedraal! Maar onverbleekt blijft ook thans het liefelijke beeld van het
bescheidene Odilienberg, dat, burgerlijk maar onvergetelijk, ons het dagelijksche
leven vertoond heeft, verheerlijkt door rustige plichtsbetrachting en serene vroomheid.
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De ‘aanvullende’ Staats-bemoeiing.
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Der Staat verhält sich zu den Verschiedenheiten der übrigen Gestaltungen
als ausgleichende Einheit; zu Widerspruch und Unvernunft als
überwaltigende Nöthiging; zu Unvollständigkeit und massloser
Ausdehnung als Anfülling und Ergänzung.
R. v o n M o h l (Encyklopädie der Staatswissenschaften).
Nu een nieuw kabinet naar eigen inzichten, welke afwijken van de liberale beginselen
van Staatsbeleid, gereed is het bewind te gaan voeren en ook op sociaal gebied een
en ander hoopt tot stand te brengen, gelijk uit de Troonrede blijkt, is het zaak
nadrukkelijk de aandacht te vestigen op het ‘aanvullend’ karakter, dat de
overheidsbemoeiing in zake sociale aangelegenheden behoort te bezitten. Aanstonds
reeds worde echter vooropgesteld, dat de term ‘aanvullend’ wèl beknopt, doch niet
geheel juist weergeeft wat daarmee wil worden aangeduid. Niet enkel aanvullend,
ook scheppend ga de overheid op sociaal terrein te werk, ook normaliseerend, d.w.
z, normen stellend en daarnaar vervormend, wat -
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in vrijheid opgegroeid - zich niet zóó had ontwikkeld, dat daaruit het meeste profijt
ten gemeenen bate werd getrokken; ook dwingend dus, doch ten aanzien van het
reeds bestaande dwingend binnen de perken van wat door het stellen van de norm
gerechtvaardigd wordt; dwingend eindelijk in den meer volstrekten zin tegenover
onwil en onverstand.
Deze korte karakteristiek van hetgeen met ‘aanvullende’ Staatsbemoeiing op
sociaal gebied wordt bedoeld, vereischt een iet of wat breedere toelichting, zulks te
meer omdat dit beginsel eenerzijds zich afteekent tegen het absolute ‘laisser faire,
laisser passer’, anderzijds tegen den eisch van het volstrekte ‘étatisme’, gelijk die
door vooruitstrevenden van allerlei gading pleegt te worden gesteld.
Wanneer men, vooral in de verkiezingsdagen, die achter ons liggen, kennis nam van
couranten-artikelen en van het gesprokene op vergaderingen, waarin de
wenschelijkheid van overheidsbemoeiing op sociaal terrein werd te berde gebracht,
dan scheen het werkelijk, alsof er slechts te kiezen viel tusschen twee uitersten, en
een keuze, die nauwelijks twijfelachtig was. Het kostte dien schrijvers en redenaars
al bijzonder weinig moeite den staf te breken over het ‘laat-maar-waaien’-stelsel,
dat - gelijk in het voorbijgaan gezegd werd - de leus der oud-liberalen geweest was
en nog was; de aanhangers van dit harteloos stelsel, bezitters en kapitalisten altemaal,
hatelijke ‘bourgeois satisfaits’, door beduchtheid voor de brandkast bevangen, willen
- zoo heette het - niets weten van misstanden, waarin de Staat zou moeten voorzien;
zij vinden dat alles heel goed gaat en verwerpen dus alle sociale wetgeving als uit
den booze. Daar tegenover werden dan als reddende engelen voor de onterfden dezer
wereld gesteld zij, die op ruime wijze, onbekrompen en mild, van Staatswege hulp
wilden geboden zien voor alle maatschappelijke nooden. En hoe gemakkelijk viel
dan dien schrijvers en sprekers niet het betoog, dat de voorstanders van zulke
‘allseitige’ Staatsbemoeiing den juisten weg gekozen hadden! Waren er dan
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niet schreiende behoeften? Wat deed daarvoor het door doctrinaire ‘conservatieven’
zoo hoog geroemde ‘particulier initiatief’? Immers niets of zoo goed als niets! Welnu,
moest dan de Staat niet het werk ter hand nemen en was dan niet in
overheidsbemoeiing het eenig middel gelegen om ons volk gelukkiger te maken?....
Zijn er zoo? is men geneigd te vragen, wanneer men op zoo stelligen toon het
bestaan hoort bevestigen van mannen, die - niet maar een voorbehoud maken ten
aanzien der toelaatbare mate van staats-inmenging - maar die elke inmenging der
overheid op sociaal terrein overbodig achten. Zijn er zoo? Of is het ook bij de meest
doctrinairen hunner toch altijd een quaestie van meer of minder, van voorkeur voor
het een en tegenzin tegen het ander, maar zonder parti pris, zonder absolute
ontkenning der noodzakelijkheid althans in sommige gevallen en onder zekere
voorwaarden.....?
De vraag behoeft ten aanzien van hen, die het vlaktegenover liggend kamp hebben
betrokken, niet te worden gesteld. Er zijn er, die schier alle heil slechts van den Staat
verwachten, die zoo goed als geheel verstrikt zijn in de redeneering: het particulier
initiatief doet weinig of niets; waartoe dus dat nog ontzien? - de Staats-bemoeiing
alleen kan afdoend helpen! - Van hun bestaan geven zij zelven de overvloedige
bewijzen in de couranten-artikelen en redevoeringen, waarop zooeven werd gedoeld.
En zij, die hun plaats vinden tusschen het eene kamp en het andere? Ook zij worden
gevonden - zij vormen misschien zelfs wel de talrijkste groep - maar zij worden
onophoudelijk door de voorstanders der uiterste overheidsbemoeiing verwezen naar
de groep der predikers van Staatsonthouding. Het kan wel zijn, dat zij zelven daaraan
eenigszins schuld hebben, of liever, dat daaraan schuld heeft het feit dat deze
middelpartij, heviger bestrijding ontmoetend van de zijde der étatisten dan van den
anderen kant, er zoo vanzelf toe komt meer nadruk te leggen op wat zij niet dan op
hetgeen zij wel wil en aldus den indruk vestigt dat zij per saldo niet zoover afstaat
van de weinigen, die
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het ‘laisser faire, laisser passer’ nog zeggen voor te staan. Juist daarom ook kan het
zijn nut hebben met zooveel woorden aan te geven, niet slechts hoever de mannen
der ‘aanvullende’ Staatswerkzaamheid verwijderd zijn van de ijveraars voor
Staats-albemoeiing, doch ook van de strijders voor Staats-onthouding.
Om dus allereerst met de laatsten te beginnen, ontkennen zij, die den Staat willen
zien ‘aanvullen’ wat de maatschappij te kort schiet in de leniging van maatschappelijke
nooden, dat zoodanige aanvulling overbodig zou zijn, omdat - gelijk men zegt - de
sociale quaestie vóór alles is een ethische quaestie en er dus geen wezenlijke, blijvende
verbetering door wetten alleen, zonder hervorming der ‘zeden’ verkrijgbaar is. - Zij
ontkennen dat, n i e t omdat zij geen oog hebben voor het overwegend belang der
ethische zijde van het sociale vraagstuk; integendeel, zij zijn daarvan diep
doordrongen. Maar zij merken daarbij op, dat de ethische verheffing der individuen
als middel tot redres voor maatschappelijke gebreken al te langzaam werkt, wanneer
niet juist ook door het voorbeeld en door de vingerwijzing van den Staat-wetgever
heengeduid wordt naar hetgeen geschieden moet en naar den weg, waarlangs het
gewenschte resultaat bereikbaar is. Erkennende dat de klassieke vraag: ‘wat baten
wetten zonder zeden’? een woord is voor alle tijden, ook voor den onzen, stellen zij
echter daartegenover deze andere vraag: hoe de zeden duurzaam zullen verbeteren,
wanneer niet ook de wetten daartoe medewerken? Er is, zoo oordeelen zij, hier een
onmiskenbare wisselwerking in het spel: door de zich wijzigende ‘zeden’, door het
humaner gevoelen en door de ‘verteedering der harten’ ontstaat de drang naar
wettelijke bepalingen, doch dat gevoelen en die verteedering zijn niet dadelijk
gemeengoed van allen en juist de wettelijke bepalingen kunnen, door de sanctie, van
overheidswege aan het milder inzicht gegeven, tot de verbreiding van dat inzicht een
machtige factor zijn.
Met hen, die vóór Staats-onthouding pleiten, houden
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de voorstanders van aanvullende Staats-werkzaamheid vol dat meer dan één euvel
zoo goed als onafscheidelijk aan alle overheids-inmenging is verbonden. Met hen
duchten zij de (vooral in een democratie) groote politieke gevaren, die de
Staats-albemoeiing met haar onvermijdelijken nasleep van een steeds zich uitbreidend
fonctionarisme met zich brengt. Zij zijn allerminst blind voor het formalistische, het
bureaucratische, het vexatoire dikwijls, waarvan inmenging des wetgevers schier
nooit vrij is. Ook houden zij staande dat hetgeen de ‘Staat doet, veelal beter, vlugger,
goedkooper, en vooral ‘coulanter’ door particulieren kan worden gedaan. Maar deze
overtuiging - schoon zij hen noopt tot hetgeen ook juist hun stelregel is: dat de
werkzaamheid van den Staat als regel beperkt, immers slechts ‘aanvullend’ zij; belet hen niet tevens als noodzakelijk te erkennen, dat door den Staat gedaan worde,
hetgeen behoort te geschieden en hetgeen nu eenmaal door particulieren niet gedaan
wordt.
Voor het stilzitten der particulieren kunnen velerlei redenen bestaan: de oorzaak kan
zijn onverschilligheid der velen, van wie het initiatief zou moeten uitgaan; ook laat
zich denken dat eenig bedrijf een harden strijd tegen buitenlandsche mededinging te
voeren heeft, zoodat alle aandacht der werkgevers voortdurend gericht wordt op de
middelen om zich ter wereldmarkt staande te houden; wellicht ook is het vooral
traagheid of onwil, die sociale proefnemingen uitstelt, tot dat van hooger hand de
dwangregeling wordt opgelegd. Die traagheid of onwil behoeft niet bij allen te
bestaan; hier is vaak de onderlinge, binnenlandsche mededinging een factor van
overwegend belang, waardoor meer dan één maatregel ten bate van werklieden slechts
dan in sommige industrieën kan worden genomen, wanneer ook niet één enkele
patroon, door niet mee te gaan, zich in gunstiger conditie stelt en voor zich de
concurrentie gemakkelijker maakt. - Maar welke de remmende krachten ook verder
wezen mogen, het is duidelijk, dat er daaronder zullen zijn, die niet zullen ophouden
te werken,
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zoolang niet het ‘sic volo, sic jubeo’ des wetgevers heeft geklonken.
Anders staat het geschapen met het bijzonder initiatief, dat door de
belanghebbenden zelven kan worden genomen ter verbetering van eigen lot; de
‘remmende krachten’ ook zijn hier andere. Reeds is door ‘self-help’ veel tot stand
gebracht: Engeland wijst met trots op zijn ‘trade unions’ en zijn ‘friendly societies’;
ook in andere landen - in de Vereenigde Staten, in Frankrijk en (gelijk straks nader
blijken zal) in België - is door de eigen krachtsinspanning der direct-belanghebbenden
op sociaal gebied veel gepraesteerd; uit ons land ook kan een en ander worden
genoemd. Maar een door daden krachtig vereenigingsleven bloeit toch nog niet in
Nederland. Waarom niet? De oorzaken zijn zeker vele. Moet hier in de eerste plaats
niet gedacht worden aan het woord van mr. N.G. P i e r s o n , dat wij een
‘schuttinglievende’ natie zijn? dat wij, Nederlanders, hechten aan de staketsels,
waarmee het door ons zelven afgepaald hoekje is omzet, opdat toch vooral geen
anderen dan de met ons gelijkgezinden daar toegang hebben? Is niet ons land van
oudsher een vruchtbare bodem voor kerkelijke geschillen en godsdienstige krakeelen?
Is niet ten onzent de eene werkman ‘van P a u l u s ’ en de andere ‘van A p o l l o s ’,
getuige het teekenend feit, dat van de drie groote niet-sociaaldemocratische
arbeiders-verbonden in ons vaderland het eene een beslist-antirevolutionaire, het
tweede een uitsluitend-katholieke, het derde een erkend ‘neutrale’ kleur vertoont?
En staat die secten-geest niet nog al te zeer het eendrachtig handelen tot
eigenlots-verbetering in den weg? Is men onbillijk, wanneer men uit hetgeen de pers
ons omtrent de arbeiders-beweging telkens meedeelt, de slotsom trekt, dat de
direct-belanghebbenden wel veel vergaderen, petitionneeren, manifesteeren en
protesteeren, maar weinig tot stand brengen? Wordt den werklieden niet door hunne
zich noemende ‘vrienden’ steeds voorgehouden dat van het immers zoo karig loon
niets, niets kan worden afgezonderd dan.... een kleinigheid voor de weerstandskas?
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Maar zullen deze remmende kachten voortgaan altoos in gelijke mate te werken?
Zal niet het voorbeeld van elders ook de Nederlandsche werklieden ‘wekken’, niet
ook de gezonde ‘leering’ hen ‘trekken’? Zullen zij het niet meer en meer als een
plicht van fierheid gaan beschouwen zelven de hand aan den ploeg te slaan, in plaats
van altijd en altijd weer hulp te vragen van den Staat? Zullen zij doof blijven, wanneer
iemand, die hun vertrouwen bezit, hen toeroept: ‘der Worte sind genug gewechselt;
lasst uns auch endlich Thate seh'n!’
Het schijnt geen ongerechtvaardigd optimisme dit te hopen. Maar algemeene en
afdoende actie schijnt toch ook van genootschappelijke werkzaamheid der
rechtstreeks-geinteresseerden ten onzent voorshands niet te verwachten.
Zij, die aanvullende Staatswerkzaamheid voorstaan, doen voor niemand onder in
waardeering van het vele, dat door particuliere krachten is gewrocht, maar zij sluiten
daarbij niet de oogen voor het eveneens vele, dat het eigen initiatief niet heeft tot
stand gebracht. En met gelijke waardeering van wat door bijzondere personen en
corporaties nog gedaan zal kunnen en onder den drang van ruimer denkbeelden ook
zeker nog gedaan zal worden, spreken zij niettemin als hun overtuiging uit, dat niet
daarvan alle verbetering kan worden verwacht, dat deswege reeds aanvulling door
den Staat noodwendig kan worden geacht en dat juist ook door die aanvullende
Staats-werkzaamheid de bijzondere krachten in de maatschappij tot rijper
ontwikkeling, tot breeder ontplooiing zullen worden gebracht.
Wanneer men wil nagaan wat het particulier initiatief, schier geheel aan zichzelf
overgelaten en bijkans zonder eenige leiding van overheidswege, bereiken kan - en
wat niet -, dan is geen geschiedenis leerrijker dan die van ons armwezen. Wat hebben
op dit gebied bijzondere personen, kringen van gelijkgezinden, vereenigingen en
genootschappen niet gewrocht! Duizenden en duizenden weldadigheidsinstellingen
van niet-burgerlijken aard telt ons land; millioenen besteeden zij jaarlijks aan de
vervulling van de
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vrijwillig ondernomen taak: leniging van den nood der armen. Sommige van de
besturen dier instellingen hebben met grooten ijver gezocht naar de beste methode,
waarnaar zij de uitoefening der liefdadigheid konden organiseeren; zij zijn ter school
gegaan in het buitenland en hebben aan Elberfeld het individualiseerend stelsel - het
systeem ook der kleine districten met betrekkelijke autonomie en met vrijwillige
armbezoekers - ontleend; ook met de vruchten der ervaring in eigen land en stad
wisten zij hun voordeel te doen, zoodat meer dan één genootschap geroemd mag
worden om haar rationeele wijze van werken, als een exempel voor andere, ook voor
de overheid. - Doch nu de keerzijde! De duizenden instellingen werken schier geheel
zonder eenig onderling verband; zelfs de in éénzelfde gemeente gevestigde kennen
elkaar's bestaan vaak niet dan bij name en soms ook aldus niet; slechts hier en daar
is een veelal gebrekkige, meestal gedeeltelijke organisatie van het plaatselijk
armwezen tot stand gebracht; van jaar op jaar gaan vele bestuurders van instellingen
door in den eenmaal vastgestelden gang, zonder om te zien, zonder rond te zien; de
vruchten van ervaring en wetenschap gaan voor hen te loor; zij bedeelen gelijk hun
voorgangers voor vijftig, honderd jaar bedeeld hebben; de millioenen, die de
niet-burgerlijke armenzorg jaarlijks besteedt, stichten door dien stand van zaken niet
zooveel nut, als bereikbaar ware, wanneer niet de plaatselijke desorganisatie schier
overal nog te veel vrij spel liet aan den professioneelen ‘arme’, die in het troebel
water dezer weldadigheids-anarchie te visschen weet door van allerlei besturen (die
immers van elkanders bestaan nooit hebben gehoord) geld los te krijgen. - Als resultaat
van dat alles: een geheel, dat niet te overzien is, zonder samenhang of verband der
samenstellende deelen, zonder leidende gedachte, zonder de zegenrijke uitwerking
van eendrachtig willen en handelen; veel goede wil, maar doorgaans te uitsluitend
gericht op het eigen, enge kringetje; vele krachten te werk gesteld, maar als
franc-tireurs verspreid; de som der verkregen uitkomsten aanmerkelijk kleiner dan
onder een stelsel van leiding,
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organisatie en ware ‘aanvulling’ van overheidswege bereikbaar ware. Ziedaar wat
op dit gebied het particulier initiatief, aan zichzelf overgelaten door een armenwet,
die er op uit was zoo weinig mogelijk te regelen, heeft tot stand gebracht.... en wat
niet!
Is er niet reden te gelooven dat de vaderlandsche weldadigheid metterdaad tot
rijper ontwikkeling, tot breeder ontplooiing zou te brengen zijn, wanneer er doelmatige
overheids-inmenging op dit terrein werd ingevoerd?
Juist dat vooruitzicht, juist die verwachting - n.l. dat doelmatige aanvullende
Staatswerkzaamheid zal ten bate komen aan het particulier initiatief - is een der
gronden, waarop zij, die voor zoodanige inmenging van den wetgever pleiten, de te
zeer overwegende, te ver gedrevene overheidsbemoeiing als schadelijk afwijzen. Zij
gaan daarbij uit van de stelling, dat de eigen krachtsontwikkeling niet dan onder
toekenning van zekere vrijheid denkbaar is en dat omgekeerd ook de al te uitgebreide
inmenging van den wetgever verslappend, verlammend en ontzenuwend werkt op
het zelf-willen en zelf-kunnen der individuen; gesproten uit het gemakzuchtig
verlangen, dat de Staat maar voor allen doen moge wat voor elk afzonderlijk te lastig
is om zelf te verrichten, kweekt dit stelsel zelf weer gemakzucht, door het eenmaal
gegeven verleidelijk voorbeeld van een centrale organisatie, die aller taak op zich
neemt en vervult. Met dat voorbeeld voor oogen komen de individuen er toe steeds
meer te laden op de schouders van den al-verzorgenden Staat, steeds minder door
eigen ondernemen tot stand te brengen. Maar daardoor tevens verleeren de individuen
die eigenschappen, welke voor het behoud en voor de vermeerdering der volkswelvaart
geheel onmisbaar zijn. En dàt feit, dàt gevolg is het, waardoor de overheidsbemoeiing
tot in het uiterste onbestaanbaar is. Naarmate de overheid meer op zich neemt, naar
die mate kweekt zij bij het volk de overtuiging aan, dat het niet zelf voor zich te
zorgen heeft, maar dat een ander zijn belang heeft te behartigen; naar die mate ook
ontneemt zij nerf en merg aan de individuen
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en sloopt zij zelve de kracht ook van haar beschermelingen, totdat zij, overheid, niets
meer te reglementeeren en te organiseeren zal vinden, omdat onder de algemeene
verslapping, gevolg van de stelselmatig gekweekte gemakzucht der massa, de
nijverheid en met haar de handel het leven, waaruit eertijds de strijd van belangen
geboren werd, hebben verloren.
Maar ook voordat het zoover zou zijn gekomen, zou reeds gebleken zijn dat zoowel waar het geldt organisaties ter voorziening in bepaalde behoeften als regeling
van maatschappelijke verhoudingen - de wetgever een te hoogen dunk van het effect
zijner bemoeiingen heeft, wanneer hij meent dat hij, door alles aan zich te trekken,
ook voor alles kan zorgen. In dien waan zou hij alras verstoord worden door de
ontnuchterende ervaring, dat ook de beste wet niet meer is dan formeele verklaring
van den wil der overheid en dat de vraag, inhoever die wil geëerbiedigd zal worden,
beheerscht wordt door verschillende factoren, waarop de wetgever zelf betrekkelijk
weinig invloed kan uitoefenen, ook niet door gestrenge strafbepalingen. Doch
bovendien zou ook reeds spoedig blijken, dat de wet - als eenmaal vastgestelde regel
voor de gevallen, die de wetgever zich bij de conceptie der regeling heeft gedacht de lenigheid mist, noodig om zich te voegen naar de onophoudelijke wijzigingen
van het maatschappelijk leven.
Het is niet voor het minst dat inzicht in de beperktheid van 's wetgevers macht,
hetwelk de voorstanders van ‘aanvullende’ Staats-werkzaamheid brengt tot de
uitspraak, dat afdoende en volledige zorg op eenig deel van het wijde sociale
arbeidsveld niet door tot in het uiterste gedreven Staatsbemoeiing, maar juist alleen
langs den weg der aanvullende werkzaamheid bereikbaar is. Doch het is reeds meer
dan tijd niet langer naar rechts en naar links te zien, maar de positieve trekken dier
aanvullende inmenging van overheidswege uit te beelden. De bedenkingen toch tegen
de ver gaande overheids-bemoeiing zijn reeds zoo vaak en zoo juist door anderen
uiteengezet, dat het onnoodig
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mag schijnen ze hier, zelfs al ware het slechts ‘pro memorie’, nog eens op te sommen.
De pleitbezorgers der aanvullende Staatswerkzaamheid zijn van oordeel, dat er
verschillende modaliteiten van Staatsinmenging zijn, modaliteiten, waarvan niet één
a priori als volstrekt ontoelaatbaar moet worden ter zijde gesteld. Maar zij willen dat
de dwangregeling, in welken vorm ook, zich beperke tot het telkens beslist noodzakelijke en dat de mate dier noodzakelijkheid telkenmale wel ter dege vooraf
zij vastgesteld. Zal het genoeg zijn dat de overheid een bevel of een verbod uitvaardige
of handhave? Zal zij wellicht zelf handelend optreden? Zoo ja, zal zij aan het
particulier initiatief nochtans (zekere) vrijheid kunnen laten? Of zal zij centraliseerend
en monopoliseerend moeten te werk gaan?
In de - zij het ook te beknopte - qualificatie dier inmenging als ‘aanvullend’ ligt
reeds opgesloten dat de overheid, zich geroepen achtend tot het beschermen van
zekere belangen, tot het voorzien in sommige leemten, die het maatschappelijk leven
in zijn onbedwongen ontwikkeling bestaan laat, als regel zich bepalen zal tot suppletie,
tot een verder bouwen op een reeds gevestigden grondslag, tot een vollediger maken
van wat reeds hier en daar, gedeeltelijk vaak en gebrekkig niet zelden, gevonden
wordt. Daaruit volgt aanstonds dat de wetgever, voordat hij zijn regeling zelfs maar
ontwerpen gaat, met groote zorgvuldigheid zal uitvorschen wat reeds in de door hem
gewenschte richting buiten de overheid om is tot stand gebracht. Dat onderzoek zal
niet alleen omvatten hetgeen van particuliere zijde is gedaan, maar zal ook
doordringen in de détails der regelingen en vooral moeten leiden tot een antwoord
op de vraag, welke de remmende krachten waren, die de breedere ontwikkeling dier
regelingen en organisaties in den weg stonden. Is het daarvoor benoodigde materiaal
bijeengebracht, zoo is reeds veel verkregen: immers zal dan blijken welke oplossing
voor de onderhavige moeilijkheden gevonden is door de mannen van de praktijk,
die weliswaar aan beperkter
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middelen gebonden waren dan waarover de Staat beschikt, doch die daarentegen ook
geen rekening hadden te houden met allerlei overwegingen, die de Staat bij zijn straks
op zooveel ruimer veld geldende regeling niet mag veronachtzamen. Met de ervaring
der particuliere personen en corporaties, vaak ‘door schade en schande’ gekocht, zal
de wetgever zijn voordeel kunnen doen; hij zal daarbij nagaan wat wèl en wat niet
een metterdaad bevredigende oplossing der sociale moeilijkheid is gebleken, welke
de oorzaken zijn van het welslagen hier, het mislukken ginds. Niet alleen in positieven,
maar ook in negatieven zin zal dit onderzoek worden geleid, d.w.z. de wetgever zal
zich ook rekenschap trachten te geven van de oorzaken, die het uitblijven eener
regeling of organisatie ten gevolge hadden. Waar die oorzaak blijkt te zijn de
beduchtheid, dat door meer geldelijke lasten, voortvloeiend uit het invoeren eener
overigens als gewenscht erkende regeling, de ‘Concurrenzfähigkeit’ der industrie
vooral tegenover het buitenland zou worden geschaad, daar zal ernstig worden
nagegaan in hoever die beduchtheid gegrond moet worden geacht, in hoever niet, en
in het eerste geval welke bijzondere bepalingen gemaakt zouden moeten worden om
dit bedenkelijk gevolg te voorkomen.
Gewapend met zoodanige veelzijdige kennis van feiten en toestanden, zal hij, die
het ontwerp tot wettelijke regeling der materie heeft samen te stellen, met een klaar
besef van het te bereiken doel, in de allereerste plaats uitmaken of en in hoever
metterdaad de Staats-werkzaamheid in deze aanvullend zijn kan. Immers is zeer wel
denkbaar dat op het bijzonder gebied, waarvoor de regeling zal gelden, het particulier
initiatief weinig of niets heeft tot stand gebracht, niets althans wat in een meer
algemeene organisatie kan worden ingelijfd. Maar ook in dat geval nog zal de kennis
der oorzaken van het stilzitten der bijzondere personen, van wie eene poging in de
gewenschte richting mocht worden verwacht, licht werpen over de vraag, welke de
bijzondere bezwaren zijn, de speciale voetangels en klemmen, die op dit terrein
verborgen liggen.
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Dat de voorlichting door mannen van de praktijk ook hier volstrekt onmisbaar is
voor den wetgever, die niet maar aan de buitenlandsche regelingen een theoretisch
juiste oplossing wil ontleenen, doch een organisatie wenscht te ontwerpen, die voor
de bijzondere toestanden in het eigen vaderland past, spreekt wel vanzelf. Niet dan
aldus voorgelicht zal de Staat verplichtend kunnen stellen wat particulieren nog niet,
nog in het geheel niet vrijwillig ondernomen hadden, zonder dat door de van boven
af opgelegde verplichting met ruwe hand ingegrepen wordt in de uiterst samengestelde
en onderling verwikkelde belangen van de industrie in het algemeen, van de
werkgevers, van de werklieden, van de verbruikers.
Doch wanneer onder het reeds door eigen kracht tot stand gebrachte iets gevonden
wordt, dat gehandhaafd kan worden - zij het voortaan gewijzigd, zij het voor het
vervolg onder contrôle van overheidswege - dan zal de wetgever, eerbiedigend
hetgeen reeds door anderen is verricht nog voordat hij zelf de zaak ter hand nam,
niet lichtvaardig een streep halen door wat met eenigen goeden wil (wederzijds) in
vrijheid - al is zij dan niet onbeperkt - kan blijven voortbestaan.
Als maatstaf bij de beoordeeling telkens van de vraag, wat, van het door particulier
initiatief alreeds tot stand gebrachte, wèl en wat niet toelaatbaar zal zijn in het meer
algemeene stelsel, zal hij (wetgever) vóór alles te rade gaan met het doel, dat door
zijn regeling moet worden bereikt; daaraan zal hij de norm ontleenen, waaraan de
eventueel te handhaven regelingen en organisaties zullen moeten beantwoorden of
waarnaar zij zich, op straffe van vernietigd te worden, zullen moeten vervormen.
Doch ook bij het stellen van die eischen zal hij niet aanstonds alles willen bereiken;
hij zal - is het even maar mogelijk - den overgang van wat in vrijheid zich ontwikkelde
tot hetgeen voortaan voldoen moet aan wettelijke voorwaarden, gemakkelijk trachten
te maken door toe te staan dat die wijziging geleidelijk geschiede en door zekere
ruimte van tijd te laten voor het tot stand komen der gewenschte veranderingen.
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Indien en voorzoover het met het te bereiken doel niet strijdig is, zal hij voorts zijn
‘aanvullende’ taak niet aldus opvatten, dat nu onmiddellijk van overheidswege
gesuppleerd worde, waarin het particulier initiatief nog blijkt te kort te schieten, maar
hij zal veeleer er naar streven dat ook verder door bijzondere personen en corporaties
verricht worde wat hij, wetgever, bepaald heeft dat voortaan verricht worden moet.
Daarvoor zal hij de gelegenheid openen door het verleenen van faciliteiten, door het
bieden van steun, door alle middelen die er toe strekken kunnen de medewerking
der particuliere krachten uit te lokken. Natuurlijk zal, opdat het doel niet gemist
worde, bij het scheppen van nieuwe organisaties reeds aanstonds de wettelijke norm
moeten worden in acht genomen, maar overigens zal hierbij zooveel vrijheid worden
gelaten, als maar met het vooropgestelde doel en met de eischen van voldoend toezicht
toelaatbaar is.
Slechts voorzoover ook dan nog, na de van overheidswege geopende gelegenheid
en verstrekte aanmoediging, het particulier initiatief weigerachtig blijft of onmachtig
blijkt alles te doen wat op het afgepaald gebied te doen valt, zal de wetgever de
‘Ergänzung’ als tak van directe staatszorg organiseeren, aldus de ‘Unvollständigkeit’
aanvullend en daardoor tevens zich stellend tegenover ‘Widerspruch und Unvernunft’
als de ‘überwaltigende Nöthigung’, die niet gedoogt dat door sommiger (wellicht
veler) onwil of traagheid de volledige bereiking van het doel, dat hij, wetgever, in
het oog heeft gevat, worde belemmerd. Maar ook waar aldus het regelrecht ingrijpen
en organiseeren van bovenaf gewettigd is door de noodzakelijkheid, zelfs daar zal
de wetgever niet dan voorzichtig en lettende op de te verwachten resultaten de
dwangorganisatie scheppen, en ook daarbij zal hij rekening houden met alles, wat
hij omtrent oorzaken en gevolgen, omtrent bijzondere toestanden hier en speciale
verhoudingen ginds geleerd heeft door zijn ernstige voorstudie der aangelegen zaak
en door de voorlichting der mannen van de praktijk.
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Met hoe groote zorgvulgdigheid elders, met name in Duitschland, de wetgever zich
vooraf op de hoogte stelt van de mogelijkheid der invoering van dwangmaatregelen
en van de daarvan te verwachten gevolgen, bleek onlangs weer uit een bericht in
Soziale Praxis: S e d e r t o n g e v e e r d r i e j a a r is in Duitschland de voorstudie
begonnen over de vraag of de ‘Arbeiterschutzvorschriften’ uitgebreid kunnen worden
tot de tabaksbewerking als huisindustrie. Nadat herhaaldelijk van overheidswege
onderzoekingen dienaangaande ter plaatse waar deze huisindustrie het meest
voorkomt, zijn ingesteld, is onlangs in het ‘Reichsamt des Inneren’ een conferentie
gehouden van belanghebbenden, ter bespreking der vraag, of en hoe de onderwerping
der tabaksbewerking als huisindustrie aan de wettelijke voorschriften ter bescherming
der arbeiders mogelijk is.
Als een pendant uit ons land diene het volgende: Minister Lely's eerste ontwerp
tot wettelijke regeling van arbeids- en rusttijden zonderde van zoodanige regeling
uit alle ‘inrichtingen, waar iemand in zijne woning eenig bedrijf uitoefent zonder
hulp van anderen dan van zijn echtgenoot of zijne bloed- of aanverwanten in de
rechte lijn’. In de Toelichting werd opgemerkt dat hierdoor niet alle huis-industrie
aan de werking der wet werd onttrokken, doch alleen die, welke uitgeoefend werd
uitsluitend door personen, zeer nauw aan elkaar verwant; de plaatsen, waar zulks
geschiedt, ‘behooren niet aan de bepalingen der wet te worden onderworpen.’ - Aldus
heette het in November 1898. In Maart 1901 verschijnt het gewijzigd ontwerp, waarin
de uitzondering is weggevallen. Alle huis-industrie wordt dus aan de wettelijke
regeling onderworpen. Hoe wordt dit gewijzigd inzicht gemotiveerd? Aldus: ‘De
gevoelens der Kamers van arbeid over de wenschelijkheid om het [uitzonderings-]
voorschrift te handhaven, loopen uiteen. Van de 12 Kamers, die ten aanzien van die
wenschelijkheid van hunne meening deden blijken, adviseeren er 8 om het voorschrift
te doen vervallen, terwijl 4 Kamers op handhaving aandringen. Niet algemeen werd
ook toegestemd, dat bij den huisarbeid, die enkel door leden van
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het gezin wordt uitgeoefend, exploitatie van vrouw en kinderen veel voorkomt.
Intusschen heerscht vrijwel eenstemmigheid over het feit, dat die exploitatie kan
voorkomen. Met het oog daarop en op de wenschelijkheid om die exploitatie niet in
de hand te werken, komt het ondergeteekende beter voor, het voorschrift uit het
ontwerp te doen vervallen’.
Men ziet het: omdat 12 Kamers van arbeid ‘vrij eenstemmig’ verklaarden dat
exploitatie bij huis-industrie kan voorkomen, week de minister van zijn standpunt,
dat de huis-industrie buiten de wet moet blijven, af en decreteerde het
tegenovergestelde.
Ziedaar het verschil in methode tusschen den Duitschen en den Nederlandschen
wetgever, waar het geldt onderzoek naar de noodwendigheid, de mogelijkheid en de
gevolgen van uitbreiding der dwangmaatregelen! Ziedaar ook wat bedoeld wordt,
wanneer men den wetgever als eisch stelt dat hij zich niet houde buiten ernstige
voorstudie der aangelegen zaak.
Een merkwaardige illustratie van het hierboven opgegemerkte omtrent de modaliteiten
van Staats-tusschenkomst ter voorziening in maatschappelijke nooden, levert de
verscheidenheid der wijzen, waarop de wetgever in verschillende landen de
verzekering van werklieden met name tegen de gevolgen van invaliditeit en ouden
dag heeft geregeld of tracht te regelen. In de eerste plaats Duitschland, waar voor
ziekte-, ongevallen-, invaliditeits- en ouderdom-verzekering het stelsel van dwang
is gekozen. Het is, gelijk in het ‘Denkschrift für die Weltausstellung in Paris 1900
im Auftrage des Reichs-Versicherungsamts bearbeitet von dr. Ludwig Lass und dr.
Friedrich Zahn’ over de ‘Einrichtung und Wirkung der Deutschen
Arbeiterversicherung’ (blz. 57) wordt gezegd: ‘Die wesentlichste Grundlage der
Deutschen Arbeiterversicherung, welche dieser den ihr eigenthümlichen Stempel
aufdrückt, bildet der Zwang.’ Deze ‘Versicherungszwang’ bestaat daarin, dat
eenerzijds zekere in de wetten genoemde personen zonder hun toedoen uit
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kracht der wet verzekerd zijn en dat andererzijds andere kringen van personen, met
de eerstbedoelden niet samen vallend, zonder hun toedoen uit kracht der wet verplicht
zijn de middelen op te brengen. ‘Der Grundsatz der Zwangsversicherung besteht in
der Einrichtung von Zwangsorganisationen, durch welche die Versicherung bewirkt
wird’. - Daarnaast kan men stellen Minister Lely's in Mei l.l. ingediend ontwerp tot
‘wettelijke verplichting van werklieden om zich te verzekeren tegen geldelijke
gevolgen van invaliditeit of ouderdom’. Hierdoor ook worden eenerzijds zekere
personen zonder hun toedoen uit kracht der wet verzekerd (art. 1: alle personen, die
werkzaam zijn in....enz., zijn verplicht....zich bij de Bank het recht op een rente ....
te verzekeren); andererzijds worden andere personen zonder hun toedoen uit kracht
der wet verplicht de middelen (mede) op te brengen (de werkgevers); eindelijk is
hier ook de ‘Zwangorganisation’: de Bank.
Minder absoluut dwingend is het Fransch ontwerp, welks art. 1 op 2 Juli l.l. door
de Fransche Kamer werd aangenomen, terwijl tevens de betrokken minister werd
uitgenoodigd dit ‘projet de loi sur les retraites ouvrières’ om consideratie en advies
toe te zenden aan de ‘syndicats agricoles, ouvriers et patronaux’1). Ook hier is de
werkman krachtens de wet verzekerd: art. 1 ‘Tout ouvrier ou employé.... a droit....
à une retraite de vieillesse.... et, le cas échéant, à une retraite d'invalidité’. Ook hier
worden andere personen door de wet verplicht tot mede opbrengen der middelen:
art. 2 ‘Tout travailleur.... doit subir sur son salaire.... une retenue’ jo art. 3 ‘Tout
employeur.... doit.... effectuer sur les sommes dues aus travailleurs les retenues fixées
par l'article précédent, et y

1) Het voorstel daartoe werd gedaan voor den député de Gailhard-Bancel. Dat de Regeering
niet vooraf het advies dezer syndicaten had ingenomen, bewijst, gelijk de Réforme Sociale
ter snede opmerkt, dat ‘la méthode d'observation, chère aux économistes, ne l'est pas toujours
aux gouvernants.’
Men weet dat minister L e l y 's ontwerp van Regeeringswege is toegezonden aan de Kamers
van Arbeid, echter spoedshalve zonder Memorie van Toelichting!
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joindre une contribution personelle d'egale quotité.’ Maar de ‘Zwangorganisation’
bezit geen monopolistisch karakter: ‘Ces retraites sont assurées par la Caisse nationale
des retraites ouvrières [zijnde de voor dat doel op te richten Bank], la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse [door de wet van 8 Mei 1850 reeds in het leven
geroepen], les sociétés de secours mutuels et les caisses patronales ou syndicales.’
Ziehier op welke wijze de Fransche wetgever deze particuliere organisaties in zijn
stelsel denkt in te voegen: ‘Toute société de secours mutuels, préalablement agréée
à cet effet par decret rendu sur la proposition du ministre du Commerce, après avis
du ministre de l'Intérieur, est admise à recevoir, pour les travailleurs, qui lui sont
affiliés, les versements auxquels les employeurs sont assujettis... Lorsqu'il existe des
sociétés de secours mutuels ainsi agréées dans le canton où sont payables les salaires,
l'employeur est tenu de faire à ces sociétés les versements susmentionnés pour tous
ceux de ces ouvriers et employés français qui y sont affiliés en vue de la retraite, dès
que chaque intéressé en fait la demande, en désignant la société à laquelle il est
affilié.’ De ‘société’ verzekert alsdan aan die geaffilieerde werklieden
ouderdoms-pensioenen, welke ten minste even hoog moeten zijn als die, welke de
Caisse nationale na ontvangst der stortingen zou uitkeeren. Van bijdragen aan de
Caisse Nationale zijn eveneens vrijgesteld: ‘les chefs d'entreprise qui ont organisé
des caisses patronales ou adhéré à des caisses syndicales de retraites, autorisées par
decrets rendus, après avis de la Commission supérieure de la Caisse nationale des
retraites ouvrières, sur la proposition des ministres du Commerce et des Finances.
Chaque décret doit constater a) que la caisse autorisée, aux termes des statuts annexés,
est alimenté au moins jusqu'à concurrence de moitié par les subsides patronaux; b)
qu'elle assure aux ouvriers des retraites de vieilesse et d'invalidité au moins égales
à celles que leur assure la présente loi’1). Aldus heeft men bij de

1) Waarom zou men dergelijke bepalingen onmogelijk moeten achten in een pensioen-regeling
voor Nederland? Art. 8 van minister L e l y 's ontwerp ontheft van den verzekeringsplicht
den werkman ‘in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, wien door den werkgever bij
verordening door Ons goedgekeurd, pensioen verzekerd is bij invaliditeit of ouderdom’. In
die verordening mogen ‘voor het aannemen van invaliditeit geen strengere eischen worden
gesteld dan bij deze wet’; ‘het recht op ouderdoms pensioen’ mag ‘niet op lateren leeftijd
verkregen worden dan volgens deze wet’ enz. enz. Dergelijke bepalingen, met de boven
geciteerde Fransche overeenkomende, konden o.i. (gewijzigd) ook strekken om de norm vast
te stellen, waaraan particuliere organisaties voor hare toelating in het algemeen verband
hadden te voldoen.
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dwang-regeling willen eerbiedigen wat in vrijheid reeds was ontstaan1).
Veel meer, ja geheel van dwang afkeerig betoonde zich de Belgische wetgever
(wet van 10 Mei 1900). In België ontwikkelden zich, tijdens de laatste tien jaar vooral,
de ‘sociétés de secours mutuels’ bijzonder sterk. De jaarlijksche stortingen in de
kassen dezer instellingen beliepen ten jare 1888 ongeveer 3000; zij waren over 1899
meer dan 627.000 in aantal. En - wat van belang is - van de 161.313 livrets, tusschen
1890 en 1899 uitgegeven, stonden er 141.584 ten name van werklieden. De Belgische
wetgever oordeelde, met die feiten voor oogen, dat hij het sparen, de geldbelegging
door middel der ‘mutualités’ slechts had aan te moedigen en te steunen, en, voor
zooveel de werkzaamheid dezer particuliere organisaties niet allen omvatte, slechts
had aan te vullen, om het ouderdomspensioen algemeen bereikbaar te maken. Dus
bepaalt art. 1 der ‘wet nopens de ouderdomspensioenen’ dat ‘tot instelling van
ouderdomspensioenen’ onder zekere voorwaarden ‘door den Staat jaarlijksche
aanmoedigingspremiën verleend’ worden ‘1o aan de personen, die bij de Algemeene
Lijfrentekas, onder waarborg van den Staat, zijn verzekerd door bemiddeling van
eene door de Regeering erkende maatschappij van onderlingen bijstand (“Société
de secours mutuels”), m i t s h e t b e d r a g v a n d e d o o r h e n g e d a n e
stortingen 60 frank niet te boven gaat voor het gansche jaar;

1) Voorbeelden daarvan vindt men trouwens ook in Duitschland, o.a. in de erkenning (onder
bepaalde voorwaarden) van de door den patroon opgerichte ‘Betriebs’- of
‘Fabrik-Krankenkassen’.
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2o aan alle andere rechtstreeks bij de kas verzekerde personen, d i e ... n i e t z i j n
u i t g e s l o t e n v a n h e t v o o r d e e l d e r w e t ’1). Om de aanmoedigingspremie
te genieten moet men zijn: houder van een boekje der Algemeene Lijfrentekas en op
dit boekje stortingen hebben gedaan gedurende het jaar, dat het begrootingsjaar
voorafgaat. Stortingen ten voordeele van een houder gedaan door een erkende
maatschappij van onderlingen bijstand worden gelijkgesteld met de persoonlijke
stortingen. ‘De stortingen, die in acht worden genomen voor het toekennen der
premiën, kunnen evengoed geschieden met afstand als met voorbehoud van kapitaal.
De premiën van den Staat worden altijd in de kas gestort met afstand van kapitaal.
De ingenottreding der verworven renten kan enkel worden vastgesteld te beginnen
van ieder verloopen ouderdomsjaar, van 55 tot 65 jaar.’ - ‘Het bedrag van de
jaarlijksche premie wordt bepaald op 60 centiemen per frank en per boekje, tot een
beloop van 15 gestorte frank.’2) - ‘De verzekerde kan de premiën bekomen tot dat
het geheel van de op zijn boekje ingeschreven sommen voldoende is tot het opbrengen
van eene jaar- en lijfrente van 360 frank.’ Als overgangsbepaling is vastgesteld dat
wie op 1 Januari 1900 den leeftijd van 40 jaar had bereikt, de premie ‘tot een bedrag
van 24 jaarlijks gestorte franken’ geniet. ‘Een jaarlijksche toelage van 65 frank wordt
verleend aan elken werkman of oud werkman die Belg is, eene verblijfplaats in België
heeft, den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt op 1 Januari 1901 en in nood verkeert.’
Speciale bepalingen gelden voor hen, die op 1 Januari 1901 55 jaar oud waren. - Ter
bestrijding der door deze wet gevorderde uitgaven wordt jaarlijks een post ad 12
millioen frank op de Staatsbegrooting gebracht. -

1) Uitgesloten zijn zij ‘die als rechtstreeksche belastingen, patenten medegerekend, ten voordeele
van den Staat eene som betalen van ten minste 50 frank in de gemeenten, waarvan de
bevolking niet 10.000 inwoners beloopt’ en zoo opklimmend tot 80 frank voor de volkrijkste
gemeenten. Staatsbedienden, die recht hebben op een pensioen, zijn eveneens uitgesloten
van het genot der aanmoedigingspremiën.
2) De premie is dus ten hoogste 15 × 60 centimes = 9 francs.
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Bovendien verleent de Regeering ‘aan elke erkende maatschappij van onderlingen
bijstand, die ten doel heeft de aansluiting van hare leden bij de Algemeene
Lijfrentekas, een jaarlijksche toelage van 2 frank, voor ieder boekje waarop, binnen
het afgeloopen jaar, een som van ten minste 3 frank werd gestort,... mits het beheer
en de rekendienst van de maatschappij regelmatig werden bevonden’1).
Dit zijn de voornaamste der 14 artikelen, welke in België de houding van den Staat
tegenover de ouderdomspensioenen regelen. En het effect? Terwijl er in 1895 107
‘mutualités’ waren, die voor 5504 harer leden geld bij de Algemeene Lijfrentekas
stortten, verrichten thans meer dan 2000 dergelijke vereenigingen dezelfde diensten
ten bate van meer dan 150.000 personen. Ziedaar wat zonder dwang, doch door
‘aanvullende’ werkzaamheid, door leiding en steun, aan het particulier initiatief
geschonken, bereikbaar is.
Onnoodig te zeggen dat dan ook metterdaad leiding en steun van overheidswege
geboden moet worden, wil men door aanmoediging van bijzondere voorzieningen
rijker vruchten oogsten, en dat door het ontbreken daarvan het effect der aan zichzelve
overgelaten bemoeiingen van particuliere personen en corporaties onder
omstandigheden beneden de eischen der te vervullen taak kan blijven. Een voorbeeld
hiervan levert onze nog geldende armenwet, terwijl het ontwerp-B o r g e s i u s een
gelukkige proeve schijnt van wat in zake armenzorg tot de bevoegdheid en de
verplichtingen van den Staat, die ‘aanvullend’ te werk wil gaan, moet worden
gerekend.
Reeds werd boven, toen er sprake was van hetgeen het particulier initiatief wèl en
van hetgeen het niet kan doen, de aandacht gevestigd op den toestand van verwildering
en desorganisatie, waarin ons armwezen verkeert. De wet van '54, uitgaande van het
beginsel dat de kerkelijke en bijzondere weldadigheid moet worden vrijgelaten, wilde
zij zich steeds breeder ontplooien, dreef dit beginsel zoover

1) Bij deze toelage wordt dus niet de eisch gesteld dat de houder van het boekje beneden zeker
bedrag in de directe belastingen blijft.
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door, dat zij geenerlei verband legde tusschen de in eene zelfde gemeente bestaande
instellingen, dat zij ook niet in het minst een onderzoek van overheidswege naar de
vraag, welke regelen dergelijke instellingen bij de volvoering van haar arbeid volgen,
toelaatbaar achtte, dat zij in één woord het gemeentelijk armwezen volstrekt
ongeorganiseerd liet. En wat aangaat de ‘aanvulling’ van Staatswege, noodig
voorzoover door kerkelijke en bijzondere corporaties niet alles werd verricht (den
ideëelen toestand, dien men welhaast door het handhaven der diaconale vrijheid
hoopte te bereiken), voor die aanvullende werkzaamheid ook werden zoo spaarzame
regelen gesteld, dat geenerlei waarborg voor ‘zielbewusste Thätigkeit’ der
overheids-organen werd verkregen.
Bij de herziening der wet is beproefd dit dubbel euvel te verhelpen. De
Staats-werkzaamheid op dit gebied blijft in beginsel ‘aanvullend’ als voorheen. Maar
dit suppletoir karakter sluit niet uit dat b.v. aan de overheid moet worden meegedeeld
welke op verschillende punten de statutaire of reglementaire bepalingen zijn, waardoor
de bestuurders ook der kerkelijke en bijzondere instellingen zich bij de uitoefening
der weldadigheid laten leiden; sluit evenmin uit dat nadrukkelijk en opzettelijk
gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging dezer bestuurders in het college, dat
met het beheer der burgerlijke armenzorg is belast; noch ook dat door de mogelijkheid
der oprichting van armenraden (mogelijk, wanneer maar van particuliere zijde het
verlangen daarnaar wordt kenbaar gemaakt) meer ‘entente cordiale’ tusschen de
plaatselijke instellingen gekweekt wordt; of dat door de gedwongen meedeeling van
zekere gegevens aan het algemeen plaatselijk ‘centraal-register’ de vruchten der
ervaring, door den een verkregen, voor den ander verkrijgbaar zijn. Terecht werd
voorts geoordeeld dat het ‘aanvullend’ karakter dezer Staats-werkzaamheid voor de
overheid geen voorwendsel mocht zijn om hetgeen haar te doen zou overblijven niet
ook zoo goed mogelijk te verrichten; vandaar de veelvuldige, door ‘vakmannen’
geprezen bepalingen nopens het burgerlijk armbestuur.
Het is er dus wel zeer verre van af, dat de ‘aanvulling’
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identiek zou mogen zijn met lijdelijkheid, met ‘overlaten’ (zonder meer), met
onverschilligheid en met onthouding. Negatief opgevat, teekent de aanvullende
Staats-werkzaamheid zich af tegen overheersching, tegen albemoeiing van den
wetgever, tegen monopoliseering van zorg, waar ook anderen tot daadwerkelijken
steun bereid zijn, tegen centraliseering, waar verscheidenheid toelaatbaar is. Positief
bedoeld, leidt zij tot maatregelen van overheidswege, waardoor èn (zoo mogelijk)
de bijzondere werkzaamheid van particuliere organisaties en personen wordt
aangemoedigd, in het goede spoor gevoerd en (voorzoover noodig) gecontroleerd,
èn het ontbrekende door den Staat wordt gedaan.
In zulke banen geleid zal de verbetering van sociale toestanden niet het werk zijn
van ‘self-help’ alleen, noch ook enkel van den Staat. Niet door eigen kracht alleen,
maar toch ook, zelfs bij voorkeur, immers zooveel mogelijk door eigen kracht, zal
naar hervorming op maatschappelijk gebied worden gestreefd. Ieders goede wil zal
worden aangewakkerd, ieders werk ten bate der gemeenschap worden geëerbiedigd.
Het zal elkeen duidelijk worden dat wat hij doet op het eigen kleine hoekje van het
wijde arbeidsveld, straks niet zal worden weggevaagd door den wervelwind der
centraliseerende Staats-albemoeiing, doch dat integendeel zijn in alle stilte
ondernomen poging van bovenaf met instemming wordt gevolgd en dat straks, komt
het tot een meer algemeene regeling, ook zijn bescheiden werkzaamheid zoo mogelijk
in het groote plan zal worden ingevoegd, dat althans zeker met ernst zal worden
nagegaan of niet wat door hem is tot stand gebracht kan behouden blijven. Die
zekerheid zal velen tot spoorslag strekken verder om zich heen te zien en te
onderzoeken of niet voor hen nog een taak is weggelegd, waaraan zij vroeger niet
hadden gedacht; of ook hun hand nog niet iets te doen vinden kan. En veel zullen
velen dan vinden.
Maar zoolang het menschelijk egoïsme onuitroeibaar blijkt, zoolang er zijn zullen,
die zich niet ‘huns broeders hoeder’ achten en zoolang het individueel pogen
onmachtig
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blijft om voor alles te zorgen, zal daarnaast Staatstusschenkomst niet slechts moeten
worden geduld, doch als volstrekt onmisbaar erkend en dus, voorzoover noodig,
zonder voorbehoud als onontbeerlijke aanvulling aanvaard.
En zoo zal van twee stelsels het goede worden behouden. Door de overheid
aangemoedigd zal het particulier initiatief voortgaan zich te ontwikkelen, zullen er
steeds meer aan zichzelven hooge eischen gaan stellen, zullen velen geprikkeld
worden om niets onbeproefd te laten wat strekken kan ten bate van hen, voor wier
lotstbedeeling ook zij zich mede- aansprakelijk gevoelen. In den bodem dier vrijheid
zal meer dan één schoone plant nog kunnen ontkiemen en bloeien. - Maar waar dit
stelsel, hoe verkieslijk ook, uit zijn aard niet als afdoende voor allen en alles kan
worden aanvaard, zal daarnaast de Staatstusschenkomst als aanvullende werkzaamheid
de zekerheid scheppen, dat het overige niet ongedaan blijft. En dit suppletoir karakter
der overheids-inmenging zal haar schaduwzijden zoo gering mogelijk doen zijn,
terwijl haar voordeelen behouden blijven.
Wanneer men nu zeggen wil dat de aldus geschetste ‘aanvullende’
Staatswerkzaamheid op sociaal gebied voor de tegenwoordige tijden en
omstandigheden een ideaal is, dan wordt dit gereedelijk toegegeven, mits men maar
met die qualificatie wil aanduiden, niet alleen dat de praktijk van het maatschappelijk
leven aan de volledige toepassing van dit stelsel vaak al te zeer in den weg staat,
doch ook dat niettemin naar die toepassing als naar een ideaal in de mate van het
telkens bereikbare moet worden gestreefd.
Zeker, men moet ziende blind en hoorende doof zijn om vol te houden dat het
particulier initiatief reeds zooveel heeft tot stand gebracht, of in overzienbaren tijd
zooveel zal tot stand brengen, dat de inmenging der overheid overbodig zijn zou;
ook zijn er zeker onderwerpen van socialen aard te noemen, waarbij nauwelijks meer
van ‘aanvulling’ door den Staat kan gesproken worden, zóó geheel overwegend is
het aandeel dat de overheid voor
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haar rekening moet nemen; ook wordt niet ontkend dat bij elke bijzondere
aangelegenheid de toepassing van het geschetste stelsel geheel verschillend zal
moeten zijn en dat wegens het speciaal karakter bij meer dan ééne zaak de stipte
inachtneming der boven gestelde regelen uiterst moeielijk, zoo niet onmogelijk
blijken kan.
Tot zoover worde toegegeven dat de ‘aanvullende’ Staatswerkzaamheid een ideaal
is... en ook vaak in meerdere of mindere mate een ideaal zal blijven. Maar zij en
blijve ze dat dan ook in dezen zin, dat haar grondgedachte: sociale hervorming bij
voorkeur van onder op, uit eigen kracht, en eerst voorzoover dan nog noodig van
boven af, door den Staat; het leidend beginsel zij bij hen, die richting en stuur hebben
te geven aan de houding van de overheid tegenover de lotsbedeeling der individuen;
een beginsel, waarvan zij niet dan door den nood gedrongen willen afwijken, wijl
zij vaststaan in de overtuiging dat ook bij voorziening in sociale nooden het fiere
woord moet gelden: S e l b s t i s t d e r M a n n !
Onwillekeurig dringt zich na de overweging van dit alles de vraag op den voorgrond,
in hoever van het thans opgetreden Kabinet symphathie voor het denkbeeld der
‘aanvullende’ Staatswerkzaamheid mag worden verwacht. In antwoord op die vraag
zij er enkel aan herinnerd dat bij de behandeling van het (eerste)
ontwerp-ongevallenwet door dr. A. K u y p e r , den toenmaligen afgevaardigde van
Sliedrecht, het zoogenaamde ‘groote’ amendement nopens de toelating van
‘bedrijfsvereenigingen’ naast de Rijksverzekeringsbank werd ingediend. In de
toelichting tot dit merkwaardig voorstel werd het volgende geschreven:
‘Het beginsel, waarvoor het amendement opkomt, is de zelfstandigheid en de
spontanëiteit van de levens-uitingen der maatschappij tegenover de te ver gaande
indringing van het Staatsgezag te verdedigen. Inmenging van het Staatsgezag is hier,
gelijk op het heele terrein der sociale verzekering, althans aanvankelijk, ook zijns
inziens volstrekt onvermijdelijk; maar de strekking dier inmenging moet
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zijn, om de zelfwerkzaamheid der organen van het maatschappelijk leven op te
wekken, niet om die te vernietigen. In een hooger ontwikkeld Staatsleven moeten
de functiën van de onderscheidene organen van het volksgeheel ongetwijfeld door
rechtsregeling in behoorlijk onderling verband worden gehouden, maar de eigen
functie van die organen mag niet vernietigd worden, zal het geheele volkslichaam
geen schade lijden.’
Gulden woorden, en die grond geven tot de verwachting dat de tegenwoordige
Premier zich zal laten leiden door het beginsel, dat het Kamerlid ten jare 1899 zoo
uiterst gelukkig geformuleerd had.
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Een land van belofte.1)
Door E.B. Kielstra.
Onder de verschillende Staten, die den Australischen Bond vormen, trekt op dit
oogenblik ‘Westralia’, zooals de kolonisten West-Australië kortweg noemen, het
meest de aandacht.
Het was langen tijd de asschepoester onder de Britsche koloniën, - eerst in de
laatste jaren trad het als met een tooverslag op den voorgrond. Wie het land tien of
twaalf jaar geleden bezocht en het nu opnieuw betreedt, moet wel geneigd zijn tot
den uitroep: welke wonderen zijn hier geschied? Ziedaar een land hetwelk, ruim een
derde deel van ‘Nieuw-Holland’ omvattende, omstreeks vijf-en-zeventig maal grooter
van oppervlak is dan Nederland, en waar nog nauwelijks zooveel menschen wonen
als in de halve provincie Friesland, hoewel de bevolking in de laatst verloopen tien
jaren verviervoudigde.... Dat land heeft alle zegeningen der moderne beschaving:
spoorwegen, havens, post- en telegraafdienst; kosteloos lager onderwijs, fraaie kerken
en openbare gebouwen; eene welvarende, tevreden bevolking, een goed bestaan.
Zijne nationale schuld,

1) Zie ons opstel: De Australische Bond, in de Juli-aflevering van ‘Onze Eeuw’.
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ruim 10 millioen pond sterling bedragende met eene gemiddelde rente van 3½ pCt.,
drukt de geringe bevolking niet, want de netto opbrengst der staatsspoorwegen dekt
alleen reeds vijf-zesde deel van den rentelast.
Om te doen uitkomen, hoe deze toestanden in korten tijd zijn ontstaan, is een
overzicht van de geschiedenis van den jeugdigen Staat onontbeerlijk.
Zooals Prof. Heeres ons beschreef in het Feestgeschrift, uitgegeven door het
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap bij gelegenheid van zijn
25-jarig bestaan, is de Westkust van Australië geheel door Nederlanders ontdekt.
Maar die ontdekking had alleen wetenschappelijk belang; de bewindhebbers der O.I.
Compagnie konden zich van dergelijke ontdekkingen ‘niets groots beloven’: ze
zouden meer omslag geven, meer schepen, meer volk vereischen.... er was voor de
Compagnie al genoeg ontdekt om negotie te doen.
En aldus bleef die Westkust geheel buiten aanraking met eenige Europeesche natie
tot het jaar 1825, toen de Gouverneur van Nieuw-Zuid-Wallis, eene annexatie door
de Franschen vreezende, eene kleine bezetting zond naar den koning-George-Sond,
ter plaatse waar thans Albany ligt.
De vestiging hier voldeed echter geenszins aan de verwachting, en het volgende
jaar werd de Zwanenrivier opgenomen met de bedoeling daar eene kolonie te stichten,
wanneer de uitkomsten der opnemingen daartoe aanleiding gaven. Inderdaad waren
de verslagen hoogst gunstig, en rijke, ondernemende Engelschen vatten het denkbeeld
op, vrije lieden uit het moederland daarheen over te brengen om de uitgestrekte,
vruchtbare landerijen in cultuur te brengen. Tot de verwezenlijking van dit plan
verleende de Britsche regeering hare medewerking, en in 1828 werd besloten tot de
vorming der kolonie, in de eerste jaren veelal aangeduid als de Swan-River-Settlement.
Van Regeeringswege werd een gouverneur met eenige ambtenaren met het bestuur
der nieuwe kolonie belast, en
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den 2den Mei 1829 werd het grondgebied formeel in bezit genomen door den kapitein
Fremantle, die met zijn oorlogschip Challenger ankerde in de haven welke thans zijn
naam draagt, aan den mond der Zwanenrivier. Weldra werd nu de plaats aangewezen
waar de hoofdstad Perth zou verrijzen, en achtervolgend werden eene militaire
bezetting en vele kolonisten aangebracht.
Op het einde des jaars waren er reeds bijna 1800 personen, en ook een niet
onbelangrijke veestapel. Daar op Nieuw-Holland geen onzer dieren inheemsch zijn,
werden er paarden, runderen, schapen, zwijnen, geiten, gevogelte enz. aangevoerd.
Ook in 1830 werd op denzelfden voet de kolonisatie voortgezet; er kwamen toen
nog ruim 1100 Europeanen aan.
Maar de goede verwachting, waarmede de onderneming was op touw gezet, werd
allerminst verwezenlijkt. De kolonisten onttrokken zich gedeeltelijk aan hunne
verplichtingen, verspreidden zich over het land, en vonden veelal een ellendigen
dood. En de oorspronkelijke bewoners des lands, waarschijnlijk daartoe wel uitgelokt
door het ruwe optreden der Europeanen, namen al spoedig eene vijandige houding
aan. Zij mochten, naar verhouding van de uitgestrektheid des lands, gering in getal
zijn, hun aantal was voldoende om de kleine groep kolonisten het leven zuur te
maken. Jarenlang duurden de vijandelijkheden voort, totdat gaandeweg het zwarte
ras het veld ruimen moest. Wanneer men het uiterste noorden uitzondert, waar nu
en dan nog vijandelijke invallen voorkomen, kan men zeggen, dat het nu sinds lang
in West-Australië even veilig is als in het beschaafd Europa.
Afgescheiden van de houding der inboorlingen en van de kolonisten zelven waren
er nog andere bezwaren: meermalen had men, wanneer de aanvoeren uit Europa van
levensmiddelen langer wegbleven dan gerekend was, met hongersnood te kampen,
en allen te zamen hadden doorgaand slechts een sober bestaan. In de eerste jaren kon
men slechts spreken van eene weinig beteekenende, armzalige
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nederzetting, waar te vergeefs naar vooruitgang gestreefd, en slechts achteruitgang
te constateeren was.
Ten einde deze te stuiten, zocht men naar middelen om in het gebrek aan goedkoope
werkkrachten te voorzien. Op aandrang van het koloniaal bestuur besloot de Britsche
regeering, die in 1840 de deportatie naar Nieuw-Zuid-Wallis had doen ophouden, in
1849 dat West-Australië eene strafkolonie wezen zou. Op dat tijdstip telde het land
nog geen 5000 blanken.
Van 1850-68, toen op aandrang der andere Australische koloniën de deportatie
van veroordeelden eindigde, zijn er ongeveer 10.000 van deze lieden aangebracht.
Zij hebben de latere ontwikkeling van het land wel voorbereid door den aanleg van
wegen, waaraan groote behoefte bestond; maar eene blijvende verbetering werd door
den maatregel op zich zelf niet verkregen, ook al omdat alle gedeporteerden, nagenoeg
zonder uitzondering, tot het mannelijk geslacht behoorden.
De kolonie bleef dus nog langen tijd kwijnen. De veestapel mocht zich uitbreiden;
aan den overvloed van deugdelijke houtsoorten mocht van lieverlede de aandacht
worden gewijd; de oesterteelt en de parelvisscherij mochten ter hand worden genomen,
- er bleef gebrek aan werkkrachten, aan kapitaal, aan middelen van vervoer. En tot
1890 toe, toen de gansche bevolking geklommen was tot 46000 Europeanen en 900
Chineezen, benevens (naar schatting) 6000 inboorlingen, kon men nog bezwaarlijk
vermoeden dat West-Australië ooit een land worden zou waar de inspanning der
kolonisten met rijke vruchten wordt beloond.
Als met een tooverslag veranderde dit alles, toen er rijke goudmijnen werden
ontdekt. Toen kwam er kapitaal beschikbaar, en het bestuur haastte zich, daarvan
gebruik te maken om alle noodige openbare werken aan te leggen; de reusachtige
ontwikkeling van ééne industrie deed in alle richtingen haren invloed gevoelen.
Tot dien snellen voorspoed droeg ongetwijfeld de bestuursorganisatie bij, welke
toevallig ongeveer gelijktijdig in werking trad.
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Bij de eerste regelingen, in 1829, bestond het bestuur uit een gouverneur met een
wetgevenden raad, beide geheel afhankelijk van de Kroon. Later, in 1850, werd
bepaald dat twee-derde van dien raad door de volkplanters gekozen, en slechts een
derde deel door de Kroon benoemd zoude worden, maar in werkelijkheid had deze
verandering weinig beteekenis: de Gouverneur kon slechts handelen ingevolge de
bevelen uit Londen. Waar het eene, nagenoeg geheel uit Europeanen bestaande
nederzetting gold, klonk het dan ook al spoedig: ‘wij, die hier gevestigd zijn, kunnen
beter beoordeelen wat ons land behoeft dan gij, op zooveel duizende mijlen afstand,
- laat het beleid van zaken over aan ons.’ Van 1855 af werd alzoo op autonomie, op
een eigen, verantwoordelijk ministerie, aangedrongen. Verzoeken in dien zin werden
bij herhaling afgewezen, maar ook hier gold het ‘de aanhouder wint’, en den 25sten
Juni 1890 werd de wet afgekondigd die aan het bestaan der ‘Kroonkolonie’ als
zoodanig een einde maakte. Onder groote geestdrift werd die wet, welke aan
West-Australië nagenoeg geheel zelfbestuur verzekerde, in October 1890 te Perth
afgekondigd, en den 31sten December werd de eerste zitting geopend van het
Parlement.
Dat zelfbestuur kwam juist op het rechte oogenblik: waar geheel nieuwe toestanden
omvangrijke maatregelen en spoedige beslissingen vorderden, was het van veel
belang dat deze konden worden genomen zonder uitstel en op de plaats zelve. De
kolonie had voor hare ontwikkeling veel geld noodig; haar crediet nam sterk toe; zij
sloot belangrijke geldleeningen op de Londensche markt, en kon aldus krachtig de
handen aan het werk slaan voor den bouw van spoorwegen, havens, waterleidingen
en al wat verder noodig bleek.
In 1883 of daaromtrent twijfelde men nog, of West-Australië wel goud bevatte.
Daarna werd dit metaal gevonden, maar aanvankelijk slechts in geringe hoeveelheden:
de eerste uitvoer, in 1886, had nauwelijks een waarde van 1000 pond sterling. In
1890 was de uitvoer tot 90.000 pond geklommen, maar na dien tijd werden als het
ware
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onuitputtelijke goudmijnen ontdekt: in 1899 was er eene productie van 6¼, een
uitvoer van 5¼ millioen pond sterling!
Het klinkt als een sprookje, wanneer men verneemt hoe enkele ondernemende
mannen hier fortuin maakten. In Juni 1893 werd te Adelaïde de ‘Coolgardie gold
mining and prospecting company, limited’ opgericht met een kapitaal van 150 pond
sterling, ten einde een Duitschen en een Engelschen deskundige, de heeren
B r o c k m a n n en P e a r c e , op goudontdekking uit te zenden. Zij vonden de mijnen
van Kalgoorlie, ontgonnen deze eerst op kleine, later op uitgebreider schaal, en in
1899 hadden zij acht ondernemingen, waarvan de waarde op 9.275.750 pond was
gesteld; zij hadden inmiddels 950.000 pond aan dividenden uitgedeeld en voor
3.421.000 pond aandeelen uitgegeven....
Dat, omgekeerd, vele met grooten ophef aangekondigde goudmaatschappijen niet
aan de opgewekte verwachtingen hebben beantwoord, ligt voor de hand. Menig
speculant heeft ervaren dat zelfs in ‘Westralia’ het niet al goud is wat blinkt, - maar
met dat al is de goudexploitatie de de tooverstaf geweest, die het gansche land tot
nieuw leven wekte. Wie de weinig jaren geleden nog onbekende goudvelden bezoeken
wil, neemt plaats in een sneltrein met slaapwagens; logeert in een goed hotel, ziet
de nieuwste machinerieën in werking, - en overdenkt hoe hier alom de
ondernemingsgeest zijne triomfen viert in de vroegere woestenijen. Hij vindt overal,
waar zich eene bevolking nederzette, hospitalen, rechtbanken, post- en
telegraafkantoren, spoorwegstations, goede scholen, politieposten enz. Met het
buitenland is de kolonie in goede verbinding gebracht door verschillende havens aan
de kust en door onderzeesche telegraafkabels; de haven van Fremantle, waar de
grootste mailbooten veilig liggen, wordt steeds verbeterd en zal eenmaal het eindpunt
zijn van den spoorweg die het gansche eiland doorsnijdt... Perth is een fraaie stad
geworden, met tal van monumentale gebouwen en wandelplaatsen. Op de
Zwanenrivier bewegen zich vele stoombooten en pleziervaartuigen; langs hare oevers
hebben zich de gegoede kolonisten fraaie villa's gebouwd. Waar, in het
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binnenland, vroeger gebrek aan drinkwater was, zijn leidingen aangelegd, putten
geboord, reservoirs gemetseld; waar voorheen gevaar was voor hongersnood, vindt
men thans rijke magazijnen, geregeld met behulp der spoorwegen gevuld...
Op dit rijke, veelbelovende land, dat den Europeaan eene gezonde woonplaats,
vruchtbare akkers, overvloedig gelegenheid tot werkzaamheid biedt, mag wel in het
bijzonder de aandacht worden gevestigd; het zich zoo krachtig ontwikkelend Westralia
kan op den duur hooge waarde erlangen, óók met het oog op den handel met Java.
Wij willen, op het boven gegeven algemeen overzicht van den tegenwoordigen
toestand, alzoo thans eenige bijzonderheden doen volgen.
De bevolking bedraagt volgens de jongste opgaaf (over 1899) niet meer dan
171.000 zielen, waaronder 1800 Chineezen; het aantal mannen is ongeveer het dubbele
van dat der vrouwen. De sterfte bedraagt nauwelijks 16 per duizend, en hieruit blijkt
reeds dat het land in bewoonbaarheid gelijk staat met de beste landen van Europa.
Wat zullen na eenigen tientallen jaren, door immigratie (hier nog steeds door de
regeering bevorderd) en door natuurlijken aanwas, de bevolkingscijfers een geheel
ander beeld vertoonen!
Het land is verdeeld in de zes volgende deelen:
het Eucla-district, langs de Z.-O. kust, dat, ofschoon hier en daar goeden
1o.
weiden zijn aangetroffen, onvoldoende geirrigeerd en bijna nog onbewoond is.
o
het daaraan grenzende Zuid-West-district, het dichtst bevolkte deel des lands,
2.
met goede havens (Albany en Fremantle), een goed klimaat, voldoenden
regenval, rijke wouden, goede weidegronden.
o
het noordelijk daarvan gelegen Gascoyne-district, dat reeds belangrijk droger
3.
is, maar toch, langs de Murchison- en Gascoynerivieren, goede gelegenheid
aanbiedt voor veeteelt op groote schaal. De Sharksbaai, tusschen genoemde
rivieren gelegen, is van belang wegens de daar
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aanwezige parelbanken. In het binnenland zijn goudvelden.
het Noord-West-district, met goede weidegronden. Roebourne is hier de
4.
voornaamste haven.
het Kimberley-district, eerst na 1879 binnenslands geëxploreerd. Het bezit
5o.
vruchtbare, goed bewaterde velden.
o
het Oostelijk-district, dat de helft van de geheele kolonie omvat en
6.
grootendeels uit droge heidevelden bestaat, waarvan de waarde eerst erkend
werd toen, sedert 1887, de rijke goudmijnen ontdekt werden.
o

Het budget, tien jaar geleden nog geen half millioen pond sterling bedragende, is
thans (1899) reeds boven de 2½ millioen geklommen. Natuurlijk heeft het feit, dat
de spoorwegen voor verreweg het grootste deel staatseigendom zijn, hierop grooten
invloed: onder de ontvangsten staan de ‘openbare werken’ te boek voor ruim 1⅛
millioen pond, - onder de uitgaven staan daartegenover de exploitatie kosten der
spoorwegen en de rente der geldleeningen.
Toch is het budget, naar verhouding der bevolking, hoog; rekent men de
spoorwegen enz. niet mede, dan bedraagt het, in onze munt, ongeveer honderd gulden
per inwoner!
Maar het is, door de bijzondere toestanden der kolonie, niet drukkend: de inkomsten
des lands bestaan voor cc. 44 pCt. uit de opbrengsten der openbare werken; voor 36
pCt. uit douanerechten; voor 9 pCt. uit belastingen op den grond en de mijnen; voor
8 pCt. uit den post- en telegraafdienst, - voor 3 pCt. eindelijk uit zegelrechten,
vergunningen, boeten enz. Men zal hieruit bezwaarlijk kunnen afleiden, dat het
individu in West-Australië te veel met den fiscus in aanraking komt.
De invoer, in 1899 ter waarde van bijna 4½ millioen pond sterling, omvat
hoofdzakelijk machinerieën en spoorwegmaterieel, levend vee, kleedingstukken,
kramerijen en suiker; de voornaamste artikelen van uitvoer zijn goud, koper, tin,
steenkolen, timmerhout, parelen en paarlschelpen, wol en huiden.
Over deze uitvoerartikelen moge hier nog het een en ander worden medegedeeld.
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Wat het goud betreft, alle berichten zijn daaromtrent eenstemmig: de verbazende
toeneming der productie in de laatste jaren is nog slechts een voorspel van hetgeen
zal kunnen volgen. Het is waar; in het Noorden, in het Kimberley-district, werden
de verwachtingen tot dusver niet vervuld, maar in alle andere streken zijn zij
grootelijks overtroffen, - men schijnt wel het recht te hebben, van een ‘onuitputtelijk
goudland’ te spreken.
De exploitatie geschiedt geheel door particulieren, die van de regeering eene
concessie verkrijgen voor den tijd van 21 jaren, tegen jaarlijksche betaling van een
pond sterling per acre (iets minder dan een halve hectare). Geen concessie mag meer
dan 160 acres omvatten.
Waar de goudindustrie de meeste aandacht trok en het aantal industrieelen nog
zoo beperkt it, kan het ons niet verwonderen dat de ontginning van andere metalen
tot dus ver vrijwel verwaarloosd werd. Men spreekt echter van ‘grooten rijkdom’
aan koper, lood, tin enz. Van koperen tinexploitatie vooral wordt gaandeweg meer
werk gemaakt.
De steenkolen-exploitatie geeft een schoon bewijs, hoe nuttigen invloed eene
regeering kan oefenen op de ontwikkeling der industrie.
De Collie-kolenvelden, nabij Bunbury, werden in 1889 ontdekt, maar de pogingen
om ze te ontginnen, liepen aanvankelijk spaak. Men twijfelde aan hare goede
hoedanigheid, en de kapitalen, voor de exploitatie noodig, werden niet verkregen.
Men liet de kolen ‘liggen waar ze lagen’, - ze ‘lagen er goed’.
De regeering was echter niet van deze meening. Zij zag het hooge belang in, dat
het land zelf de steenkolen leverde, die het in steeds toenemende mate voor zijn
spoorwegen, stoombooten en industrieele ondernemingen noodig had. Zij liet dus
een degelijk onderzoek instellen en nam, toen dit gunstig uitviel, voorloopig zelve
de exploitatie ter hand. Duizend ton steenkolen werden voor hare rekening ontgraven,
met groote kosten naar het naastbijzijnd spoorwegstation vervoerd en van hier over
de kolonie ver-
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spreid; wat voor de spoorwegen niet noodig was, werd kosteloos afgestaan aan
smelterijen, fabrieken en particulieren, opdat ieder zich zoude kunnen overtuigen
van de deugdelijkheid der brandstof. Het oordeel was algemeen gunstig, en nu werd
besloten tot den aanleg van een spoorweg naar de kolenvelden.
Waar het particulier initiatief machteloos was gebleken, was het aldus de regeering
die de quaestie wist op te lossen met voorzichtigheid, beleid en kracht. En toen
eenmaal de spoorweg voltooid was (1898) was weldra de exploitatie, door particuliere
maatschappijen, in vollen gang; de twee mijnen, thans in ontginning, kunnen reeds
niet aan de veelvuldige aanvragen voldoen, ofschoon men rekent dat een millioen
ton kolen per jaar kan worden afgeleverd.
Timmerhout vindt men in rijken overvloed en van uitmuntende hoedanigheid: in
het Zuid-Westen bedekt de Jarrah (Eucalyptus marginata) uitgestrekte terreinen.
Men acht het Jarrahhout bestand tegen paalworm en witte mieren, en noemt het
bijzonder geschikt voor spoorwegliggers. Op de Jarrah volgt in belangrijkheid de
Karri (Eucalyptus diversicolor), mede in het Zuid-West-district. In de andere districten
vindt men vele andere nuttige houtsoorten, waaronder voortreffelijk meubelhout; in
het Oostelijk district is veel Sandelhout.
Daar zijn tegenwoordig in de bosschen reeds een 50-tal stoomhoutzaagmolens;
de uitvoer had, in 1899, eene waarde van ruim 300,000 pond sterling. Ook omtrent
het timmerhout wordt gezegd, dat lang niet aan alle aanvragen kan worden voldaan,
zoodat hier nog een groot veld van werkzaamheid aanwezig is. De uitvoer heeft tot
dusver hoofdzakelijk plaats naar Europa, Amerika en Britsch-Indië, maar die naar
China en Japan wordt voorbereid. De bosschen beslaan een oppervlak van tien
millioen hectaren; kon al het hout tegen de nu geldende prijzen worden verkocht,
dan zou het, naar schatting, 124 millioen pond sterling waard zijn!
De exploitatie geschiedt voor particuliere rekening: de Staat geeft hiertoe licensies
af tegen betaling, per man en
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per maand, van 3 pond sterling (voor palen en balken), 10 shillings (voor planken),
5 shillings (voor houtskoolbranders) enz. Voor bosschen van hoogstens 75000 acres
kan ook eene algemeene vergunning gegeven worden voor minstens een en hoogstens
25 jaar, tegen betaling van 10 pond sterling per halfjaar voor elke vierkante Engelsche
mijl (640 acres).
De parelvisscherij wordt op vrij groote schaal beoefend in het Noordwesten der
kolonie, vooral in de omstreken van Roebuckbaai; volgens de laatste opgaven heeft
de jaarlijksche uitvoer eene waarde van 90.000 pond. De Staat bepaalt zich tot de
heffing van een uitvoerrecht. Onder Europeesch toezicht zijn op de parelvisscherij
een duizendtal vreemdelingen werkzaam: Japanners, als voortreffelijke duikers;
inlanders uit de Nederlandsche koloniën, die als gewoon scheepsvolk dienst doen.
Deze inlanders worden, onder toezicht der Nederlandsche autoriteiten, aangeworven
te Koepang op Timor, en te Soerabaja.
Met het vorenstaande hebben wij enkele hoofdpunten aangestipt betreffende de wijze,
waarop de natuurlijke rijkdommen des lands worden geëxploiteerd. Maar het is, met
het oog op de toekomst, wellicht van nog meer belang, na te gaan hoe het gesteld is
met landbouw en veeteelt.
Wij vermeldden reeds, dat de eerste kolonisten in 1829 schapen, runderen, paarden,
enz. medebrachten. Deze veestapel breidde zich in de eerste dertig jaren niet
onbelangrijk uit, maar de groote vermeerdering had plaats nadat, in 1861, uitgestrekte,
prachtige weilanden waren ontdekt in het Noordwesten der kolonie. In het Gascoyne-,
het Noordwest-, en vooral in het Kimberleydistrict is de veeteelt een zeer belangrijk
middel van bestaan geworden. Er is nog overvloed van land beschikbaar, en in het
algemeen kan men wel zeggen, dat de veeteelt pas een begin vertoont van wat zij
worden kan; toch lezen wij nu al van een paar honderdduizend runderen en van meer
dan twee millioen schapen. Zooals wij zagen, tellen huiden en wol reeds mede onder
de artikelen van uitvoer.
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De Staat verhuurt goede weidegronden, bij perceelen van minstens 50.000 acres,
tegen 10 shillings per 1000 acres per jaar; waar de gronden minder gunstig zijn, of
waar de huurder zich onderwerpt aan sommige voorschriften betreffende de
vermeerdering van den veestapel, wordt de huurprijs tot de helft verminderd. In het
Zuiden, de gematigde luchtstreek, is hij hooger, doch daar kan men de gronden, die
ook voor den landbouw geschikt zijn, op gunstige voorwaarden koopen. Hier is ook
het bij uitstek geschikte terrein voor den wijnbouw, die, onder toezicht en met
medewerking van den Staat, eene groote toekomst heeft.
Tot 1894 werd de landbouw slechts op kleine schaal gedreven; de geringe bevolking
had slechts weinig behoeften. Maar toen de goudindustrie zich snel ontwikkelde en
de bevolking sterk toenam, vonden de landbouwers zeer loonende afzet voor hunne
producten en werd de graanbouw met ijver ter hand genomen. Van Staatswege wordt
al het mogelijke gedaan om hem te bevorderen en, in de toekomst, van West-Australië
een voorraadschuur voor andere landen te maken. De grond is goedkoop, en goede
spoorwegen en havens vergemakkelijken het vervoer....
Om een voorbeeld te geven op welke wijze de Staat den landbouw weet aan te
moedigen, willen wij hier vermelden hoe de volle eigendom van een stuk grond van
100 tot 1000 acres kan worden verkregen. De koopprijs bedraagt 10 shillings per
acre, betaalbaar in veertig halfjaarlijksche termijnen. Gedurende de eerste vijf jaren
moet de belanghebbende jaarlijks minstens gedurende zes maanden op zijn grond
wonen; na twee jaar moet een tiende deel, na vijf jaar het geheel behoorlijk afgesloten
zijn. In de eerste tien jaar moet minstens tien shilling per acre aan verbetering van
den grond zijn besteed; de helft van de kosten van afsluiting daaronder begrepen.
Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, dan wordt het eigendomsbewijs
uitgereikt. De belanghebbende kan zich ontslaan van de verplichting om zelf op het
land te wonen door, in de eerste tien jaren, minstens twintig shillings per acre aan
grondverbetering ten koste te leggen.
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Er kunnen ook perceelen, tot een oppervlak van hoogstens 160 acres, zonder betaling
worden verkregen door lieden, die nog geen 100 acres bezitten. Zij hebben dan te
voldoen aan de volgende voorwaarden: de deponeering van één pond sterling, ten
bewijze dat de aanvraag ernstig is gemeend; de aanvrager moet binnen zes maanden
den grond in bezit nemen en er vijf jaren lang telkens minstens zes maanden
vertoeven; in de eerste twee jaren moet hij een huis hebben gebouwd van minstens
30 pond waarde, en een even groot bedrag aan de ontginning of bebouwing van den
grond hebben ten koste gelegd, of minstens twee acres met fruitboomen of
wijnstokken beplant hebben; na vijf jaar moet het terrein afgesloten en een achtste
deel in cultuur gebracht zijn, - na zeven jaar een vierde deel. Zijn deze voorwaarden
vervuld, dan wordt het eigendomsbewijs afgegeven tegen betaling der kosten van
de afbakening en van het zegel.
De opbrengsten van den landbouw, in de laatste tien jaren meer dan verdubbeld,
bedraagt thans omstreeks 300,000 H.L. graan, 20,000 H.L. haver, 10,000 H.L. gerst,
80,000 ton hooi, 6000 ton aardappelen.... Wat zullen deze cijfers mettertijd nog eene
vermeerdering ondergaan! Het zal nog wel eenige jaren duren voordat de uitvoer
van beteekenis is; op dit oogenblik is de graanoogst nog lang niet voldoende voor
de eigen behoefte der bevolking, - er komt nog 200,000 H.L. te kort.
Maar dat de tijd zal komen, waarin West-Australië andere landen van
landbouwproducten voorziet, is haast niet te betwijfelen.
Onze schets van de tegenwoordige toestanden zou geheel onvolledig zijn, wanneer
wij nog niet een oogenblik stil stonden bij de groote openbare werken, in de laatste
jaren tot stand gebracht.
De ontdekking der rijke goudvelden deed plotseling de bevolking aangroeien en
zich vestigen in vroeger onbekende streken. Daar waren wegen noodig, daar moest
voorzien worden in de in menige streek zeer dringende behoefte aan
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drinkwater, daar moesten allerlei inrichtingen in het leven worden geroepen die onder
eene Europeesche bevolking niet kunnen worden gemist: kantoren voor de
administratie, rechtbanken en gevangenissen, scholen en kerken, post- en
telegraafkantoren, enz. enz. Een zware taak wachtte het gouvernement, en men kan
slechts zeggen dat het zich doortastend daarvan kweet. Het moest zich een, naar
verhouding der bevolking, verbazende schuldenlast getroosten; in den aanvang moest
6 pCt. rente worden betaald, maar naarmate de kolonie toenam in bloei, kon later
telkens lagere rente worden bedongen, zoodat de jongste leening tegen 3 pCt. werd
uitgegeven.
Zooals wij reeds opmerkten, was de gevolgde financiëele politiek geheel in het
belang der kolonie en van hare snelle ontwikkeling.
De in weinige jaren gebouwde staatsspoorwegen, nu te zamen reeds 2200 K.M.
lang (op het einde van 1890 waren er nog pas 290 K.M.), strekken zich uit: van Perth
en Fremantle, oostwaarts naar Coolgardie, zuidwaarts naar Busselton en Bridgetown
en, meer binnenslands, naar Albany; van Geraldton naar Cue, het centrum der
goudvelden van Murchison, met zijtakken, noordwaarts naar Northampton, Zuidwaarts
naar Walkaway.
Het aldus gevormd ‘zuidelijk’ en het ‘noordelijk’ net dier staatsspoorwegen zijn
met elkaar in verbinding gebracht door eene particuliere lijn, 450 K.M. lang, welke
van Walkaway zuidwaarts loopt naar Midland Junction, ten O. van Perth. Voor deze
lijn, die in 1894 is voltooid, werd in 1887 concessie verleend aan de te Londen
gevestigde Midland-Spoorwegmaatschappij die, bij wijze van ondersteuning door
den Staat, volgens het z.g. Amerikaansche systeem de vrije beschikking kreeg over
eenige mijlen terrein aan weerszijden van de baan. Dit voorbeeld is later niet meer
gevolgd; wel bestaan er nog c.c. 350 K.M. spoorbanen, die de houtbosschen met de
staatslijnen verbinden en voor eigen rekening en behoefte door de bosch-exploitanten
zijn aangelegd.
De bouw van staatsspoorwegen zal ongetwijfeld nog in belangrijke mate uitbreiding
ondergaan; naarmate bevolking,
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landbouw, nijverheid toenemen zullen nieuwe lijnen noodig worden, en de tot dusver
verkregen financiëele uitkomsten zullen daartegen zeker geen bezwaren doen
opwerpen. Er zijn reeds ernstige plannen beraamd om de zuiderbaan Fremantle Coolgardie Oostwaarts door te trekken over het geheele eiland.
Aan voldoende haveninrichtingen is langs de geheele Westkust veel zorg besteed;
vooral de haven van Fremantle wordt, met het oog op hare bijzonder gunstige ligging
ten opzichte van binnen- en buitenland beiden, steeds uitgebreid en verbeterd. Naast
spoorwegen en havens is het vooral de watervoorziening, die hooge eischen stelt aan
de ingenieurs en aan de schatkist. Zoolang in menige streek voldoend drinkwater
ontbrak, kon van kolonisatie en van krachtige ontwikkeling bezwaarlijk sprake zijn.
Men heeft tallooze artesische putten geboord, en groote reservoirs aangelegd. En
wanneer deze middelen ten slotte nog onvoldoende bleken, werden meer afdoende
voorzieningen ontworpen: het plan bestaat, Coolgardie drinkwater te verschaffen
door eene 500 K.M. lange buisleiding, waarin dagelijks 2½ millioen liters water
worden gepompt. De kosten zijn geraamd op 2½ millioen pond.
De post- en telegraafdienst is op uitstekende wijze georganiseerd; vermelding
verdient, dat de dagbladen gratis door de geheele kolonie worden verzonden.
Men vindt te Perth, uitsluitend voor de aanmunting van goud, eene afdeeling van
de Rijksmunt.
Het openbaar onderwijs, in het bijzonder het lager onderwijs, is in West-Australië
wel het ‘voorwerp van aanhoudende zorg der regeering’. Zooals wij reeds met een
enkel woord zeiden, het lager onderwijs is kosteloos en verplicht.
Krachtens de schoolwet kan de Minister jaarlijks over 4½ pond sterling per leerling
beschikken; de uitgaven bedragen dientengevolge thans ruim 60.000 pond voor circa
200 scholen.
Te Perth, Fremantle en enkele andere plaatsen bestaan
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avondscholen, waar elementair technisch en handelsonderwijs wordt verstrekt.
Het voortgezet onderwijs is in handen van particulieren. De middelbare school te
Perth ontvangt een regeeringssubsidie. Aan enkele jongelieden wordt, gedurende
twee jaren, een beurs van 50 pond 's jaars gegeven om de lessen aan eene inrichting
van voortgezet onderwijs te volgen; de Staat geeft verder jaarlijks 22 premiën (van
25, 15 of 10 pond) aan de beste leerlingen die de lagere school verlaten.
Voor de toelating tot de universiteit te Adelaïde, in Zuid-Australië, wordt jaarlijks
te Perth een examen afgenomen; behalve de reeds genoemde middelbare school zijn
er nog twee, van de kerk afhankelijke ‘colleges’, welke tot dat examen voorbereiden.
Er is voorts te Perth eene middelbare school voor meisjes.
In de geestelijke behoeften der bevolking wordt ruimschoots voorzien: niet minder
dan 472 gebouwen, en daar onder 201 kerken en kapellen, zijn daartoe bestemd. De
protestantsche en katholieke kerken te Perth kunnen in uiterlijke vormen zeer goed
de vergelijking doorstaan met dergelijke gebouwen in Europa, en zij zijn, met zoovele
particuliere gebouwen, wel doorslaande bewijzen van de welvaart, waarin de
bevolking zich in haar geheel mag verheugen.
Misschien boezemt het sommigen onzer lezers belang in, aan welke verschillende
godsdienstsecten de 472 gebouwen toebehooren: 168 aan de Anglikaansche, 118 aan
de Wesleyaansche Methodisten, 82 aan de Roomsch-katholieke kerk; verder 37 aan
de Congreganisten, 25 aan het Leger des Heils, 8 aan de Baptisten, 7 aan de Joden,
6 aan de Mohammedanen, 5 aan ‘de Kerk van Christus’, 1 aan de Adventisten van
den Zevenden dag. Men ziet, - de verscheidenheid is in het verre land over zee al
niet minder dan in het oude Europa!
Wij gelooven, met het bovenstaande eenigszins een beeld te hebben gegeven van de
wonderbaarlijk snelle ont-
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wikkeling der nog zoo jeugdige kolonie; van het rijke, veelbelovende land, dat
verlangend uitziet naar de krachtige vermeerdering zijner bevolking, en dat, over
eenige tientallen jaren, ongetwijfeld een geheel ander beeld zal geven dan thans; een
land, dat op voortreffelijke wijze wordt bestuurd, waar de regeering ernstig streeft
naar de ontwikkeling van de algemeene welvaart.
Er is wel eens beweerd, dat Australië op den duur eene bedreiging zou zijn voor
onze koloniën. Wat ons betreft, - wij gelooven daaraan niet, omdat het land nog zeer
vele jaren lang elke behoefte aan expansie binnen zijn eigen grenzen ten volle zal
kunnen bevredigen, beter dan daar buiten; als er gevaar is, dreigt dit veeleer van de
zijde van overbevolkte Staten!
Doch hoe dit zij, - in ieder geval kunnen wij niet anders dan sympathie gevoelen
voor de wijze waarop zich, in het verre Zuid-Oosten, nieuwe Staten vormen van het
Kaukasische ras; en mogen wij wel den hartelijken wensch uitspreken dat deze, en
daaronder niet het minst West-Australië, ongestoord den weg van ontwikkeling zullen
blijven volgen, welken zij op zoo gelukkige wijze hebben ingeslagen.
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Een Christelijk-Nationaal Ministerie.
Door Jhr. Mr. D.J. de Geer.
Wanneer men bovenstaande benaming toepast op het na de verkiezingen nieuw
opgetreden Ministerie, zal men ongetwijfeld niet op aller instemming mogen rekenen.
Hoe, zullen sommigen vragen, is dit nu bij uitstek ‘nationaal’ in ons protestantsch
Nederland, een Ministerie dat voor drie achtsten uit Roomsch-Katholieken bestaat?
Is onze natie dan niet uit den strijd tegen Rome geboren? Zou er, wanneer men dan
toch van ‘nationaal’ spreken wil, niet meer reden zijn het afgetreden Kabinet aldus
te betitelen dan het nieuwe?
En waarom ‘christelijk’? zullen anderen vragen. Behoort het niet tot de slechte
politieke zeden om, waar duizenden ook van andere staatkundige richting op den
eernaam van Christen aanspraak maken, dezen voor enkele partijen bij uitsluiting
op te eischen? Heeft ook het afgetreden Ministerie niet steeds de aanhangers van een
leerstellig Christendom in hun gewetensbezwaren ontzien, en, naar de erkenning van
vriend en vijand, van een verdraagzaamheid blijk gegeven, geheel in den geest van
den grooten Stichter van het Christendom?
Ondanks deze en dergelijke tegenwerpingen, die wij voorzien, zijn wij inderdaad
van meening, dat wat dit Kabinet
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van het voorafgaande onderscheidt, in het wezen der zaak is zijn christelijk-nationaal
karakter. Ja, meer dan dat. Wij zijn overtuigd, dat er nog niet zoo heel veel jaren
zullen behoeven te verloopen, of de groote meerderheid ook van hen, die ons thans
zouden willen tegenspreken, zullen deze aanduiding onderschrijven.
Slechts versta men ons wel. Wij doelen niet bij voorkeur op de personen der
ministers, noch zelfs op hunne - trouwens nog onbekende - voornemens en te
verwachten daden1). Wij doelen slechts op de beginselen, die hen aan het roer brachten
en die bij de jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer een volledige overwinning
behaalden.
Die beginselen zijn, dunkt mij, de christelijk-nationale, d.w.z. diegene, die onder
de werking van het Christendom eeuwenlang de grondslag zijn geweest onzer
nationale samenleving; waartegen reeds sinds geruimen tijd van onderscheiden zijden
de strijd wordt aangebonden; maar die nog nimmer te voren zoo duidelijk voor het
oog der kiezers in gevaar zijn geweest als bij deze stembus.
Laat mij dit met een enkel woord toelichten.
Weinigen zullen ontkennen, dat onze nationale instellingen in hoofdzaak zijn
gegrondvest op het Christendom. Onze denkbeelden over gezag, recht, vrijheid,
misdaad, huwelijk, huisgezin enz. zijn gemeengoed geworden onder de werking van
het Christendom en hebben geleid tot instellingen en verhoudingen, die tot voor
eenigen tijd door elken Nederlander werden geëerd.
Nu is echter in de laatste eeuw een richting ontstaan, die dit alles wèl bleef eeren,
maar losmaakte van den wortel waaruit het opkwam. Deels omdat men het
Christendomzelf verwierp. Deels omdat men, niet het minst onder den invloed van
de verwerping door anderen, voor de dingen dezer wereld een eigen plaats wilde
scheppen zonder verband met het Christendom, dat dan als religieuse grootheid naar
een hoogere wereld werd teruggewezen. Welk dezer beide motieven ook werkte, het
resultaat was het-

1) Dit artikel is geschreven vóór het uitspreken der Troonrede.
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zelfde: men moest den keizer geven wat des keizers is en Gode wat Godes is, d.i.,
volgens 'de interpretatie dezer richting, men moest de aardsche dingen, de regeling
van sociale en politieke verhoudingen, losmaken van het godsdienstig geloof,
waaromtrent dan overigens ieder zijn eigen gedachte kon hebben.
Het was er verre vandaan, dat deze richting hiermee de christelijk-nationale tradities
wilde prijsgeven. Integendeel, men meende de vruchten te kunnen hebben zonder
den boom. Men verkeerde in de illusie, dat ons volksbestaan zich langs de historische
lijn zou kunnen blijven ontwikkelen, ook wanneer die ontwikkeling van den wortel,
waaruit zij tot dusver opkwam, werd losgerukt.
Een geruimen tijd kon dit goed gaan. Een beek, van zijn toevoer afgesneden, droogt
nog niet terstond op. De zon verlicht nog eenigen tijd het aardrijk ook na haar
ondergang. Beginselen, die eeuwenlang hebben geheerscht, werken zegenend na,
ook nadat zij zijn losgelaten. Ook op geestelijk gebied kan men een tijdlang leven
van het crediet van het verleden.
Maar ook slechts een tijdlang! Het oogenblik komt, dat wat geen levenstoevoer
meer heeft, sterft. Het uur naakt, dat de afgehouwen tronk geen vruchten meer
voortbrengt. Een christelijke maatschappij zonder Christendom is denkbaar, doch
slechts als overgangstoestand, als reliquie van een ander verleden. Straks
verschrompelt het christelijke in de maatschappij, zeer langzaam, misschien over
een tijdsverloop van jaren of eeuwen, maar niet minder onfeilbaar.
Er hebben zich in de laatste decenniën der negentiende eeuw teekenen voorgedaan,
die er op wijzen, dat de logica der beginselen reeds over de macht der traditie begint
te zegevieren. De waarheid van wat wij boven zeiden, verkreeg tastbare gestalte. Nu
op dit, dan op dat gebied, bleek de bloedvergiftiging, welke een groot deel onzer
maatschappelijke samenleving heeft ondergaan door het loslaten van het christelijk
beginsel, doorgewerkt te hebben op een wijze, die de eerste argelooze aanbrengers
van het gif ontzet zou hebben, zoo ze 't hadden beleefd.
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Het verloop dier teekenen te beschrijven zou ons hier te ver voeren. Genoeg zij het
te constateeren, dat - niet het minst langs den weg van katheder en letterkunde - o.a.
twijfel werd geopperd aan het bestaan van een objectief recht; de heiligheid van het
huwelijk werd aangerand; de vrije liefde verheerlijkt; de gaafheid van het huisgezin
ondermijnd; de begrippen van misdaad en schuld verdonkerd; de zedelijke
verantwoordelijkheid geloochend; het gezag in zijn absolute beteekenis geschonden.
Men had, lang te voren, dit alles van zijn hoogeren oorsprong, van zijn dieperen
grondslag losgemaakt. Het hing lange jaren in de lucht, gedragen door de macht der
traditie. Maar die macht is begrensd. Het uur moest slaan der consequentie, der
noodlottige consequentie, dat zooveel, wat tot dusver fundament was onzer
samenleving, voor het volksbewustzijn zijn volstrekte waarde verloor.
Dit laatste is gelukkig op 't oogenblik nog te algemeen gezegd. Ons volk in zijn
geheel is nog niet zoover gekomen. Deels doordat ook in kringen, die met den
christelijken geest gebroken hebben, de traditie nog te zeer nawerkt. Deels doordat
andere, bewust-christelijke, krachten tegen die van het rationalisme inwerkten.
Maar - en dit is het feit waarvoor wij nu de aandacht vragen - wat thans reeds aan
den dag kwam, was alleszins geschikt om tot ernstig nadenken te stemmen. Er was
een handwijzer geplaatst op den weg der godsdienstlooze staatkunde. En die
handwijzer verkondigde het in voor velen onmiskenbare taal, dat een traditie zonder
beginsel zich niet zou kunnen handhaven, dat de rationalistische weg omlaag moest
voeren naar een punt waar men niet wezen wilde.
Dit feit nu kon niet nalaten, zijn werking te doen gevoelen ook bij de politieke
stembus.
Niet, alsof de strijd, welken het hier gold, zich uitsluitend, of zelfs in de eerste
plaats op actueel-politiek terrein bewoog. Verre van dien. Inzoover het een strijd van
gedachten was, moest hij in eersten aanleg wel worden gevoerd op het geestelijk
tournooiveld der natie: in de
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wetenschap, de litteratuur, de school, de kerk, het evangelisatielokaal. De denkbeelden
omtrent eeuwenoude instellingen moeten in het volksbewustzijn wel zeer sterk
geschokt zijn, voordat de wetgeving daarvan eenigen invloed ondervindt.
Het terrein der actueele politiek was dus niet het eerst aan de beurt. Zelfs mag
gezegd, dat het tot dusver van de uiterste consequenties, in wetenschap en litteratuur
reeds geruimen tijd verkondigd, nog weinig invloed ondervond.
Maar toch! een wolkje als eens mans hand verscheen reeds aan den horizont. Die
wolk breidde zich langzaam doch gestadig uit, en aan velen werd het nu reeds
overduidelijk, dat de meest elementaire christelijk-nationale beginselen straks ook
in de concrete, daadwerkelijke politiek een strijd op leven en dood zullen hebben te
voeren met denkbeelden, die daar zoo scherp en vierkant mogelijk tegenover staan.
Wat deze overtuiging vooral heeft doen wortel schieten, is de geschiedenis der
laatste vierjarige parlementaire periode.
Wij wenschen voor niemand onder te doen in ongeveinsden eerbied voor het talent,
de werkkracht en de vaderlandsliefde, waarmee het afgetreden Ministerie Koningin
en volk gediend heeft. Ook de verdraagzaamheid, tegenover de ‘kerkelijke’
minderheid aan den dag gelegd, zal spreekwoordelijk blijven in onze politieke
geschiedenis.
Maar het feit wordt hiermee niet ongedaan gemaakt, dat, voor een deel misschien
buiten schuld van het Ministerie, zich juist in deze jaren eenige merkwaardige
teekenen hebben voorgedaan van dien naderenden politieken strijd, teekenen die aan
vele landgenooten de oogen hebben geopend.
Laat mij er enkele noemen.
Het huisgezin, een grondzuil onzer maatschappij, die - buiten de politiek - van het
consequente radicalisme reeds menigen aanval te verduren had, kwam deze jaren
een en andermaal in geding.
Over het beginsel der leerplichtwet wil ik hier zwijgen. De feitelijke bepalingen
dier wet zijn vooralsnog van dien aard, dat er plaats blijft voor de vraag, of ze niet
ook op het christelijk beginsel te enten waren geweest.
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Maar een besliste fout was, naar mijne meening, de facultatieve schoolvoeding en
kleeding, die bij amendement, en met steun van de ministers G o e m a n B o r g e s i u s
en L e l y , in de wet werd gebracht. Waar, door het intermediair van de school,
publieke armenzorg verstrekt wordt niet aan het hoofd des gezins, maar aan de
kinderen, wordt, dunkt mij, de gaafheid van het gezin aangetast. Een paar stappen
verder, en het woningvraagstuk wordt opgelost door den kinderen logies aan te bieden
in de school.
Het zijn de ouders, die hun kinderen moeten kleeden, voeden, een nachtverblijf
geven enz. Om de ouders in staat te stellen die taak te vervullen, kan onderstand
noodig blijken. Maar de school te gebruiken als instrument om de ouders van
overheidswege stuk voor stuk van dit alles te ontheffen, zoodat de kinderen allengs
‘kinderen van Staat’ worden, ligt wel in de lijn van vele radicale en socialistische
propagandisten, doch niet in die van het christelijknationaal beginsel. Gelijk door de
leiders der unaniem tegenstemmende rechterzijde m.i. afdoende werd aangetoond,
werkt op deze wijze de publieke armenzorg als hefboom om het gezinsleven te
ontwrichten. De maatregel wordt in dit geval te bedenkelijker, waar hij den strijd
naar de gemeenteraden overbrengt en daar hen, die aan gezonde beginselen willen
vasthouden, aan een valschen schijn van onbarmhartigheid prijsgeeft. Dat, op 3 à 4
uitzonderingen na, de geheele linkerzijde dit vooze amendement heeft gesteund,
geeft veel te denken.
In één der Kinderwetten van minister C o r t v a n d e r L i n d e n werd, om allen
schijn van ongelijkheid tusschen man en vrouw uit te wisschen, bepaald, dat in een
reeks aangelegenheden de belangen van het kind betreffende, wanneer de ouders het
niet ééns konden worden, de kantonrechter zou moeten worden ingeroepen tot het
nemen van een eindbeslissing. De propaganda van een ziekelijk feminisme voerde
hier tot ondermijning van ons huwelijk en tot aanranding van ons huisgezin. Aan de
moderne theorie, volgens welke het huwelijk een firma is, liefst ontbindbaar, tusschen
twee atomistisch naast elkander staande
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firmanten, werd de onschendbaarheid van het gezinsleven blijmoedig opgeofferd.
Dit kwaad is nog afgewend. De oppositie der rechter-zijde was zóó krachtig, dat
de minister de bepaling terugnam. Een amendement-F o k k e r om haar te herstellen,
werd toen door de meerderheid verworpen. Dit incident levert zeker weer een bewijs
voor den concilianten zin van het afgetreden Ministerie, maar het typeert niet minder
de richting, welke aan het opkomen is thans ook in de actueele politiek.
Bij een andere der dusgenaamde Kinderwetten, n.l. die omtrent de berechting van
jeugdige delinquenten, kwam een oogenblik het determinisme van het moderne
strafrecht om den hoek gluren. De minister onthield zich wijselijk van op de zaak in
te gaan, nadat gebleken was, dat de bepalingen, zooals ze concreet waren voorgesteld,
in dit speciale geval ook voor de rechterzijde aannemelijk waren. Doch al liep het
debat met de Regeering hierdoor dood, in de Kamer werd het van socialistische zijde
opgevat op een wijze, die weer weinig goeds voorspelde voor het geval deze fractie
nòg meer invloed dan tot heden op de liberalen mocht verkrijgen.
Wij noemden slechts enkele punten.
Wij zouden deze met andere kunnen aanvullen, doch zullen dit niet doen, om liever
op een algemeen verschijnsel te wijzen, het bedenkelijkste dat zich voordeed en dat,
als er van een opengaan der oogen sprake mag zijn, zeker meer dan iets anders heeft
meegewerkt om ons volk aan het begin dezer eeuw de gevaren van een liberaal
staatsbeleid te doen inzien.
Wij bedoelen dit: de liberale partij gaf doorloopend den indruk te handelen onder
de zweep van het socialisme. In het parlement had het Ministerie de
sociaal-democratische Kamerleden, bij de stembus hadden de afgevaardigden de
sociaal-democratische stemmen noodig. De socialisten konden bovendien den indruk
maken van de meest vooruitstrevende, de meest consequente liberalen te zijn. Waar
geen scherpe tegenstelling is van allesomvattende levens-
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en wereldbeschouwing, daar maakt de zacht-voortschrijdende als vanzelf een indruk
van zwakheid tegenover den hardlooper. Dit alles werkte er toe mee, dat de zuigkracht
naar links ging, en dat, hoe onvoldaan de uiterste linkerzijde zich ook bleef voordoen
(iets wat ze trouwens aan haar positie verplicht was), velen den niet onjuisten indruk
verkregen, dat de leidende kracht aan de linkerzijde verlegd was naar hen, die de
christelijk-nationale tradities ook als vrucht niet meer willen behouden.
Dit nu gaf een gevoel van onvrede aan al diegenen, die door alle omstandigheden
heen, ook door de sociale evolutie heen welke wij thans beleven, den
christelijk-nationalen grondtoon van ons volksbestaan wenschen te handhaven.
Geregeerd te worden door een partij, welke geen innerlijk weerstandsvermogen
had tegenover hen, die de consequenties der revolutieleer met de grootste
vrijmoedigheid op de actueele politiek wilden toepassen, ja, door een partij, welke
door onderzeesche kabels met dezulken in politieke verbinding stond, daarmee kon
op den duur de meerderheid van ons volk geen vrede hebben.
Men had het den heer Va n d e r Z w a a g hooren zeggen, dat hij mr. K e r d i j k
zou ‘porren’, opdat deze het den minister zou doen; en men zag, hoe dit ‘por’-systeem
inderdaad tot resultaten leidde, waarover zelfs de liberalen buiten de Kamer de handen
van verbazing ineensloegen.
Men wist, dat op vele liberalen persoonlijk, in zake huisgezin, huwelijk, gezag
enz., nog kon gebouwd worden als op rotsen. Maar.... had men ook niet gemeend,
in andere zaken op hen te kunnen rekenen? Hadden zij niet bij de Woningwet, zonder
een woord te spreken, de gemeentelijke autonomie, een ‘heilig erfstuk’ der liberale
vaderen, over boord geworpen, en de oppositie aan de heeren K u y p e r en L o h m a n
overgelaten? Hadden zij niet bij de Ongevallenwet het particulier initiatief losgelaten
voor het wenkbrauwfronsen van den door socialisten geporden minister, het
amendement-L o h m a n - d e V i s s e r -K u y p e r afstemmend, waarvan alleen door
het latere in-
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grijpen der Eerste Kamer nog iets terecht kwam? Hadden zij niet hun
armenzorg-beginselen prijsgegeven, zoodra het schoolvoedingsamendement de prijs
scheen te zullen zijn, waarvoor het socialisme de leerplichtwet zou aanvaarden?
Het golden hier betrekkelijk nog maar kleinigheden, maar als dàt het liberale doen
van het eind der negentiende eeuw was, als beginselen werden beschouwd als ballast,
weg te werpen naar de omstandigheden en naar de vlucht van den partij-ballon het
eischte, was dan nog wel éénig groot beginsel in die handen veilig te achten?
Zóó heeft ons volk zich afgevraagd, en het is die vraag, welke kracht en eenheid
heeft gegeven aan de bewust christelijk-nationale elementen bij de jongste politieke
stembus.
Men heeft het leeren inzien, - en het is mijn overtuiging dat het in de naaste
toekomst steeds duidelijker en in steeds breeder kring zal worden ingezien - dat in
het liberalisme geen voldoende weerkracht schuilt tegen de beginselen der uiterste
partijen, m.a.w. dat de christelijk-nationale tradities voortaan alleen veilig zullen zijn
in handen van hen, bij wie ze rusten op haar eigen principieelen grondslag.
Dat is de reden, waarom het nieuwe Ministerie, wanneer men let op den strijd
waaruit het opkwam, het meest karakteristiek wordt aangeduid als
Christelijk-Nationaal. Met deze benaming wordt aan niemands persoonlijk
Christendom of nationalen zin te kort gedaan. Er wordt alleen mee gezegd, dat,
wanneer in de toekomst de christelijke beginselen en de nationale tradities voor ons
volk zullen worden gered, die redding naar onze meening ontwijfelbaar zal moeten
komen van de partijen der rechterzijde.
Dit is zóó waar, dat de uiterste linkerzijde het zelve reeds gevoelt en uitspreekt.
In het sociaal-democratisch orgaan Het Volk van 20 Aug. j.l. las men deze
merkwaardige woorden:
‘Het gezag der bezittende klasse heeft in Nederland een nieuwen steun
ontvangen, daar het door de overwinning van dr. K u y p e r in de
“christelijke” pekel gezet en als het ware
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verduurzaamd is, terwijl het liberalisme aan het gezag der bourgeoisie
geene wijding, geen moreelen achtergrond meer kan geven: het heeft geene
theologische hulpmiddeltjes bij de hand, om het klasse-egoïsme der
groothandelslui, bankiers en fabrikanten met een heiligenschijn te
vergulden.’
Voor wie in de litteratuur van die zijde een vreemdeling is, zij ter opheldering
meegedeeld, dat ‘gezag der bezittende klasse’, ‘klasse-egoïsme der groothandelslui’
enz. in het socialisten-patois de gewone termen zijn voor al wat tegen het
sociaal-democratisch beginsel ingaat. Van dien onreinen vorm ontdaan, beteekenen
dus deze woorden, dat onze christelijk-nationale instellingen op den duur niet meer
veilig zijn onder liberaal protectoraat, maar alleen verduurzaamd kunnen worden,
als zij in de christelijke ‘pekel’ worden gezet.
Op deze wijze uitgedrukt, valt de waarheid der woorden inderdaad niet te
miskennen, en dàt is het wat ons christelijk volk gevoeld heeft, toen het bij de jongste
stembus allerlei theologisch geschil en kerkelijke gevoeligheid vergeten heeft, om
als één man zijn stemmen te vereenigen op de candidaten der rechterzijde. Wij hebben
ze gezien, eenvoudige lieden, die van ‘bankiers en fabrikanten’ misschien nog verder
afstaan dan de schrijver in Het Volk, en die vier jaar geleden nog voor niets ter wereld
een ‘bondgenoot van Rome’ zouden hebben gesteund, maar die nu met hart en ziel
ijverden voor den ‘kerkelijken’ candidaat. Tot hun besef was doorgedrongen, dat
alleen dáár redding lag voor de hoogste goederen onzer natie.
Er kan dan ook o.i. geen twijfel bestaan, of de liberale partij in haar huidige
gedaante heeft haren tijd gehad. Zij zal zich, althans als heerschende partij, van de
geleden nederlaag niet herstellen. Het proces, dat thans begonnen is, lag in de natuur
der dingen en zal zich dus hoogst waarschijnlijk voortzetten. Links worden de
consequenties getrokken, steeds driester en luider. Rechts leidt dit tot nieuwen afval
van ernstige liberalen, die het inzien dat de 20e eeuw niet de 16e is, en dat wat thans
ons volksbestaan bedreigt, niet is een gevaar van clericale overheersching,
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maar het verlies dier christelijke inzettingen en zedelijke vastigheden, zonder welke
het Nederlandsche volk niet ademen kan en die in Roomsche en Protestantsche
Christenen gelijkelijk verdedigers vinden.
Zoo zal de strijd der toekomst gaan, wat de hoofdlijnen betreft, tusschen de
christelijk-nationalen van alle kleur, naar men vertrouwen mag versterkt door vele
rechtsliberalen, en - de meest consequente revolutionairen.
Merkwaardig in dit opzicht is ook het verloop der jongste verkiezingen, wanneer
men het beziet onder het licht van de politieke geschiedenis der laatste 60 jaren.
De bezwaren tegen den geest der revolutie zijn niet van vandaag of gisteren. Onder
leiding van G r o e n v a n P r i n s t e r e r hebben ze een halve eeuw lang weerklonken,
ook toen die geest nog slechts het staatsrecht in engeren zin, en hier en daar de
oppervlakte van het maatschappelijk leven had beroerd. G r o e n 's scherpe blik
doorzag, waartoe het loslaten van den dieperen grondslag moest leiden. Hij riep zijn
getrouwen op tot verweer, en schiep door zijn rusteloos getuigen een kern, die het
verband der dingen trachtte te verstaan en in het loswrikken van gezag en recht van
hun hoogeren oorsprong de grondslagen van ons volksbestaan bedreigd zag.
Voor een deel was deze strijd nog slechts theoretisch. Slechts nu en dan ontvlamde
hij op een practisch punt van staatsbeleid. Het hevigst, het langdurigst, zóó dat al het
andere er geruimen tijd door verdonkerd werd, op het gebied der lagere school.
Toch was het ook hier minder de diepere beginselvraag zelve, die tusschen partijen
aan de orde was, dan wel de vraag, of de beginselen van één der partijen vrije werking
onder het volk zouden hebben. Er kwam ongetwijfeld een beginselvraag bij: die van
het recht der ouders op hun kinderen, van de zelfstandigheid van het huisgezin
tegenover de almacht van den Staat. Maar wat het felst de gemoederen beroerde,
was niet dit, maar deze andere
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vraag: zal de jeugd voor Christus gewonnen worden, of zal zij worden gemoderniseerd
in een openbare neutrale school?
Eene vraag van de hoogste principieele waardij, maar niet een politieke
beginselvraag in den engeren zin van het woord. De mogelijkheid laat zich denken,
dat de liberale partij op dit punt terstond den eisch der billijkheid had ingezien, zonder
dat zij zich daarom een oogenblik in de evolutie harer denkbeelden had behoeven te
vertragen. Verdraagzaamheid tegenover tegenstanders sluit voortgaan op eigen
verkeerd spoor niet uit. Dit blijkt trouwens in onze dagen voldoende. Want al zijn
het de minst ‘geavanceerde’ liberalen geweest, die in 1889 tot de schoolpacificatie
meewerkten, - ook de radicale elementen hebben ten slotte in het spoor dier pacificatie
leeren wandelen.
De schoolstrijd, waarin heel de christelijk-nationale actie zich jarenlang heeft
moeten oplossen, was alzoo een meer accidenteele dan essentieele botsing tusschen
de beide richtingen van staatsbeleid. Behalve de quaestie van het recht der ouders,
ging het meer om eene vraag van propaganda van beginselen, dan om eene van
toepassing.
Een wonderlijke vergissing van vele liberalen was het dan ook, om, nadat de
hoofdslag in dezen strijd gevallen was, te meenen dat het bestaansrecht en hiermee
de kracht der christelijk-nationale partijen vernietigd was. Had het al door den loop
der omstandigheden - door het nog bloot-theoretische van vele staatsrechtelijke
geschillen en door de hevige uitbarsting op onderwijsgebied - een tijdlang geschenen,
dat de tegen de revolutie gekante groep slechts ‘een schoolwetpartij’ was, voor wie
een weinig verder zag dan de oppervlakte, kon zulk een onderstelling toch geen
oogenblik zin hebben. Veeleer moest de eigenlijke strijd nog beginnen, en was de
schoolstrijd, hierbij vergeleken, niet meer dan een zich dekken in den rug, opdat men
straks niet, van de jeugd afgesneden, de heiligste panden door het voorgeslacht
overgeleverd, aan den vijand zou moeten prijsgeven.
Er is, uit dit oogpunt bezien, dan ook een groot ver-

Onze Eeuw. Jaargang 1

880
schil tusschen de stembusoverwinning der rechterzijde van 1901, en die van 1888.
Wat dertien jaar geleden in den strijd op den voorgrond stond, was een scherp
afgeteekend, concreet punt van staatsbeleid, waaromheen de kiezers van beide zijden,
althans in hun breeden kring, zich nagenoeg bij uitsluiting groepeerden. Het
volkspetitionnement van 1878 werd tien jaar later, nadat inmiddels het kiesrecht
uitgebreid was, in electoralen vorm herhaald. Dit was de voornaamste beteekenis
van de stembuscampagne, die leidde tot het optreden van het Kabinet-M a c k a y .
In 1901 was de toestand geheel anders. Al was de rechterzijde, vooral na de
halfslachtige uitvoering der wet-M a c k a y in vele gemeenten, op schoolgebied
allerminst voldaan, ja, al stond zij gereed met een nieuw stelsel, dat de consequenties
uit meergenoemde wet moest trekken, - tot een allesbeheerschend shibbolêth kon dit
vraagstuk zich toch geen oogenblik meer verheffen. Daarvoor was de liberale
tegenstand in '89 te beslissend geslagen. Door de aanvaarding van het subsidiestelsel
was aan de oude schoolwetdoctrine de zenuw der kracht doorgesneden. En hoe weinig
in de practijk nog verkregen was, ook hier moest de logica van een vigeerend beginsel
het over de macht der traditie winnen. Steeds meer onverzoenlijken van weleer bleken
zich bij de gedachte der vrije school neer te leggen. Minister G o e m a n B o r g e s i u s
erkende in de vergadering der Tweede Kamer openlijk, dat hij en zijn oude
schoolwetvrienden zich hadden vergist. Zelfs in het hooger onderwijs werkte het
beginsel door, toen zonder noemenswaarden tegenstand en met op 4 na algemeene
stemmen, het jus promovendi werd verleend aan de bijzondere gymnasia.
Waar de stroom dien kant uitging, was het uiteraard niet mogelijk, dat de
schoolstrijd in zijn vroegeren omvang terugkeerde. Het groote denkbeeld der
rechtsgelijkheid, de inzet van elken strijd van weleer, had wortel geschoten en groeide
dagelijks weliger op. Het overige was een quaestie van tijd en van uitvoering, waarbij
ongetwijfeld de rechterzijde als drijfkracht en baanbreekster nog een belangrijke
roeping te vervullen had, maar die toch onmogelijk
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meer den geheelen staatkundigen toestand kon overschaduwen als voorheen.
Bedenkt men nu bovendien, dat ditmaal - óók anders dan in 1888 - de stembusstrijd
niet werd gevoerd onmiddellijk na een kiesrechtuitbreiding, dan springt het verschil
met dat jaar nog te duidelijker in het oog. Het waren ditmaal dezelfde kiezers, die
anders beslisten dan vier jaar geleden, en zonder dat één enkel concreet vraagstuk
aller politieke aandacht in beslag nam.
Ons dunkt, deze omstandigheden verhoogen de beteekenis van het votum, hetwelk
den afgeloopen zomer werd uitgebracht. Zij geven er iets wèloverwogens, iets stabiels
aan, iets dat geheel overeenstemt met de beteekenis, die wij in vorenstaande bladzijden
aan de uitspraak der kiezers meenden te moeten hechten. Na een halve eeuw van
strijd is dit de tweede maal, dat de gezamenlijke anti-revolutionaire partijen in de
meerderheid zijn gekomen. De eerste maal was het onder den indruk van een
accidenteel onrecht tegenover de Christenen in ons land, waaraan, vooral met behulp
van een nieuw kiezerscorps, ten slotte een eind werd gemaakt. De tweede maal is
het zonder dergelijke concrete aanleiding; is het onder den indruk van een essentieel
vijandig beginsel, staande tegenover het Christendom in ons land, waarvan de
algemeen-ondermijnende werking eerst nu voor de meerderheid klaar en tastbaar
werd.
Aan den anderen kant is er ook overeenkomst. Beide stembuscampagnes toonen
aan, dat ons volk in zijn meerderheid eerst dan voor specifiek-christelijke politiek
kiest, wanneer het zelf daadwerkelijk de gevaren ziet, die men het afschildert. Hoe
lange jaren G r o e n v a n P r i n s t e r e r ook geroepen had tegen den geest der eeuw,
een schoolstrijd was noodig om G r o e n ' s volgelingen aan het bewind te brengen.
En hoezeer ook na de pacificatie van christelijk-nationale zijde gewaarschuwd werd,
dat de onweerswolken eer saampakten dan aftrokken, een zelf-aanschouwen van het
gevaar werd vereischt om veler oog voor de noodzakelijkheid van positief-christelijke
politiek te openen. En wij denken bij dit laatste niet alleen aan hen, die zich vroeger
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aan de actie der Christelijke partijen onttrokken, maar ook aan hen, die deze actie
misbruikten als voertuig van persoonlijke stokpaardjes, van sociaal exclusivisme,
van kerkelijke stelselzucht, en hierdoor de onttrekking der andere Christenen of
althans een noodlottige verdeeldheid in de hand werkten. Vele teekenen wijzen er
op, dat ook dezen hun dwaling hebben ingezien, en dat in de toekomst meer dan
voorheen, de rijkgekleurde Christenheid in ons land, zij het dan in verschillende
groepen gedeeld, toch gezamenlijk en in eerlijke samenwerking, den geest der
ontkenning op staatkundig gebied zal kunnen tegentreden.
Va n d e r B r u g g h e n heeft eenmaal gezegd, dat ‘een christelijke politiek zich
onvermijdelijk moet identificeeren met een of ander christelijk leerbegrip en daardoor
noodwendig exclusief moet worden.’ Misschien meent deze of gene, dat latere
gebeurtenissen hem in het gelijk hebben gesteld. Wij voor ons meenen - en de feiten
wijzen die richting uit - dat, hoe meer de nood der tijden dringt, d.w.z. hoe meer een
eerbiedwaardig gematigd-liberalisme zich verliest in den radicalen stroom, des te
minder het gevaar van exclusivisme zal dreigen, immers des te meer alle mannen
van christelijken zin den duren plicht zullen gevoelen om - naar Va n O o s t e r z e e 's
voorspelling - ‘over alle muren van kerkgenootschappelijk geschil elkaar de hand te
reiken, om te kunnen bestaan in den grooten strijd tegen elk geopenbaard geloof.’
Wanneer men den blik wendt van het verleden naar de toekomst, en vraagt wat het
nieuwe régime zal brengen, dan dreigt er naar onze meening één groot gevaar.
Niet juist van dit Ministerie of van de eerstvolgende jaren. Wij laten het al te
concrete nu ter zijde. Wij beschouwen in 't algemeen de groote worsteling, die o.i.
aanstaande is tusschen de christelijk-nationalen en de meest consequente
revolutionairen.
Het gevaar, hetwelk wij dan vreezen, is dat van een averechtsch conservatisme
voor de christelijk-nationale richting.
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Dit is de klip, waarop de rechterzijde kan stranden.
Wanneer zij die klip niet ontzeilt, schijnt redding onmogelijk.
En het ontzeilen zal vorderen buitengewone wijsheid.
Er liggen op den bodem van ons volksbestaan kostbare kleinoodiën, die door alle
evoluties heen voor de natie moeten behouden worden.
Dàt is het behoud, waartoe de christelijke partijen geroepen zijn.
Maar in die roeping ligt als een adder onder het gras verscholen de zeer groote
verleiding, om uit gemakzucht of traagheid, uit sleur of eenige andere oorzaak, te
behouden ook wat geen behoudenis verdient.
De christelijke partijen zullen in de toekomst tegenover zich hebben als haar
gevaarlijkste vijandin de sociaal-democratie. Deze partij ent een program van
eindelooze hervorming op een materialistische, antichristelijke levens-beschouwing.
Het gevaar dreigt, dat de levensbeschouwing met den hervormingszin verward wordt
en dat een schuldig behoud het teeken wordt, waarin voor vele christelijk-nationalen
de beginselen het zuiverst staan weergegeven.
Hiertegen nu kan niet krachtig genoeg worden gewaarschuwd.
Wat in de sociaal-democratie goddeloos is en in de jaren, die komen zullen, ten
doode toe moet bestreden worden, is niet, mag nooit zijn, dat zij aan de ontwikkeling
der tijden de hand reikt, ook niet waar dit met persoonlijk belang in botsing mocht
komen, maar dat zij dit doet op revolutionairen grondslag en hierdoor ons volk een
‘heilstaat’ tegemoet voert, die in de ervaring een hel-staat zou blijken te zijn.
Alle mannen der rechterzijde, die onder Gods zegen de sociaal-democratische
vergiftiging der maatschappij willen trachten af te wenden, zullen zich dagelijks
hiervan hebben te doordringen, dat niets dan het beginsel, het zuivere, vlekkelooze
beginsel motief en leidstar mag wezen.
Een Belgisch liberaal sprak ter gelegenheid van een herstemming in zijn land
tusschen een clericaal en een socialist de volgende woorden: ‘De clericaal heeft het
ge-
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munt op mijn geweten, de socialist op mijn porte-monnaie; ik stem den laatste’.
Deze uiting werd in den afgeloopen zomer door een sociaal-democratisch orgaan
hier te lande als iets zeer verhevens voorgesteld, terwijl opgemerkt werd, dat er meer
idealisme in school dan in het advies onzer eigen groote liberale pers, die bij
soortgelijke herstemmingen onthouding of het stemmen op den clericaal aanbeval.
Een wonderlijke smaak! Wij voor ons vinden deze uiting zóó weinig idealistisch,
dat wij ons met weerzin afwenden van een dergelijke opvatting van den strijd tegen
het socialisme. Wanneer vrees voor de porte-monnaie het bezwaar tegen de
sociaal-democratie is, dan staat men op een standpunt, dat tot alle publiekrechtelijke
functie, vooral tot het geven van adviezen aan zijn medeburgers, onbekwaam maakt.
Dat de bedoelde liberaal dit niet inzag, ja, blijkbaar meende in dit zelf-ontmaskerend
advies nog iets bijzonder nobels te zeggen, toont op bedenkelijke wijze, hoezeer de
socialistische vergiftiging van het publieke leven in België reeds voortschreed.
Hoezeer wij de liberalen, waar zij de sociaal-democratie uit beginsel bestrijden,
omdat zij een open oog hebben voor het zedelijk en stoffelijk bankroet waartoe deze
uitspattingen der niet-christelijke politiek ons volk moeten voeren, dankbaar als
bondgenooten in den strijd aanvaarden, zouden wij toch tot dien Belgischen liberaal
zeggen: ‘non tali auxilio’. Wie de theorie van den klassenstrijd, die grootste politieke
misdaad der sociaal-democratie, ook maar voor een greintje van haar overneemt,
staat, dunkt ons, even schuldig als zij.
Intusschen hebben wij van de Nederlandsche liberale pers betere gedachten dan
het sociaal-democratisch orgaan. Wat haar advies inspireerde, was natuurlijk niet
meerdere vrees voor de porte-monnaie dan voor het clericaal beginsel, maar het feit,
dat het socialisme haar nòg verder verwijderd scheen te staan van wat haar dierbaar
is in ons volksleven, dan het beginsel der clericalen. Een standpunt, vooral in ons
land met zijn heerlijke nationale tradities en zijn geliefd Vorstenhuis volkomen
begrijpelijk!
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Wij komen nu terug tot ons uitgangspunt. Wat wij van de christelijk-nationale richting
meer bijzonderlijk vreezen, is minder een behoud uit zelfzucht dan een behoud uit
kwalijk begrepen beginseltrouw.
Wij leven in menig opzicht, vooral op sociaal terrein, in een tijdperk van overgang.
Een lange reeks van factoren heeft onder Gods bestel hiertoe saamgewerkt. Het is
niet vroomheid, maar ongeloof of traagheid, wanneer men weigert dit feit te erkennen
en daarnaar te handelen. Het is bovendien een roekeloos verspelen van de kansen,
die juist nu gegeven zijn om in land en volk de positief-christelijke beginselen te
versterken.
‘Het zijn juist in die overgangstijdperken, dat de plooien in het leven eener natie
worden gelegd, m.a.w. dat in allerlei opzicht de ontwikkeling voor een lange toekomst
beslissend wordt vastgelegd. Juist in zulke tijdperken is het zoo gemakkelijk, kaf
onder het koren binnen te smokkelen, verkeerde zaken in het nationaal leven in te
brengen; evenals het ook dan, meer dan anders, gemakkelijk is de ontwikkeling van
een volk ten goede te buigen. Daarom moet juist in zulke overgangstijdperken,
wanneer de akker van het volksleven meer dan gewoonlijk wordt omgewoeld, iedere
wereldbeschouwing, bovenal de christelijke, het als haar dure roeping beschouwen,
te zaaien met rijke hand van het zaaisel dat zij meedraagt.’1)
Maar daartoe is dan ook noodig, dat men zich niet angstvallig op een afstand houde
tegenover de evoluties die God in het volksleven schept, maar dat men integendeel
zelf met kracht de baan effene voor noodzakelijke nieuwe levensverhoudingen.
Het is een wanbegrip, dat stabiliteit een factor van het Godsplan zou zijn. Heel de
schepping Gods groeit dag en nacht. Plant en boom, dier en mensch, ontwikkelen
zich zonder ophouden. Zoowel op stoffelijk als op geestelijk gebied is stilstand
uitgesloten. Waarom zich dan te ver-

1) Het zij den schrijver vergund, deze voor een paar maanden elders geplaatste regelen
duidelijkheidshalve hier te citeeren.
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wonderen of te beangstigen, als ook de maatschappelijke samenleving vergroeit, zich
ontwikkelt tot nieuwe vormen, of als de overheid daarbij optreedt als hovenier, die
den groei steunt en in de juiste richting leidt?
Het is, dunkt ons, duidelijk, dat immer voortgaande evolutie in het Godsplan ligt,
evolutie niet in materialistischen zin, onder leiding van de blinde stof, maar evolutie
naar die bezielende opvatting, die steeds terugleidt naar den Schepper en Onderhouder
van hemel en aarde.
Niets doet aan een beginsel meer kwaad, dan wanneer het als kapstok gebruikt
wordt, waaraan geliefkoosde persoonlijke denkbeelden worden vastgehaakt. Tegen
de zwaarte van zulk onnatuurlijk gewicht is geen enkel princiep bestand. Het buigt
neer en ziet gebroken zijn kracht en zijn invloed op de individuën en het
volksbewustzijn.
Wij zullen ons onthouden van het noemen van concrete punten. Slechts een paar
‘onpolitieke’. Het is eenige jaren geleden, dat wij in een ernstig gesteld betoog tegen
het feminisme, van de hand van iemand die scheen nagedacht te hebben vóórdat hij
schreef, o.a. een besliste afkeuring zagen uitgesproken over de vrouw als gymnasiaste
en als.... wielrijdster. Wij zouden niet durven verzekeren, dat vele Christenen het
daar toentertijd niet mee ééns waren. Inderdaad zijn beide zaken een tijdlang onder
de ‘moderne dwaasheden’ geschaard, den afkeer waarvan men zich slechts noode
weerhield aan den kapstok van een of ander Schriftuurlijk beginsel op te hangen.
Thans is dit veranderd. De vrouw-wielrijdster heeft in elken kring burgerrecht
verkregen, en de jonkvrouwelijke gymnasiasten zijn b.v. in het nu 4 jaar bestaand
christelijk gymnasium te Utrecht reeds van den beginne af toegelaten.
Gewichtiger, meer politieke punten laten wij nu ter zijde. Een korte aanstipping
zou misverstand kunnen wekken. Een breedere bespreking zou gaan buiten het bestek
van dit artikel. Genoeg zij het, met enkele woorden het gevaar te hebben aangeduid.
Onder allen strijd met de uiterste linkerzijde moet, dunkt ons, dit steeds voorop
staan, dat het pleit niet gaat
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om den vooruitgang, maar om de wijze waarop die vooruitgang zal geschieden.
De weg waarlangs, de richting waarin, de beademing waaronder, dàt zijn de
allesbeheerschende geschilpunten in den strijd der toekomst.
En dáárbij heeft de christelijk-nationale richting, door allen hervormingsarbeid
heen, ongetwijfeld een belangrijke roeping van behoud te vervullen. Daar zijn normen,
door God in openbaring of natuur neergelegd, die onder alle vervorming en
ontwikkeling moeten gehandhaafd worden. Daar zijn eeuwige grondslagen, die
gelden voor iederen tijd en elken ontwikkelingstoestand. Daar klopt een historisch
leven, een ziel in onze maatschappij, door God-zelf daarin gelegd, die niet mag
sterven, ook als het lichaam vergroeit. Daar zijn goddelijke inzettingen van recht en
gezag, wier ondermijning zou zijn de vernietiging onzer samenleving. Daar zijn
schatten van persoonlijk initiatief, van zelfbewust leven, van zedelijke
verantwoordelijkheid, van souvereiniteit in eigen kring, die rechtstreeks samenhangen
met den geestelijken dampkring waarin wij ademen en die geen Nederlandsch Christen
ooit, onder welk voorwendsel ook, zal willen prijsgeven.
En op al deze punten hebben de christelijke partijen lijnrecht tegenover zich de
sociaal-democratie.
In het stelsel der sociaal-democratie is materialistische evolutie het één en het al.
Geen enkele levensnorm heeft daar absolute waarde, laat staan hoogeren oorsprong.
Het komt alles op uit de stof. Recht en gezag, huwelijk en huisgezin, alle zedelijke
goederen en duur verworven schatten, alle goddelijke inzettingen en eeuwige
levensnormen, ze hebben voor den socialist slechts evolutionistische waarde. Alles
groeit en vergroeit, op stoffelijken grondslag.
De geest zelf is een product van de stof. Zooals M a r x het heeft uitgedrukt: ‘Het
zijn der menschen wordt niet door hun bewustzijn, maar hun bewustzijn door hun
zijn bepaald.’
In verband met dit alles wordt de geluksstaat dan ook uitsluitend verwacht van
stoffelijke factoren. Een ruimer
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aandeel in de aardsche goederen zal den mensch ook innerlijk veranderen. Door
stoffelijke tot zedelijke verbetering, door verhooging van het economisch peil tot
zondeloosheid, is der socialisten leus.
Wanneer men zich over iets verbazen moet, dan is het wel hierover, dat de
socialistische leiders hier te lande dit stelsel, dat zoo vierkant ingaat tegen al wat ooit
door het Christendom is geleeraard, deze levensbeschouwing van het historisch
materialisme, deze stofvergoding in den overtreffenden trap, deze wegcijfering der
zonde als zelfstandigen factor, deze annihilatie van heel de geestelijke wereldorde,
ter wille van het politiek succes durven aanprijzen als strikt neutraal tegenover het
godsdienstig leven staande en voor arbeiders van alle kerkelijke richtingen
aannemelijk.
Het is voorwaar geen wonder, dat - afgaande op de klachten der
sociaal-democratische pers - tot dusver niet veel christelijke arbeiders van deze
vriendelijke uitnoodiging hebben gebruik gemaakt.
Vooral waar de leiders zich nog telkenmale voorbijpraten op een wijze, die wel
geschikt is om de oogen open te houden. Het was o.a. de heer L o o p u i t ,
sociaal-democratisch voorganger te Amsterdam, die nog voor enkele weken op een
openbare meeting in de hoofdstad zeide:
‘Wij kunnen niet dommer doen, dan nu in de eerste plaats de arbeiders
te willen maken tot vrijdenkers. Wij moeten ze sociaaldemocraten maken,
en dan zullen zij vrijdenkers worden’.
Dit staaltje is één uit vele.
Bovendien wonden den christen-arbeider herhaaldelijk de socialistische
oneerbiedigheden tegenover het Oranjehuis. Vooral, daar hij hierin, behalve smading
der ook aan hem zoo dierbare nationale tradities, den revolutionairen tegenzin tegen
het van God gesteld gezag beluistert.
En eindelijk wordt, ook practisch, een onoverbrugbare kloof gelegd door het
beginsel van den klassenstrijd. Op dit punt gaat het socialisme, nog wel in een zijner
typeerende, essentieele gronddenkbeelden, lijnrecht in tegen de meest elementaire
ethiek van het Christendom. De klassenstrijd op staatkundig gebied onderstelt
zelfzucht in tegen-
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standers, daar waar slechts verschil van zienswijze bestaat. Zijn fundament is dus
verdachtmaking. Hij vergiftigt voorts zijn eigen adepten. Heel hun actie gaat uit van
het denkbeeld, dat de tegenstanders, achter het masker van allerlei argumentatie,
slechts hun eigen belang beoogen, en dat het de natuurlijkste zaak der wereld is,
wanneer nu ook zij dit doen, gemakshalve zonder het masker. Het vermogen om
publiekrechtelijk te denken, die heerlijke vrucht van het Christendom, gaat op deze
wijze reddeloos verloren. Nijd en egoïsme worden de grondslag der politieke actie.
En de staatkundige strijd, van nature een worsteling der meeningen over wat het
meest in het belang is van het geheele volk, wordt verlaagd tot een persoonlijken
strooptocht.
Grondslag van die booze klassenstrijd-theorie is ook alweer de
sociaal-democratische wereldbeschouwing. En tot welk een hoogte zij door die
wereldbeschouwing wordt opgevoerd, blijkt wel uit het feit, dat deze theorie uitsluit
propaganda der partijdenkbeelden onder de ‘bezittende klasse’. Iedere andere politieke
partij zou gaarne alle burgers voor haar streven winnen. Dit blijft steeds haar ideaal.
Zij beoogt propaganda in elken kring. Bij de socialisten is dit anders. Zij hebben verklaarde onlangs hun hoofdorgaan in een polemiek met het Tolstoïaansche blad
Vrede - volstrekt ‘niet de taak om inwendige zending te oefenen onder de bourgeoisie’,
of ‘om verharde harten te vermurwen en verdwaalde geesten op het goede pad te
brengen’; de sociaal-democratie is niet ‘een idee, die men van bovenaf den menschen
aanpredikt en aanprijst’; zij is niets dan ‘de organisatie van allen die onder het huidig
stelsel van maatschappelijk samenleven worden gedrukt, geknecht, uitgezogen’, ‘een
zuivere machtsgroepeering van een onderliggende klasse tegen haar maatschappelijke
overheerschers en onderdrukkers.’
Wie het anders meent, heeft geen ‘inzicht in het wezen van den klassenstrijd’.
Wij zullen wel voor niemands tegenspraak behoeven te vreezen, wanneer wij
zeggen, dat dit ‘wezen van den
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klassenstrijd’ tot de eenvoudigste beginselen van het Christendom staat als Noordtot Zuidpool.
Wij komen tot het eind van onze beschouwingen.
Tegenover de groote vragen, die in deze dagen om oplossing roepen, en waarvoor
ook de nieuwe bewindslieden in de naaste toekomst zullen komen te staan, is o.i.
drieërlei houding mogelijk.
Men kan naar een oplossing streven, onder de zweep der sociaal-democratie; in
dezelfde richting als deze; doch minder vèr gaande; voor het opdringend radicalisme
retireerend waar het noodzakelijk is; palstaand waar het nog even kan; concessie na
concessie doende, meenend hierdoor wat er overblijft van eigen beginselstandpunt
te versterken en te redden, maar inderdaad door iedere concessie ook de nog
gehandhaafde posities weer zwakker makend.
Men kan in de tweede plaats naar een eigen oplossing streven, vierkant tegen de
sociaal-democratie in, op eigen wortel en onder eigen drijfkracht, maatregelen nemend
die niet de halve bevrediging, maar de fundamenteele bestrijding der
sociaal-democratie zijn, die niet achter het radicalisme aanhinken, maar er een eigen
christelijk-nationaal ideaal dwars tegenover stellen. Een krachtige sociale wetgeving
alzoo, maar op eigen spoor; eerend de organische opvatting der maatschappij boven
de mechanische; gebruikend en aanvullend de particuliere krachten in de maatschappij
aanwezig; vooropstellend de zedelijke en geestelijke behoeften van den mensch, en
beschouwend bevrediging van deze als de hechtste basis ook voor stoffelijk geluk;
aansluiting zoekend aan de geschiedkundige lijn, bovenal volgend de van God gegeven
ordonnantiën.
Men kan in de derde plaats de vragen zooveel mogelijk ontloopen; haar historische
beteekenis miskennen; en door kleine middelen meenen ze tot zwijgen te hebben
gebracht.
De eerste weg is die, waarop de liberale partij de laatste jaren hare beginselen
dreigde te verliezen.
De derde weg loopt dood, omdat hij de geschiedenis wil tegenhouden.
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De tweede weg is die, welken wij hoopvol verwachten van het nieuw ingetreden
régime.
Op dien weg zal men ook de kracht vinden tegenover de uiterste linkerzijde, welke
het Kabinet-P i e r s o n derfde. Niet alleen parlementair, maar ook electoraal. Immers
de kiezers gevoelen wel voor een beginsel-, doch niet voor een tempo-verschil.
Gegeven een diligence en een sneltrein die in dezelfde richting rijden, pleegt men
aan den laatsten de voorkeur te geven.
Wij hopen, dat de christelijk-nationalen hun roeping zullen verstaan en de
verstandelijke en zedelijke kracht zullen vinden voor de zware taak om die roeping
te volgen.
Van de al of niet vervulling van dien wensch zal, zoo wij wel zien, afhangen het
antwoord, dat de toekomst zal geven op de vraag:
Zal de sociale evolutie hier te lande plaats hebben in het teeken der
christelijk-nationale beginselen, en hierdoor aan deze beginselen tevens de gelegenheid
worden geboden om veel van het reeds verloren terrein te herwinnen, of zal zij plaats
hebben in het teeken der sociaal-democratie, en hierdoor voor het materialisme een
nieuwe, en nu zeer breede bedding in ons volksleven worden uitgegraven?
Rotterdam, September 1901.
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Strandidylle.
Van Prof. Dr. J. Van Der Vliet.
De groote zee is welgemutst
en rolt,
met vroolijk schat'rend stroomgebruisch,
Zijn golflijn schuimgekroond
melodisch naar de kust.
De groote zon, die lacht en speelt,
beschijnt,
met vroolijk glanzend lichtgelaat,
den witdoorlijnden plas
en 't bruingeel oeverzand.
Het strand is leeg, de zee is wijd,
niets stoort
den indruk van oneindigheid;
slechts huppelt langs de grens
van zand en zee, een kind.
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Het roze jurkje opgeschort
ze draaft,
de beentjes bloot, met wapp'rend haar
en schept in emmer klein
den reuzenoceaan.
Algroot de zee, algroot de zon,
het wicht
een stip in 't ruim, vorstinne toch,
die 't watervlak doorwielt,
ontleedt den zonnestraal.

Onze Eeuw. Jaargang 1

894

Verzen
Van Frans Bastiaanse.
Rust.
De lucht wordt ijler, de eindeloosheid schijnt
Door 't eindig huis, waarin wij, aardschen, wonen.
Uit een ver dorp rijzen de stille tonen
Van de' avondklok, hoog in de lucht verreind.
Zie: voor mijn blijde blikken baadt nu heind'
En ver de wereld in den glans van 't schoone,
Hier: boomen met de zilvren bloesem-kronen,
Aan d'einder 't scheem'rend bosch waar 't licht verdwijnt.
En achter 't groen der wijde tarwelanden
Staan blanke hoeven in de donkre hoven
Omtogen door een zachte schemering;
Maar schooner dan al 't schoone op aarde, branden
Hoog de' eerste starren; maar nòg schooner boven
Al 't zichtb're stijgt mijn blijde mijmering.
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Zomernacht.
De blanke mane
Licht overal;
De donkre lanen
Staan langs den wal;
Boomtoppen drinken
Het zilvren licht;
Beneden zinken
Schaduwen dicht.
Maar midden in de
Betoovering,
Waar beuk en linde
Te droome' aanving
Dalen drie zware
Klokslagen neer;
De kimmen klaren....
De dag keert weer....
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Najaar I.
De schuwe duiven, die het land ontstijgen,
Gaan in het blauw, geruischloos ver, te loor,
En eenzaam blijft, waar vóór zich strekt naast vóór
De donkere akker in oneindig zwijgen.
De boomen dragen, voor des winters dreigen,
Hun gouden dos in vollen najaars gloor,
En laten zacht, als een geliefd trezoor,
Hun blad na blad in 't rimp'loos water zijgen.
Dat is een stroom uit een ver land gekomen,
Die gaat langs dorpen, scheemrend achter boomen,
Met kronkling blank door weiden groen smaragd.
En, als zijn wateren voor eeuwen gingen
Zoo gaan zij thans, onwetend van de dingen
Die zijn vergaan en van den nacht die wacht.
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Najaar II.
Want in het najaar als het Land gaat slapen
Wordt alles even zoo volkomen schoon;
Dan draagt het, al te kort, een koningskroon
Van louter blad-goud om de lichte slapen.
Zoo ziet men, schijnend uit het amberbleeke
Gelaat eens knaaps, den glans van oogen groot,
Een droef klaar water, spiegel waar de Dood
Op donkren tocht te dicht is langs gestreken.
En als dan de' even schoone kroon ontblâart
Des winters stormen langs het dood Land vaart
En stijft, maar dekt met hermelijn, de leden,
Dan ligt het als die knaap die sterven moet,
's Doods vreemd geluk in de' oogen, in 't gemoed
De troost van na veel leed verworven vrede.
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Sir Robert Peel
Door Jhr. Mr. B. de Jonge.
Jongstleden 18 Februari flapte de Onder-Secretaris van Staat voor Buitenlandsche
zaken er in het Engelsche Lagerhuis een paar onvoorzichtige woorden uit, die niet
berekend waren om een hoogen dunk te geven van den eerbied van dezen
regeeringsman voor de rechten van het Parlement. Een storm van verontwaardiging
stak op en woedde in het geheele Huis. Een voorstel tot verdaging van de vergadering
werd met eene meerderheid van slechts 45 stemmen verworpen, en een dertigtal
conservatieven verklaarden, dat zij alleen uit partij-discipline voor de Regeering
hadden gestemd. Het aloude Engelsche beginsel, dat het een punt van eer is om te
staan en te vallen met zijne Partij, redd'e de Regeering van een nederlaag. Het mag
vreemd schijnen, dat eigen, ernstige meening, dat zelfs de belangen van het Land
moeten achterstaan bij de belangen eener Partij, maar de Politiek schijnt het somwijlen
te eischen, en in Engeland is het Evangelie. Men heeft wel eens gezegd, dat er voor
Engelsche staatslieden een elfde gebod is: Gij zult Uwe Partij aanhangen met geheel
Uw hart.
Tegen dat gebod heeft de man, wiens naam hier boven staat, zwaar gezondigd.
Twee, drie keer, terwijl de partijgeest op het uiterste gespannen was, in kwesties, die
de meest vitale belangen van het Rijk betroffen, ééns zelfs op
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den rand van burgeroorlog, heeft hij zijne partij ‘gedeserteerd’ voor wat de belangen
van het land, naar het hem toescheen, eischten. En aan die gebeurtenissen is het, dat
de wereld de met groote zorg bewerkte, bijna compleete uitgave zijner nagelaten
correspondentie dankt. Want P e e l , die een zeer fatsoenlijk, een zeer rechtschapen
man was, gevoelde zich diep gegriefd door de bittere heftigheid, waarmee zijne
desertie werd veroordeeld door zijne partijgenooten, vaak de besten van het land,
velen dagelijksche kennissen, sommigen intieme vrienden. Daarom begon hij, in
1846 voor de laatste maal afgetreden als Premier, zijne private papieren te ordenen
met de bepaalde bedoeling om die gereed te maken voor publicatie. Stellig
verwachtende, dat eene eerlijke en ruime openbaarmaking dier papieren hem later
het eerherstel zoude geven, waarop hij bij zijn leven vergeefs had gehoopt, wilde hij
zijne correspondentie nog vóór zijn dood om zoo te zeggen persklaar maken. Deze
verwachting was het, die hem een codicil in de pen gaf, waarbij hij al zijne papieren
legateerde aan ‘den Honourable P h i l i p S t a n h o p e , gewoonlijk genaamd Lord
Burggraaf M a h o n en aan E d w a r d C a r d w e l l van W h i t e hall’, met de
verplichting om die, wanneer zij den tijd en de omstandigheden daartoe rijp zouden
oordeelen, in het licht te geven.
Het heeft lang geduurd - vooral, omdat eerdere publicatie vele nog levende personen
gekwetst zou hebben door de openhartigheid waarmede P e e l in zijne brieven een
oordeel over hen had geveld - voordat dit codicil zijn volle effect verkreeg in het
mooie boek dat P e e l 's tegenwoordige trustees in het licht hebben gegeven onder
den titel ‘Sir R o b e r t P e e l from his private Papers’ en waarvan onlangs, in 1899,
de tweede editie verscheen. Doch het lezend publiek heeft zich over die vertraging
niet te beklagen. Veel wrok en haat is afgesleten of afgestorven in den tusschentijd,
en de erfgenamen van P e e l 's correspondenten hebben den trustees volle vrijheid
gegeven om over de onder hen berustende papieren te beschikken. Deze vrijgevigheid
verrijkte de uitgave met vele brieven aan mannen als
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G l a d s t o n e , Lord We l l e s l e y (gedurende tal van jaren als Chief-Secretary for
Ireland in drukke correspondentie met P e e l , toen minister van binnenlandsche
zaken) en Lord L i v e r p o o l , premier tijdens P e e l 's intrede in het openbare leven.
De talrijke en vaak confidentieele brieven, gewisseld tusschen de Koningin, den
Prins-gemaal en P e e l , zijn krachtens bijzonder verlof van de Koningin mede
opgenomen.
P e e l zelf had zijnen trustees den weg gewezen, dien zij moesten inslaan. Gedreven
door een sterk verlangen, om zijn naam van onverdiende smetten te zuiveren, en met
het volste vertrouwen op het rechtvaardig oordeel der nakomelingschap, had hij, bij
wijze van toelichting tot zijne brieven, eenige Mémoires geschreven over de
tijdvakken van zijn leven, die hij voor het gewichtigst en belangwekkendst hield.
‘Het is mijne vaste overtuiging’, zoo zegt hij wel drie, vier maal in die Mémoires,
‘dat geen enkele van mijne brieven geschreven is met het oog op latere publicatie.’
En zeker kan tot het vormen van eene gunstige meening omtrent dezen staatsman
niets krachtiger meewerken, dan zijn moed, om deze geheele, vaak intieme en
confidentieele correspondentie aan het publiek voor te leggen. Het zijn geen oneerlijke
kooplieden, die hun boeken durven toonen.
P e e l 's eerste Mémoire betreft de Roomsch-Katholieke kwestie in Ierland. - De
tweede betreft zijn Ministerie van November 1834 tot Maart 1835, merkwaardig als
bijdrage tot de geschiedenis der Conservatieve Partij in Engeland. Sinds '32, toen de
Reform-bill de oude Tory-partij ineen deed storten, had P e e l onafgebroken gewerkt,
om het doode lichaam een nieuw leven in te blazen, en de Conservatieve partij is
daarvan de vrucht geweest. Maar in 1834 waren de tijden nog niet rijp, en de partij
eerst eene zwakke plant. Ontijdig trachtte de Koning met haar het Land te regeeren,
en P e e l zelf was de eerste, die het hopelooze der poging inzag. - De derde Mémoire
eindelijk behandelt de herroeping der Korenwetten van 1815, de overwinning van
het beginsel van den Vrijhandel. En het is belangwekkend in dezen tijd van herlevend
Protectionisme, om de argumenten
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te herlezen, waarmede in 1815 de Vrijhandel werd bestreden, ‘a vain philosophy-the
error of Mr. S m i t h , refuted bij Malthus-that you should get corn, where you can
get it cheapest’.
De uitgave dezer Mémoires te bezorgen was het eerste gebruik, dat de trustees
van hun legaat maakten. Zij verschenen in 1856 en 1857.
En ook de Private Papers hebben er veel wijsheid uit geput. Maar het is jammer,
dat de methode dier Mémoires er niet in is gevolgd. Want wij zouden dan eene
onschatbare, volledige behandeling hebben bezeten van alle gewichtige vragen van
staatkundig beleid, die P e e l 's leven hebben gevuld. Thans hebben we eene kostbare,
bijna volledige verzameling van stof, maar de verwerking moet nog geschieden, geen enkel der groote vraagstukken van de eerste helft der 19e eeuw is in de Private
Papers behandeld of in meer dan enkele bladzijden uiteengezet. Meer dan een
overvloedige bron voor hem, die P e e l 's leven ook uit andere gegevens bestudeert,
is het werk niet. Het is geen samenhangend geheel, en het is ook niet volledig. Men
moet het naslaan, niet lezen. En al is men ongeneigd, om critiek te oefenen over een
groot en goed-uitgevoerd werk, toch staat men bij het lezen wel eens verwonderd,
dat de keuze der uitgevers hier en daar bij voorkeur op pikante, in plaats van
belangwekkende stukken is gevallen. Een stuk b.v. als het beroemde ‘Adress to the
electors of the Borough of Tamworth’ - waarin P e e l , in 1834 Premier geworden,
aan de Natie het program van actie der eerste Conservatieve Regeering uiteenzette
- had niet mogen ontbreken.
Vraag aan den gemiddelden beschaafden landgenoot: Wie was Sir R o b e r t P e e l ?
- en gij zult ten antwoord krijgen: de man, die de Engelsche Korenwetten afschafte,
die het beginsel van Vrijhandel verwezenlijkte. Iemand die de Engelsche Historie
van de 19e eeuw kent, zal er bij voegen: de man, die de Engelsche en Iersche
Katholieken emancipeerde. En daarmede zullen velen de grens van hun kennis van
P e e l hebben bereikt.
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Maar voor de Engelschen hangt die naam samen met eene reeks van instellingen,
waarop nog op dit oogenblik het staatsbestel rust. De Bank- en Munt-wetten, de
Strafwet, de Jury en het Gevangeniswezen, de Politie en de ‘Irish Constabulary’, de
Handelspolitiek, het systeem van belastingen, in het bijzonder de Income-tax, - dat
alles en meer dankt Engeland aan Peel. Hij werd bovendien de stichter der
Conservatieve Partij, toen het onbuigzame Toryisme, reeds lang veroordeeld, door
de Reform-bill van 1832 was geëxecuteerd. En van dat oogenblik af was hij haar
erkend Hoofd.
G l a d s t o n e zei: ‘Hij was het grootste Parlementslid, dat ooit geleefd heeft’. Een
van zijne verrukte aanhangers noemde hem den grootsten staatsman. En zijn
kleinzoon, in eene korte biografie, afgedrukt achter de Private Papers, zegt: ‘Hij was
een groot en goed man’. - Wanneer mij werd gevraagd, om in weinig woorden een
karakteristiek van P e e l te geven, dan zou ik zeggen: hij was een man van zaken.
Hij was gesproten uit een geslacht van energieke groot-industrieelen. Zijn Vader,
een harde, onvermoeide werker, had zich een fortuin gewonnen met de
katoenindustrie. Als lid van het Parlement betoonde hij zich een vurig aanhanger
van P i t t , die zijne adviezen op hoogen prijs schijnt te hebben gesteld. En zoo was
hij niet alleen de grondlegger van het fortuin der familie, maar ook de eerste staatsman
van het geslacht der P e e l s . Hij was verstandig, practisch en energiek, - zonder het
talent wel is waar om te scheppen, doch begaafd met genoeg onbevangenheid en
goeden wil, om te apprecieeren en toe te passen, wat door anderen geschapen werd.
Zulk een man was het, die Engeland een van zijne groote staatslieden heeft
geschonken: een man van een sobere, strenge levenswijze, die het werk en de wereld
kende, en die ondanks de nieuw-gewonnen rijkdommen den eenvoud zijner burgerlijke
vaderen had bewaard. Daarom gaf hij zijn zoon die eerste van alle gaven: eene
gezonde constitutie en een normaal zenuwgestel, mede. En wanneer de zoon van den
man, die - toen de
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Koning hem de feodale eer van een adelijken titel waardig keurde, - nuchter en wel
het woord ‘Industria’ tot devies koos, bij uitstek een man van zaken was, dan kan
men slechts zeggen, dat hij het van niemand vreemds had. - P e e l bezag, onbewust,
elk ding met het oog op de eischen van de Practijk. Zoo als meer menschen met een
ruim verstand en een helder hoofd veroorloofde hij zich de weelde van geene
onveranderlijke theoriën aan te hangen. Elk geval beoordeelde hij op zich zelf, en
hij vroeg zich af, wat in dat bijzondere geval behoorde gedaan te worden. Zijne
beginselen bezwaarden hem niet, zij weken van zelf, als ze in strijd kwamen met de
eischen van het Leven. En dat moet niet onopgemerkt blijven voor hem, die zich een
eerlijk oordeel over P e e l wil vormen. Hierin ligt onder andere het antwoord op de
vraag, hoe hij er in 1829 toe kwam om, na gedurende twintig jaar aan de spits van
de oppositie tegen de emancipatie der Roomsch-Katholieken te hebben gestaan,
plotseling aan hunne eischen te voldoen, - en dat nog wel, terwijl de argumenten,
waarmede hij die emancipatie had bestreden, hunne volle waarde voor hem behielden.
Het geschrift, dat dienen moest, om zijne front-verandering te rechtvaardigen, de
Mémoire over de R.K. kwestie, bevat inderdaad in zijne tien eerste bladzijden eene
breedvoerige uiteenzetting van de bezwaren tegen de emancipatie. - Wat men noemt
verzet ‘op principieele gronden’, was voor P e e l een raadsel. Voor de ‘host of
enlightened and philosophic Scotch lawyers, who think it very schocking to suspend,
if necessary, trial bij jury’ had P e e l niets over dan een medelijdenden glimlach. Hij
kon hunne bezwaren niet weerleggen, omdat hij er eenvoudig niet in kon komen.
Kon iets ‘schocking’ zijn, als de omstandigheden het geboden? - En toch is er niets
vreemds in die bezwaren, als men bedenkt, hoe diep de instelling der jury in het
Engelsche volksleven is ingeworteld, en hoe stijf de vrijheidslievende Schotten op
hunne constitutioneele rechten staan. - Diezelfde medelijdende glimlach geldt, eenige
jaren later, een medestander, die zich, mèt P e e l , verzet tegen het voorstel, om eene
parlementaire commis-
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sie een onderzoek te doen instellen naar het Bestuur van Ierland. Het voorstel
verkortte, meende die medestander, de rechten der Kroon, het was in strijd met De
Montesquieu's trias politica. - Denkt gij soms, vraagt P e e l , dat er één lid van het
Huis is, die zijne stem zal geven, zooals de trias politica hem beveelt? - Zou het niet
meer goed doen, als ik kan aantoonen, dat geen wezenlijke gebreken het Iersche
Bestuur aankleven, dan wanneer ik het geheele ‘Gouvernement d'Angleterre’ citeer?
- Wat waren theoriën en principes tegenover de eischen van het Leven: ijdele woorden,
scheurpapier! - De Praktijk was het groote, het eenige beginsel, de eenige maatstaf
voor de doelmatigheid van elken maatregel. De welvaart van het volk en de bloei
van het Land, dat waren P e e l 's principes. - Zoo openbaarde zich in hem de geest
van zijn vader, den practischen, koelen groot-industrieel. De wijze en nuchtere
methode van administratie, die de oude firma H a w o r t h P e e l a n d Ya t e s tot
bloei had gebracht, werd thans met vaste hand toegepast op het bestuur van den Staat.
En het systeem voldeed hier even goed. Wie zal zeggen, hoe menige dood-eenvoudige
man van zaken licht zou kunnen brengen in staatkundige duisternissen, waarin
bekwame politici zonder hoop op schemer rondtasten?
‘Christ-Church’ was ten tijde van P e e l 's jeugd het gedistingueerde ‘College’ te
Oxford, en daarom liet zijn vader, die hem voor eene politieke loopbaan had bestemd,
hem daarbij inschrijven.
Behalve de fine fleur van Engelands jongelingschap vond P e e l er ook een
uitstekenden en eerbiedwaardigen leermeester, C y r i l J a c k s o n , den beroemden
Deken van Christ-Church. Hij was een van de twee blijvende vrienden, die P e e l te
Oxford maakte, en eenige brieven, die de Private Papers ons van hem bewaard hebben,
vormen stellig het aantrekkelijkste van wat het boek over P e e l 's jeugd bevat.
Elk succes, dat de jeugdige staatsman in zijne eerste parlementaire jaren behaalde,
begroette hij met geestdrift.
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Toen P e e l namelijk in 1809 21 jaar geworden was, en daarmee den leeftijd bereikt
had, vereischt om lid van het Parlement te kunnen zijn, kocht zijn vader hem een
zetel voor de ‘ancient city of Cashel’ in Tipperary, en het schijnt, dat hij als publiek
spreker dadelijk een goeden indruk maakte.
‘I learned by to day's post’ schreef zijn voormalige leermeester hem na een zijner
redevoeringen1), ‘that on Friday-night you surpassed your former self. I have only
one conclusion to draw, and I trust it is your conclusion also. Work very hard and
unremittingly. Work, as I used to say sometimes, like a tiger, or like a dragon, if
dragons work more and harder than tigers. Dont be afraid of killing yourself. Be sure
that I shall follow you as long as I live with a jealous and careful eye. Woe be to you
if you fail me.’
Het was de beste raad, dien C y r i l J a c k s o n geven kon aan een 21-jarigen
jongen, wiens opvoeding officieel voltooid heette. En den volgenden raad, die getuigt
van het hooge zedelijk peil, waarop de schrijver stond, voegde hij er bij: ‘Laat U niet
in verleiding brengen, om te vroeg een ambt te aanvaarden, noch eenig ambt, dat
niet waarlijk van hoog belang is. Wacht uw tijd af’.
Het was P e e l niet gegeven, om dien raad op te volgen. Opgegroeid onder de
leiding van zijn streng-conservatieven vader, onder den invloed ook van den
reactionnairen tijdgeest dier dagen, trad hij het Parlement binnen als een overtuigd
Tory, zeer waarschijnlijk zonder zich goed in de mogelijkheid van andere ideeën te
hebben ingedacht. Naar toenmalige Engelsche begrippen (die, om de waarheid te
zeggen, vrij corrupt waren) sprak het dus van zelf, dat de Regeering hem op weg zou
helpen om carrière te maken. En zoo kwam het, dat hij op 22-jarigen leeftijd
ondersecretaris van staat voor Koloniën en Oorlog was. Maar aan een zijner vrienden,
die hem met de onderscheiding geluk wenschte, antwoordde P e e l , dat hij de
benoeming geene felicitatie waard vond, en dat hij den post enkel had

1) Deze rede betrof de mislukte expeditie naar Walcheren.
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aangenomen om zijn vader genoegen te doen. Veel liever, zeide hij, zou ik ambteloos
lid zijn gebleven, om mij zelfstandig eene opinie te vormen. Hij had dus de lessen
van zijn ouden leermeester niet vergeten.
Twee jaar later echter viel P e e l eene onderscheiding te beurt, die hij aan zichzelf
te danken had. Lord L i v e r p o o l , onder wien hij in het Ministerie van Koloniën
had gewerkt, werd Premier, en die voormalige chef was zoo voldaan over zijn
vice-minister, dat hij hem de opengevallen plaats van Chief-Secretary for Ireland
aanbood.
Met die benoeming kan men zeggen, dat P e e l 's politiek leven in ernst begon.
Daardoor toch kwam hij direct in aanraking met Ierland en dus tevens met de
onoplosbare vragen, die dit deel van het Rijk toen, gelijk thans, aan de Engelsche
Regeering voorlegde, de vragen, die gedurende de eerstvolgende zestien jaren de
voortdurende zorg, de nachtmerrie van zijn leven zouden zijn.
Naar mijne meening is geen tijdvak uit P e e l 's leven belangwekkender, dan de
zestien jaar, die hij in Ierland doorbracht en aan het behartigen der Iersche belangen
wijdde. Niet voor Engeland of voor de Economie, maar wanneer men zijn leven
beschouwt met het oog op den man zelf. Ierland heeft hem zien opgroeien van een
jongen, die door machtige vrienden, als Lord L i v e r p o o l , werd gepousseerd, tot
een zelfbewust man, met krachtigen wil, met eene vaste hand, met een helder hoofd,
en, wat het beste is, met een zuiver geweten. Nergens of nooit ook konden zijn
ordenende geest, zijne aangeboren geschiktheid voor zaken en zijn eerlijke aanleg
beter uitkomen dan in den corrupten chaos, dien het Iersche bestuur dier dagen
vertoonde.
De werkkring van den Chief-secretary hing een weinig in de lucht. Wat zijn spheer
van invloed was, dat kon alleen uitgemaakt worden met een beroep op usance en
praktijk. Oorspronkelijk was hij slechts secretaris van den Onderkoning, den Lord
Lieutenant, maar gaandeweg had het ambt aan invloed gewonnen. P e e l zelf, in later
jaren van beide hooge bedieningen sprekende, zeide ‘They
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are offices the respective duties of which are quite undefined. The Lord-Lieutenant
is paramount in point of law and by his commission. But then, from his attendance
in Parliament, the Secretary is practically (I mean in all ordinary cases) made
responsible’. Het laat zich licht begrijpen, dat de man, die de Regeering van Ierland
in het Parlement als Minister vertegenwoordigde, niet alleen ‘practisch de
aansprakelijke persoon’, maar ook een zeer onafhankelijk en invloedrijk ambtenaar
was, en de ijver, waarmee P e e l zich van zijn taak kweet, maakte al spoedig, dat
opvolgende Onderkoningen ‘reigned’ en ‘Mr. Peel gouverned’. P e e l 's gouvernement
in Ierland ving aan te midden van een verkiezingsstrijd, en het systeem van
methodische corruptie, dat beide partijen daarbij toepasten vervulde hem met nog
meer naieve verbazing, dan met afkeer. Maar hij ontwaarde al spoedig, dat de
corruptie, die in den verkiezingstijd heel Engeland vergiftigde, in Ierland ook in
normale tijden den scepter zwaaide. P e e l 's voorgangers waren bijna allen
geparenteerd geweest aan de aanzienlijke Iersche families en dezen hadden daarvan
gebruik gemaakt door hunne zoons en broeders te doen begeven met bisschopsmyters
en decanaten, en hun oude livereiknechts en onwettige kinderen met mindere
gouvernements-ambten. Men moet vooral niet vergeten, dat Engeland sinds 1688
geene revolutie had beleefd. De toestanden van de 18e eeuw leefden er nog op menig
gebied voort. Maar onder P e e l begon een nieuwe tijd. Hij kende geen enkelen
Ierschen edelman persoonlijk. Het was dus uit met ‘the founding of claims’ zooals
dit nobele werk heette, op familierelaties. Voortaan begaf het Gouvernement zijne
trouwe stennpilaren met openvallende ambten. Ik zeg niet, dat dit goed was, maar
het was de Hemel, vergeleken bij de Hel van vroeger.
Eene tweede verbetering, die P e e l aanbracht, was, dat hij zich zeer kiesch
betoonde voor zich zelf. Het stuitte hem tegen de borst, dat elk invloedrijk ambtenaar
in Ierland meende, dat hij een soort van recht had, om zijne gansche familie onder
dak te brengen in de Regeeringsbureaux. P e e l sloeg den eenig mogelijken weg in,
om een eind aan
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dit misbruik te maken: bij de vervulling van openbare ambten voldeed hij met opzet
nooit aan zijne private wenschen.
En eindelijk, hoewel aarzelend en langzaam aan, begon hij Verdienste aan te leggen
als eenigen maatstaf voor iemands aanspraken op de benoeming tot een openbaar
ambt. Van de wijze, waarop hij dit juiste en eerlijke beginsel toepaste zoowel
tegenover vrienden en familieleden als tegenover vreemden, zou ik merkwaardige
staaltjes kunnen meedeelen.
Men moet een weinig lezen over de toenmalige Iersche toestanden, toestanden,
die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen om te begrijpen, hoeveel wrok P e e l met
zijne nieuwigheden verwekte. Het Land was arm, overbevolkt, en het getal dergenen,
die een ‘claim’ hadden op de dankbaarheid der Regeering, onbepaald groot. Er was
niets zoo hoog of eerbiedwaardig, of het werd verkwanseld voor stemmen - zelfs bij
aanstaande verkiezingen, waarvan het tijdstip nog niet te bepalen was.
Dikwijls spreekt P e e l in zijne brieven over de ‘monsterachtige voorstellen,’ die
hem worden gedaan door menschen, die zelf hunne stemmen te koop komen aanbieden
voor een lintje of een peerschap naarmate de stem van minder of meer belang was.
Maar hoe ook gëergerd of zelfs ter neer geslagen door al dat bederf, de nieuwe
secretaris bood aan de verleiding flink en met succes het hoofd.
Bij al deze kleine en dagelijksche kwellingen van het Iersche bestuur kwam de
eene, groote: de katholieke kwestie.
Wat was de katholieke kwestie in Ierland? - In tegenstelling met de meeste
vraagstukken, waaraan P e e l 's naam is verbonden, en die belangen der geheele
beschaafde samenleving betreffen, is dit een speciaal Engelsche kwestie. Zij is
bovendien een unicum in de 19e eeuw, want op het vasteland zou na de Fransche
Revolutie een misstand, als de achterstelling der Katholieken in Ierland was,
onmogelijk zijn geweest. - Het is daarom misschien interessant, om er iets van te
hooren, - vooral voor hen, die niets goeds kunnen zien in wat de Fransche Revolutie
ons heeft gebracht.
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Maar wat de kwestie dubbel belangwekkend maakt in mijne oogen, is, dat zij ten
nauwste samenhangt met den toestand van Ierland onder het Engelsche bewind in
het algemeen. - En wij zijn aan de Ieren geene mindere belangstelling verschuldigd
dan aan Polen of Finnen: allen hooren zij in de rij der ongelukkige natiën thuis.
In 1899, toen de Iersche volksmeening zich zoo heftig tegen Engelands politiek
verklaarde, toen vele Ieren de wapens tegen Engeland opnamen, hadden wij in zekeren
zin het gevoel, alsof broeders tegen broeders gingen vechten. Maar voor hem, die
P e e l 's geschiedenis bestudeert, wordt dat alles meer dan verklaarbaar. Het wordt
hem duidelijk, dat, eeuwen lang, de Ieren door een vreemd volk volgens vreemde
beginselen zijn geregeerd, - dat Engelsche Regeering voor de Ieren synoniem was
met Overheersching, en dat zij, ook thans, wel eene stem hebben om zich te doen
hooren, maar geen macht, om ook naar zich te doen luisteren, een schijn van
billijkheid die hunne gevoelens des te bitterder maakt. En al heeft de 19e eeuw veel
in hun lot-verbeterd, één groote grief, dezelfde grief als van ouds, blijft bestaan: dat
hunne meesters de eigenschap missen van de ideeën en het karakter van andere
volkeren te kunnen begrijpen. Dat gemis zal wel blijven bestaan, zoolang als
Engelschen Engelschen blijven, - en het is een fataal gemis, waar zoo weinig
overeenstemming van karakters bestaat als hier. - Daarom is de Iersche kwestie van
onze dagen eigenlijk nog dezelfde als die van P e e l ' s tijd, en met dat vraagstuk is
zijne geschiedenis, althans gedurende de eerste 20 jaren van zijn politiek leven, ten
nauwste verbonden; het was hare oplossing, waarnaar hij streefde op het eerste
hoogtepunt van zijn openbaar leven.
Toen de laatste der kleine Iersche Souvereinen in 1603 de knie boog voor den
overweldiger, vond deze eene door en door Katholieke bevolking in zijn nieuw rijk.
En tot op dezen dag zijn de Ieren Katholieken bijna van nature. Wat goed en groot
is, dat is voor den Ier in zijn godsdienst besloten, - het vaderland en het geloof zijn
één voor hem, - hij zou niet kunnen zeggen, wat het eene was zonder het andere.
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Met den Engelschman kwam in Ierland het Protestantisme, en het beduidde daar juist
het omgekeerde van wat het was voor andere volkeren. Voor ons beteekent het een
nieuwe geest en nieuwe gedachten, ons is het een symbool der vrijheid. Voor den
Ier brak met zijne komst ook eene nieuwe aera aan, maar het was de aera der slavernij.
Iersch en Paapsch was één voor den Engelschman: beide haatte en verachtte hij even
grondig. En zoo leerden de Ieren nog meer den Protestant dan den Engelschman in
hem verfoeien. ‘In den nieuwen strijd tusschen Papisme en Protestantisme herleefde
de oude veete tusschen Celten en Saksers’, zegt M a c a u l a y .
In hem, die de geschiedenis van dit arme volk leest - wanneer eene reeks van
vernederingen en rampen dien naam mag dragen - rijst het bittere gevoel van
machtelooze verontwaardiging op, dat de historie van alle verdrukte naties in vrije
menschen wekt. De Ieren, als volk, zijn altijd gebleven achterlijk in beschaving,
onwetend, rampzalig, zonder belangstelling in hun lot, - een troep doodarme,
halfnaakte stumpers, zooals ze waren in den tijd van W i l l e m I I I , toen zij zoo
manmoedig, voor het laatst met kans op succes, hebben gestreden voor het geloof
en de vrijheid, en bij duizenden werden gedood door de goed gekleede en doorvoede
Engelsche soldaten.... onder een Nederlandschen generaal.
De Engelsche staatskerk werd staatskerk ook in Ierland. Hoe kon Engeland zijne
verlichte begrippen beter toonen, dan door de Ieren te doen deelen in zijne eigen
zegeningen? - Hoe kon het anders, of wat Engeland het meest baatte, moest ook voor
Ierland het beste zijn? - In P e e l 's tijd woonden er in Ierland zeven millioen
menschen, waarvan slechts twee millioen Protestanten waren. Toch genoten die twee
millioen al de voordeelen, die de staat hun op het gebied van godsdienst kon
verschaffen, en bleven de vijf andere daarvan verstoken. De Protestantsche
geestelijken haden ruime inkomens, prachtige kerken... en vaak eene gemeente van
zes tot twaalf personen, terwijl de landskinderen geen plaats konden vinden in de
nederige, schamele
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gebouwtjes, die hun tot tempels dienden. - Thans is er gelukkig niemand meer, die
betwijfelt, dat de staatskerk in Ierland een onding en een gruwel was.
Van die vijf millioen zielen mocht verder geen enkele stem hebben in het bestuur
van zijn land, zijn graafschap, zijn gemeente, - zij mochten ook geen openbare ambten
bekleeden, zelfs geen geneesheeren of advocaten zijn. Practisch dateerde deze
uitsluiting van het begin der overheersching, hoewel zij officieel eerst in 1691, door
de wet, genaamd Statute III W i l l i a m and M a r y , in het leven is geroepen. Niet
als Katholieken, maar als Ieren waren zij altijd uitgesloten geweest. Dezelfde lijn,
die de rassen scheidde, was ook de grens tusschen de godsdiensten, en voor de
echt-Celtische inwoners van het land hadden de Engelschen ongeveer dezelfde
gevoelens van minachting, die in tropische landen de blanke voor het gekleurde ras
aan den dag legt.
Toch had die wet, al wijzigde ze geen bestaanden toestand, groote gevolgen. Had
men de uitsluiting der Katholieken in Engeland en Ierland eenvoudig aan de practijk
overgelaten, dan zou in het begin der 19de eeuw, toen eindelijk de hartstochten
begonnen te bedaren, van lieverlede een andere toestand zijn ingetreden. Het waren
niet alleen de machtelooze Ieren meer, die om emancipatie smeekten, ook in Engeland,
ook in het Parlement, was eene partij ontstaan, die vrijgevige maatregelen voor de
Ieren bepleitte. Zij waren conservatieven gelijk P e e l en We l l i n g t o n , - maar in
dit eene opzicht stonden zij niet op hetzelfde standpunt. Zij meenden, dat het
schandelijk was, in onzen tijd iemand minder te doen zijn om zijn geloof. Zij meenden
bovendien, dat wat in 1691 noodig was geweest, veilig kon worden gemist in 1812.
En men kan gerust aannemen, dat, had W i l l e m I I I de uitsluiting der Katholieken
niet uitgesproken in een wet, (de ‘Test-act’ heette die draconische wet, die de
katholieken, indien ze eenig ambt wilden bekleeden, dwong, om bij eede de beginselen
hunner kerk te verloochenen) zachtjes aan de Katholieke emancipatie van zelf zou
zijn gekomen.
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Maar een wet kon alleen door een andere wet worden afgeschaft. En eene reeks van
wetten, van 1774, 1778, 1782, 1792 en 1793 had langzamerhand op menig punt de
zoo lang gewenschte emancipatie gebracht. Kiesrecht hadden de Katholieken
gekregen, zij mochten de wapenen dragen, onderwijs geven, wetenschappelijke
graden verwerven, leden van juries zijn en posten van vertrouwen vervullen. Maar
de praktijk sloot hen nog van sommige ambten uit, en zitting in het parlement evenals
het bekleeden van eenige zeer hooge ambten ontzegde hun de wet. Kon nu - en dat
was de vorm, waarin het vraagstuk zich ten tijde van P e e l voordeed - kon nu ook
deze barrière worden weggenomen zonder dat de geheele constitutie gevaar liep van
het onderst boven te worden gekeerd? Kon in een land, waar drie vierden van de
bevolking katholiek waren, maar het parlement, dat het, van Engeland uit, zijne
wetten gaf, Protestant, het uitvoerend bewind Protestant, en de landeigenaren, evenals
de gezeten burgers voor het grootste deel ook Protestant, volkomen burgerlijke
gelijkheid worden gegeven aan de Katholieken zonder gevaar voor de constitutie? Neen, zeiden de Tories, en P e e l met hen. En de uitkomst heeft hen gerechtvaardigd.
Indien gij de lieden binnenhaalt, zei P e e l , die zonder ophouden de opheffing der
Iersche staatskerk zullen bepleiten, dan teekent gij ook haar vonnis. - Als het eene
verdienste is, dit te hebben ingezien, dan komt P e e l de lof daarvan toe. Het was hèt
argument, waarmede hij de toelating der Katholieken gedurende zeventien jaar zoo
energiek bestreed. En zoo is dan ook, lange jaren na P e e l 's dood, als een
onvermijdelijk gevolg der emancipatie, het onding, dat de Iersche staatskerk was,
verdwenen, door G l a d s t o n e 's wet van 1869.
Wat ons het meest bevreemdt in dien jarenlangen strijd, dat is, hoe men aan een
betrekkelijk ondergeschikt punt zooveel gewicht kon hechten, hoe men in de oplossing
van dit geschil een beëindiging der geheele Iersche kwestie kon zien. Het was toch
duidelijk genoeg, dat de toelating der pleiters voor de Katholieke en Iersche zaak in
het Parle-
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ment nooit eene eindregeling kon zijn, - doch hoogstens de deur voor verdere
hervormingen openzette.
De Iersche kwestie is met recht een veelhoofdig monster genoemd. Voor zoowel
als na P e e l ' s tijd heeft zij hare honderd gedaanten behouden: Fenians en de geduchte
Irish Association, burgeroorlog en bloedige opstanden, zieke aardappelen en mislukte
oogsten, de eisch van burgerlijke gelijkheid van alle gezindten, van fixed rents en
fixity of tenure - elk op zijn tijd zijn zij andere namen geweest voor wat met één
woord de Iersche kwestie genoemd wordt. Waarlijk, Engeland boet nog dagelijks
voor wat het Ierland heeft misdaan.
P e e l heeft lang genoeg geleefd, om in te zien, dat men het gewicht der Katholieke
kwestie had overschat. Hij heeft in zijne laatste jaren de eerste beginselen van de
beweging der Fenians1) zien geboren worden. Onvermoeid heeft hij zelf voor
verbetering van het onderwijs in Ierland geijverd. Ook heeft hij de Devon-commissie
gekend en daarmede het tijdperk, dat de oplossing der Iersche kwestie vooral in de
cultiveering van den bodem zocht. Lang heeft die laatste meening overwogen, tot
dat zij hare uitwerking vond in G l a d s t o n e ' s wet van 1870, die ten doel had, om
van den ‘tenant-at-will’ een pachter te maken met een recht op pacht. - Deze poging,
om het verderfelijke pachtsysteem dat in Ierland heerschte te verbeteren, tastte zeker
het kwaad in zijn ouden wortel aan, - maar toont niet de ons allen welbekende kreet
om home rule reeds weder aan, dat ook een pachtsysteem de Iersche kwestie niet
kan oplossen? - Over vijftig jaar zullen wij misschien zien, dat de pachtkwestie niets
meer is geweest dan één van de vormen, waarin de groote en altijd-durende vraag
zich tijdelijk heeft voorgedaan.
Het is de harde noodzaak - de vrees voor burgeroorlog - die den tegenstand tegen
de emancipatie gebroken heeft. Het is mij niet gegeven, P e e l te roemen als een
hervormer, die door heilige geestdrift gedreven werd. C a n n i n g

1) ‘Fenians’ schijnt oudtijds de naam te zijn geweest der Yeomanry van het vrije Ierland.
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was dat, hij, het hoofd der den Ieren welgezinde Protestanten, die in het Parlement
uit een oogpunt van billijkheid hunne zaak bepleitten. - P e e l bezag de dingen met
een te uitsluitend practisch oog, om ooit gevoelens te doen meespreken in zaken van
staat. Noch vóór, noch tegen de Emancipatie heeft hij een van die argumenten
gebruikt, waarmede wij in onze dagen dien maatregel het liefst en het eerst zouden
hebben verdedigd: de argumenten van recht en billijkheid. Ook hierin verloochende
hij zich zelven niet. Zijn ideaal, de rust en orde, de welvaart van het Vaderland, was
lager bij den grond, en getuigt van zijn nuchteren aanleg. Maar met den ijver van
een dweper heeft hij er voor geleden en gestreden, en zich persoonlijke opofferingen
getroost, die hem, in mijn oog althans, iets van den eerbiedwaardigheid geven van
een idealist.
Deze Roomsch-Katholieke kwestie kreeg nieuw belang, nieuwe actualiteit juist
op hetzelfde tijdstip, dat P e e l secretaris voor Ierland zag worden, in 1812.
In de eerste plaats hadden de Ieren een moreele aanspraak op emancipatie gekregen,
die moeilijk verwaarloosd kon worden. In 1801 namelijk had P i t t de parlementaire
Unie van Engeland en Ierland tot stand gebracht met behulp van de Ieren. En die
hulp werd verleend, omdat de Iersche Katholieken meenden, dat Engeland wèl
bezwaar kon hebben tegen het openzetten voor de Katholieken van een Iersch
parlement, maar niet van een Engelsch: het eerste zou hoogst waarschijnlijk steeds
eene overwegende Katholieke meerderheid hebben gehad, in het tweede zouden de
Katholieken, ook al zond Ierland geen enkelen Protestant, toch nooit meer dan eene
minderheid hebben. Het was bekend genoeg, dat dit de motieven der Ieren in 1801
waren geweest, zóó bekend, dat P i t t , toen hij den Katholieken niet datgene geven
kon, waarop zij naar zijne meening voortaan recht hadden, zich als fatsoenlijk man
verplicht gevoelde, om zijne portefeuille neer te leggen.
Was dit een argument te meer voor de Ieren, tegelijkertijd viel aan den anderen
kant een bezwaar tegen hen weg. In 1811 werd Koning G e o r g e III krankzinnig,
en kwam
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er een Regentschap. Hoe vreemd het ons schijnen moge, de persoonlijke
gemoeds-overtuiging van den Koning had sinds 1801 allen voortgang in de oplossing
der Katholieke vraagstukken verhinderd. De Koning wilde er eenvoudig niet van
hooren. Hij gaf zijnen Ministers te verstaan, dat zij hadden te kiezen tusschen Hem
en de Ieren - en zij kozen Hèm. Sterker nog, een groot deel van de leden van het
Parlement achtten zich door dien Koninklijken afkeer evenzeer gebonden. Duidelijk
blijkt ons dat uit de rede, waarmede in 1812 - toen eene fractie van de Tory-partij,
geleid door C a n n i n g en Lord We l l e s l e y , de verdediging der Katholieke
belangen op zich nam - het debat opnieuw werd ingeleid. Nadat C a n n i n g uitvoerig
zijne ideeën had uiteengezet, voegde hij er bij, dat zijne meening zich ten gunste van
de emancipatie had gevormd van het oogenblik af, dat hij in staat was om eene opinie
over de zaak te hebben. Dat hij zich niet schaamde, om eerst nu met die meening
voor den dag te komen, want dat, zoolang er in het gemoed van den Souverein een
onoverkomelijk beletsel - niet van politieken, maar van godsdienstigen aard - had
bestaan, om deze vraag op te lossen, het alternatief voor menschen van zijne,
C a n n i n g 's gezindheid, was geweest om òf de regeling der kwestie door te drijven
met gevaar voor eene ramp, waaraan men niet zonder schrik en vrees denken kon,
òf als één man te zwijgen, al zou men er ook goeden naam en reputatie bij inschieten.
Ziehier een man van overtuiging, met een warm gemoed, die zich gedurende tien
jaren het zwijgen laat opleggen door eene persoonlijke meening van den Koning. Ik
geef het citaat als een bewijs van misschien overdreven, maar in onzen tijd weldadig
aandoende kieschheid. Ik geef het ook als een staaltje van de iet of wat pathetische
en opgeschroefde, maar zoo aangename en beschaafde welsprekendheid van het
parlementair debat dier dagen. Eens zou P e e l de erkende Meester zijn in deze soort
van welsprekendheid. Hij ging door voor den grootsten parlementairen redenaar van
zijn tijd. Zijne zinswendingen doen aan de Classieken denken, en het is een genot,
nu nog, om redevoeringen van hem te lezen, die, naar gezegd
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wordt, vier uur duurden, toen ze werden uitgesproken.
Beroemd vooral is de aanhef van zijne rede van 5 Maart 1829 (voor de emancipatie
der Katholieken): I rise as a Minister of the King and sustained by the just authority
belonging to that character1) to vindicate the advice given to His Majesty by an united
Cabinet. I rise in the spirit of peace, to propose the adjustment of the Roman-Catholic
question, that question, which has so long and so painfully occupied the attention of
Parliament and which distracted the councils of the King for the last thirty years. I
rise, Sir, in the Spirit inculcated in those simple and beautiful prayers with which the
proceedings of this House were on this day auspicated...’ Het is jammer, dat de
aanvang dezer rede geen grooter mate van publiciteit geniet dan die aan zoovele oude
parlementaire speeches te beurt valt.
Van het oogenblik af, dat C a n n i n g voor het eerst zijne stem ten gunste der
Katholieken deed hooren, tot 1829 toe, was onophoudelijk het Parlement bezig, om
in den een of anderen vorm de Katholieke eischen te behandelen. En jaarlijks zagen
de oude Tories hunne rijen dunnen, niet alleen quantitatief, maar vooral qualitatief,
en zagen ze de gelederen van den vijand dichter en deugdelijker worden. Van de vijf
Parlementen, die tusschen 1807 en 1829 gezeten hadden, was er slechts één, dat niet
bij de een of andere gelegenheid zijne stem ten gunste der emancipatie had doen
hooren. In de Ministeries was zij een blijvend punt van verschil. En naarmate zij
langzamerhand meer op den voorgrond kwam, begon zij allen parlementairen arbeid
te verlammen en de keuze des Konings van zijne ministers op eene voor het Land
zeer nadeelige wijze te belemmeren. Jarenlang b.v. zaten

1) Niet zonder reden legde P e e l zulk een nadruk op het gezag, dat hij bezat als
vertegenwoordiger der Konings. Hij deed het ter weerlegging van een, toen algemeen, en,
naar uit de Private Papers blijkt, gegrond gerucht, dat de Koning zich tot op het laatste
oogenblik met kracht tegen den maatregel had verzet, en eerst op de bedreiging, dat het
geheele Kabinet zijn ontslag zou nemen, schriftelijk de boodschap had gezonden: ‘Go on.’
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C a n n i n g en P e e l in één Kabinet. Maar in 1827 nam P e e l zijn ontslag, omdat
C a n n i n g Premier werd. Ik kan wel mèt C a n n i n g 's Lands belangen behartigen,
doch niet ònder hem minister zijn, zei P e e l bij die gelegenheid.
Men moet erkennen, dat het hem al heel weinig moeite kostte, om zijne portefeuille
neer te leggon. Gedeeltelijk zeker, omdat hij de belangen van het Land boven alles
stelde. Maar evenzeer, ik zou bijna zeggen, meer nog, om zijne volslagen
onverschilligheid voor uiterlijke eer. Mogelijk had P e e l àl te gemakkelijk deel
gekregen aan de hoogste bedieningen, om de eer ervan te waardeeren. Dit is zeker,
dat hij zijn leven lang eene groote en ongeveinsde onverschilligheid voor het
bekleeden van ambten aan den dag legde. Het enthousiasme, waarmede hij de tijding
had begroet, dat de Universiteit van Oxford ‘that most distinguished Body on earth’
hem naar het Huis der Gemeenten had afgevaardigd, is met die overschilligheid in
sterk-sprekend contrast en wint ons hart voor den koelen staatsman, die zoo gevoelig
was voor eene onderscheiding van de Academie zijner jeugd. En in 1829, toen P e e l
ten aanzien der Katholieke kwestie van houding veranderde, en daardoor onmogelijk
werd als afgevaardigde voor de aarts-conservatieve Universiteit van Oxford, toen
was het eene van zijne bitterste beproevingen, dat hij zijn mandaat ter beschikking
zijner lastgeefster moest stellen. Hij zeide, vele jaren later, dat het de ergste
vernedering van zijn leven was geweest. Al de giftige, venijnige aanvallen, waaraan
hij in dien tijd heeft bloot gestaan, hebben dezen practischen en koelen staatsman
niet zoo diep getroffen, als de verontwaardiging zijner geliefde academie. - Maar
men moet erkennen, dat hij ook deze als een Man heeft getrotseerd.
De parlementaire debatten waren niet alleen, noch in hoofdzaak, de oorzaak, dat
Ierland tusschen de jaren 1812 en 1829 den Engelschen ministers de handen vol werk
gaf. - Daar waren in de eerste plaats de schandelijke gebreken, die het financieel
bestuur van Ierland aankleefden. Het was
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bijna gewoonte, dat de ambtenaren in Ierland zich rijk stalen ten koste van het Volk
of van de schatkist. - Voor financieele en andere knoeierijen was de Chief-Secretary
onverbiddelijk. ‘Misplaatste genade,’ zeide hij, ‘is verkapte wreedheid. Zij brengt
anderen in verleiding’. - Laat men zich bij het lezen van dit woord vooral geene
hardvochtige, ijzeren persoonlijkheid voor den geest roepen, - P e e l was niets minder
dan dat. Hij was alleen een man met een fijn ontwikkeld gevoel voor
Rechtvaardigheid. Het doet U goed te lezen, hoe hij het niet beneden zijne hooge
positie rekende, om met ijver en energie het verdrukken der kleinen en zwakken
tegen te gaan. En op dat gebied viel er heel wat te doen in Ierland. - Onder de talrijke
gebreken van het corrupte Engelsche bestuur in Ierland behoorde, dat de sheriffs
(graafschapsambtenaren met vrij groote macht, - zij wezen onder andere de leden
der juries aan) gewoonlijk gekozen werden uit de personen, daartoe aanbevolen door
leden van het Parlement, die steunpilaren van de Regeering waren.
Van zulk een sheriff was eene arme Iersche vrouw het slachtoffer geworden, men
had haar op losse gronden eenvoudig gedeporteerd. Zeer toevallig kreeg P e e l een
brief in handen, waarin die vrouw haar kind aanbeval, indien zij zelve hare vrijheid
niet verkrijgen zou, waarvoor zij wel vreesde, omdat zij - gelijk ze in hare naiviteit
zeide - niemand had om voor haar op te komen. - Zulke woorden, die op de pijnlijkste
wijze aantoonden, hoe inheemsch en gewoon het onrecht in Ierland was, griefden
P e e l verschrikkelijk. En als hij er in slaagde in een geval als dit de ware schuldigen
te vinden - wat niet altijd even gemakkelijk ging - dan strafte hij ze onverbiddelijk.
Verder kenmerkten die jaren 1812-1829 zich door toenemende ellende, wanorde,
inbreuken op de openbare orde en beroeringen in geheel Ierland. Niet alleen begonnen
de Orangisten, de Protestanten, die vooral in het Noorden woonden, zich steeds
heftiger te beklagen, dat de Regeering hen niet voldoende beschermde tegen den
overmoed der Katholieke benden, - doch hunne klachten waren, in zekeren zin, ook
gegrond.
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Ierland was in die jaren getuige van eene systematische organiseering van het volk,
die ten doel had, om de groote massa geheel te onttrekken aan den invloed van de
Landeigenaren, en haar te brengen onder dien der Priesters, - en om een hecht verbond
tot stand te brengen tusschen die Priesters en de politieke agitatoren, zoodat, wanneer
ten slotte de strijd om de vrijheid kwam, die immers eens moest aanbreken, deze
laatsten het heft in handen zouden hebben. De Catholic Board van 1813 was eene
eerste, doch mislukte poging in die richting geweest. De Board was samengesteld
uit de Katholieke pairs, hunne oudste zonen en tien leden uit elk Graafschap. Hij was
eene volksvertegenwoordiging in optima forma, buiten de officieele te Londen om.
Maar merkwaardig is hij alleen als voorlooper van de geduchte Catholic Association
of Ireland, die tien jaar later tot stand kwam, en die hetzelfde bëoogde, doch meer
succes had. Aan die Association is de naam van haar stichter, O'C o n n e l , voor goed
verbonden. En wie over P e e l in zijn Ierschen tijd spreekt, mag niet zwijgen over
O'C o n n e l . Hij was een eniment redenaar, een man van onbeperkten invloed op
zijne Iersche hoorders, een geboren agitator - en de gevaarlijkste leider, die men zich
voor een opgewonden, impulsief volk denken kan. Hij heeft aan de Iersche zaak,
met al zijne goede bedoelingen, enorm veel kwaad gedaan, door zijne heftigheid,
die de gematigde Protestanten van hem en de zijnen vervreemdde.
Dikwijls, ook na zijn dood, is O'C o n n e l luide geprezen als een onbaatzuchtig
man met hooge idealen. Voor mij heeft hij niet veel aantrekkelijks. Hij was
onbaatzuchtig en maakte werkelijk de Iersche belangen tot de zijne. Hij is zijn geheele
leven arm geweest, en zijne zonen heeft hij arm nagelaten. Ook moet men hem de
ondragelijke heftigheid en onbeschoftheid van zijn toon vergeven, die de ruimste
grenzen te buiten gingen, welke beschaving of zelfs een natuurlijk gevoel van
schaamte hem hadden moeten stellen. Ik kan mij niets beter voorstellen, dan dat een
man, die opkwam voor wat hij - en te recht - de zaak van Vrijheid en
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Recht noemde, en die zich voortdurend gedwarsboomd zag, niet door beredeneerden
tegenstand, maar door een minachtend en hooghartig handhaven van den status quo,
die zich uitgeworpen zag als revolutionnair, en toch voor zich zelf wist, dat zijne
bedoelingen zuiver waren, - ik kan mij best begrijpen, dat zulk een man verbitterd
werd en onredelijk en onmatig in het uitspreken zijner verontwaardiging. Maar wat
ik den strijder voor eene nobele zaak niet vergeven kan, is, dat hij een verregaand
ijdele bluffer was. Hij genoot van zijn aanzien onder het gemeen, - hij had niet, zooals
een werkelijk groot man zou gedaan hebben, zijne eigen eer vergeten voor de smarten
van zijn Volk. En weerzinwekkend is de wijze, waarop hij zich tegenover P e e l
gedragen heeft, nadat hij dezen door de grofste beleedigingen eindelijk genoodzaakt
had, om notitie te nemen van zijn persoon.
De historie van de eenige uitdaging, die P e e l ooit heeft gedaan, is in de Private
Papers in den breede weergegeven. En na de ergerlijke beleedigingen, die hij zich
had laten welgevallen, was P e e l den lof waardig, dien een zijner vrienden hem
toezwaaide, toen hij eindelijk uit den hoek kwam: ‘Niets is zoo ellendig als eene
zoogenaamde eere-zaak tusschen een fatsoenlijk man en een struikroover. Maar heb
de voldoening, dat naar de meening van al Uwe vrienden niets is nagelaten, wat een
man van eer en geestkracht behoorde te doen.’
Ik zeg, dat P e e l dien lof waardig was. Niet omdat hij persoonlijken moed aan
den dag legde, al doet dit aangenaam aan, nu hij zich zoo lang straffeloos had laten
hoonen. Maar er was iets anders. De tegenstander stelde alleen zijn leven in gevaar.
Hij was bekend als een heftig, teugelloos man. Zijne reputatie kon onder een duel in
het algemeen niet lijden, en door een duel waaraan een politieke glimp te geven was,
slechts groeien. In datzelfde jaar 1815 had hij reeds zijn man gedood. P e e l
daarentegen was jong, behoorde tot een deftigen stand en zette zijne pas begonnen
carrière en zijn naam van voorzichtig en beraden staatsman op het spel. Het is de
vereeniging van ingetogenheid en moed, die ik in P e e l bewonder.
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En hoewel het duel niet plaats had - O'C o n n e l werd in Londen gearresteerd, terwijl
P e e l reeds te Ostende op hem wachtte - omdat de zaak te ruchtbaar gemaakt was,
had P e e l toch op schitterende wijze getoond, dat de voorzichtigheid en het beleid
van een staatsman kunnen samengaan met den moed van een man van eer. Wat
sterker is, dat men die eigenschappen vereenigd kan vinden in een jongmensch van
27 jaar.
Dit zijn enkele voorbeelden van de moeielijkheden, waarmede de Iersche Secretaris
te kampen had. En hij gedroeg zich zóó in dien strijd, dat vriend en vijand hem
eerden, tot hij in 1829 de verdediging der emancipatie op zich nam. Toen bleken er
slechts weinigen te zijn, die de groote onbaatzuchtigheid, welke uit deze handeling
sprak, vermochten te waardeeren. - Egoisme, baatzucht, wispelturigheid, listigheid
en bedrog, geen verwijt was hard genoeg voor dezen deserteur, dezen trouweloozen
minister, die, door de Tories tot grootheid gebracht, thans hunne rijen verliet en
overliep naar den vijand.
Was het werkelijk een baatzuchtig, een wispelturig man, die de Katholieke
emancipatie tot stand bracht, - was het werkelijk een valsche ambitie, die hem zijne
Partij deed verlaten, en die hem dwong, om naast veel eer en hoogachting, ook de
genegenheid zijner geliefde Universiteit op te geven?
Wanneer men P e e l 's rede van Mei 1817 - waarin hij zijne argumenten tegen de
emancipatie der Katholieken uiteenzette - legt naast die van 5 Maart 1829, de rede,
waarmede hij het slot-debat over die emancipatie inleidde, dan kan men, nu nog,
soms een glimlach niet weerhouden, en onwillekeurig vraagt men zich af, of het
dezelfde persoon is, die spreekt?
Maar wie een flauw begrip wil krijgen van de blinde woede, die deze
frontverandering bij de Tories opwekte, moet de redevoeringen lezen, die in 1829,
en vooral, die in 1846, bij het debat over de Korenwetten,1) in het Huis der

1) M a c a u l a y 's Life and Letters bl. 453 en Speeches bij the Hon. B. D i s r a e l i , bl. 45 geven
er staaltjes van.
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Gemeenten gehouden zijn. In 1846 was D i s r a e l i 10 jaar lid van het Huis geweest,
maar met zijne excentrieke, heftige speeches had hij nooit eenig ander effect bereikt,
dan dat men hem uitlachte. Hij was te woest, te ongebonden in stijl en uitdrukkingen,
om het deftige, ik zou bijna zeggen, klassieke Huis te boeien. Maar in 1846 waren
de omstandigheden exceptioneel. De woedende Tories zagen, dat zij het groote pleit
gingen verliezen, - zij dorstten naar wraak, - zij zouden alles, wat gesproken kon
worden, hebben goedgekeurd, mits P e e l , de ‘verrader’, er door werd gekwetst.
D i s r a e l i was de man, die geven kon, wat redelooze woede verlangde. Zijne rede
was grof en ongebonden, vol van beleedigingen en bijtend sarcasme, zij miste elken
logischen grondslag - - maar de Tories waren voldaan, en D i s r a e l i 's roem was
van dien dag af gevestigd. Hij werd de gevierde redenaar van het Huis, en het strekt
Engeland niet tot eer, dat de ontembaarste parlementaire boekanier, die er ooit is
geweest, door zulke middelen en om zulke redenen zijn roem gewonnen heeft. P e e l 's
uiterst gevoelig gemoed zal gebloed hebben onder de goedkeuring, die zelfs door
oude, beproefde vrienden aan de rede van dezen avonturier werd gehecht. En voor
ons die buiten den heftigen partijstrijd dier dagen staan, is het onbegrijpelijk, dat
weldenkende mannen die goedkeuring geven konden.
Juist daarom, omdat wij buiten het gedrang van den toenmaligen partijstrijd staan,
is het ons misschien eerder mogelijk, een onbevangen oordeel over P e e l 's ‘desertie’
uit te spreken, dan zijnen tijdgenooten. En wanneer men mij vraagt, of P e e l de
bittere verwijten heeft verdiend die hem in 1829, niet door mannen van D i s r a e l i 's
soort, maar door bezadigde en weldenkende staatslieden, naar het hoofd zijn
geslingerd, dan antwoord ik met een volmondig neen.
In de eerste plaats moet men niet uit het oog verliezen, dat P e e l principieel niet
van meening veranderd is. ‘Ik heb,’ zeide hij in zijne rede van '29, ‘gedurende lange
jaren de uitsluiting der Katholieken trachten te handhaven. Ik denk, ook nu, niet, dat
het een onnatuurlijke of onre-
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delijke strijd was.’ Ik laat mijn standpunt los onder den drang der omstandigheden,
omdat ik wil doen, wat ik altijd heb gedaan, n.l. van twee rampen de minste kiezen.
Een ‘choice of evils’, zoo noemde hij de zaak in 1817, - zoo noemde hij haar ook in
1829. Zijne meening was onveranderd. Argumenten eener gemoedsovertuiging, van
godsdienstigen aard eenerzijds, van billijkheid anderzijds, heeft hij nooit gebruikt.
Het was en bleef de zuiver practische vraag, welke van de twee rampen de grootste
was. De Constitutie stond aan de eene zijde, - de binnnenlandsche vrede aan de
andere.
Voorts mag niet worden vergeten, dat P e e l , toen hij tot de overtuiging kwam,
dat de emancipatie eene noodzakelijkheid geworden was, zijn ontslag heeft
aangeboden, omdat andere personen, naar hij meende, beter dien maatregel aan het
Huis konden voorstellen, - en dat hij alleen op het dringend verzoek van
We l l i n g t o n , om hem niet in den steek te laten, is aangebleven. De Private Papers
bewijzen het.
En eindelijk, er bestond inderdaad reden om te sidderen voor de toekomst van het
Land, indien de eischen der Katholieken langer onvervuld bleven. De toestand van
Ierland - niemand kon het beter weten dan P e e l - was in 1829 onrustbarend
geworden. Moorden en struikrooverij op groote schaal waren aan de orde van den
dag. Menschen werden doodgeschoten tot in de deuren van de Kerken, zonder dat
er eene poging werd gedaan, om de daders te vatten, ook al waren honderden getuigen
van het feit. Gewapende benden deden invallen van het eene Graafschap in het andere.
Alleenstaande huizingen hadden geregelde belegeringen te doorstaan1). - De priesters
won-

1) Het volgende is een uittreksel uit het gewone Iersche Politierapport over de maanden Januari
en Februari 1828.
M a y o . Perfectly quiet, 1 murder, 1 outrage.
G a l w a y . Idem, 1 murder, 6 outrages.
A n t r i m . Disturbed, robberies of fire-arms, not insurrectionary, 3 murders, 7
outrages.
M o n a g h a m . Disturbed, party-violence runs high, 1 murder, 6 outrages.
T i p p e r a r y . 4 murders, 75 outrages..... enz.

In geheel Ierland vielen in die twee maanden 17 dooden en werden 206 personen gewond.
- En dit was de gewone toestand.
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den de Katholieke soldaten op, en er was ook op dezen geen staat meer te maken.
‘Het is van het hoogste belang,’ schreef Lord A n g l e s e y , toen bevelhebber der
Iersche troepen, den 26en Juli 1828, ‘om de dépôts van Iersche recruten langzamerhand
te verplaatsen, en er regimenten uit Schotland voor in de plaats te zenden.’ - Wanneer
men weet, dat minstens vier vijfde van de geheele Engelsche strijdmacht reeds sinds
eenige jaren in Ierland noodig was geweest, dan kan men zich de consternatie denken,
die dit en dergelijke berichten in Londen veroorzaakten.
Wat nog het ergste was, sinds eenigen tijd waren ook de Ieren zelf begonnen zich
te oefenen in den wapenhandel. Zij kwamen op, goed gewapend en in uniform. De
geestdrift der lieden, die aan deze wapenoefeningen deelnamen, had slechts één
woord van den priester noodig, om op te vlammen. Soms waren bij ééne gelegenheid
50.000 man onder de wapenen. Zij stonden onder strenge tucht, en waren ingedeeld
in vaste afdeelingen cavallerie en infanterie. Bij exercitie bleef het voorloopig, maar
die exercities waren niets anders dan proeven, in hoe korten tijd, indien noodig, de
krijgsmacht van het vrije Ierland gemobiliseerd kon zijn. Men durfde ze niet
verbieden, en toch werden zij gevaarlijker naar mate men ze langer toeliet.
Dit alles was berekend om de bezorgdheid op te wekken van een verantwoordelijk
Minister. Maar het was de zoogenaamde Clare-election, die voor P e e l den doorslag
gaf. Clare was een van de Zuidelijke, zeer Katholieke gewesten, waar in 1829 een
lid voor het Huis der Gemeenten moest gekozen worden. De uitslag dier verkiezing
was, dat de candidaat, die, als naar gewoonte, door de Landheeren was gesteld, viel,
en dat de candidaat der Priesterpartij, O'C o n n e l , zegevierde. - P e e l 's Mémoires
bewijzen, dat hij de ontzettend groote consequentie van den uitslag heeft begrepen,
en dat deze inderdaad zijne frontverandering veroorzaakt heeft. Want alles wat nog
op orde en rust voor Ierland deed hopen, dat was de moreele band, die, hoe ook
verzwakt, steeds tusschen de Heeren en Pachters was blijven bestaan. Thans bleek
het, dat de agitatie der priesters ook dit laatste
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Engelsche bolwerk had veroverd. Toen was het oogenblik van handelen gekomen.
P e e l zag, dat het kwaad, dat vroeger het kleinste was, thans het grootste was
geworden, dat de Constitutie een groote weldaad, maar Burgeroorlog een grootere
ramp was,... de Clare-election, in een woord, deed hem definitief veranderen, niet
van meening, maar van houding.
Is hij nu te laken, omdat hij de belangen van het land boven die zijner Partij, en
boven de traditie heeft gesteld? Niets dan vernedering, haat en ellende kon hij ervan
verwachten, en deze zijn dan ook zijn deel geworden. Wat was gemakkelijker geweest,
dan òf zich terug te trekken, gelijk hij eerst, niet uit vrees, maar uit kieschheid had
willen doen - en anderen den strijd te laten uitvechten, - òf eene standvastigheid te
huichelen, die hij niet bezat?
Hervormer uit overtuiging was P e e l zeker niet. Maar hij verdient den lof van
een oprecht vaderlander te zijn geweest, een man, die voor het heil van het Land in
den letterlijken zin eigen roem, eer en aanzien veil heeft gehad.
P e e l 's conservatisme was aan den anderen kant ook niet van dien aard, dat het
zich per se tegen hervorming der Iersche toestanden verzette. Hij was stellig een
conservatief, maar hij was het door redeneering, niet van nature. Hij bezat noch den
trots, noch de heftigheid van de ‘high unbending’ Tories, onder wie het lot hem had
geplaatst. Het Conservatisme kan een karaktertrek zijn, het kan iemand in het bloed
zitten, maar het kan ook zijn eene politieke levensopvatting, en dat was het voor
P e e l . Ook hij geloofde in de beginselen, aan het Engelsche Volk van af W i l l e m
I I I tot op onzen tijd overgeleverd, doch hij geloofde slechts, totdat hij zag, dat het
Landsbelang andere eischen stelde. ‘Die beginselen’ zoo omschrijft hij zijn
Conservatisme zelf ‘die ik voor mij altijd als volkomen vereenigbaar heb beschouwd
met voorzichtige en wèl uitgevoerde hervorming in elke instelling, die werkelijk
Hervorming behoeft, en met tegemoetkoming aan gestaafde grieven.’ Zijn
conservatisme was geen hangen aan bestaande toestanden, omdat zij bestonden, maar
omdat
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en alleen indien ze goed waren. Veranderden de omstandigheden, dan moesten
evenzeer de instellingen veranderen, die op den ouden toestand gebaseerd waren.
Die verandering was dan geene verbetering, maar eenvoudig een aanpassen van de
wetten aan den nieuwen toestand, evenals de oude wetten hadden gepast bij den
ouden toestand.
Kan het verwonderen, dat een man van deze principes den strijd opgaf toen langer
volhouden een vernielenden Burgeroorlog zou hebben meegebracht? De echte Tory,
de Tory van het bloed, zou niet hebben toegegeven. Hij zou liever zelf, met zijne
Partij, met het Vaderland, met de Traditie zelf, zijn ondergegaan, dan een haarbreed
af te wijken van de oude, heilige Constitutie. Maar van dat bloed was Peel niet, en
ik geloof, dat Engeland er dankbaar voor moet zijn, liever dan tot op onzen tijd te
twisten over de vraag, of P e e l nu eigenlijk wel fatsoenlijk gehandeld heeft. Dit
laatste moet thans wel duidelijk zijn voor ieder, die buiten de Engelsche partijen
staat. De nobele, waardige geest, die spreekt uit het slot zijner Mémoire over de
Katholieke kwestie, is dezelfde geest, die al zijne publieke daden, toen en later,
gekenmerkt heeft. Het zijn woorden, waard om geciteerd te worden. Zij zijn geen
holle klanken, geen ijdel vertoon van rhetoriek, maar de waardige, wèloverlegde taal
van een ernstig, scrupuleus en vaderlandslievend man, die, al was hij gehecht aan
zijn eerlijken naam, de belangen van het land gesteld heeft ook boven zijne reputatie.
‘I can with truth affirm, zoo schreef hij, ‘as I do solemnly affirm, in the presence of
Almighty God, to whom all hearts be open, all desires known, and from whom no
secrets are hid, that, in advising and promoting the measures of 1829, I was swayed
by no fear except by the fear of public calamity and that I acted throughout on a deep
conviction, that those measures had become imperatively necessary in order to avert
from the Church and institutions connected with the Church an imminent and
increasing danger. It may be, that I was influenced by the secret satisfaction of being
“when the waves ran high, a daring pilot in extremity,” but at any
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rate it was no ignoble ambition, which prompted me to bear the brunt of a desperate
conflict, and at the same time to sub mit to the sacrifice of everything dear to a public
man, excepting the approval of his own conscience, and the hope of ultimate justice.’
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De stad van gruwb'ren nacht.1)
Door Edward B. Koster.
Met E d g a r A l l a n P o e en E d w a r d Yo u n g behoort de schrijver van The City
of Dreadful Night, J a m e s T h o m s o n , tot de sombersten der Engelsch schrijvende
dichters. En hij behoort, niettegenstaande zijn uitbarstingen van vreugd en levenslust
nu en dan, tot de pessimisten der wereldliteratuur: de P r e d i k e r , L e o p a r d i ,
B a u d e l a i r e , P o e , Yo u n g , we zouden er de mindere goden L e n a u en
M a u r i c e R o l l i n a t bij kunnen voegen. Met hen allen heeft hij den somberen
blik op het leven gemeen; maar hij mist de vroomheid van Yo u n g , het satanische
van B a u d e l a i r e , en is niet zoo doorloopend zwartgallig en wanhopig als de
P r e d i k e r en L e o p a r d i . Hij vertoont nog de grootste overeenkomst met P o e ,
maar hij vermeit zich minder in het griezelige, bizarre en fantastische dan deze;
terwijl hij evenals B a u d e l a i r e vlagen heeft van godslasterlijk atheïsme. Hij is, al
mist hij ook het diep-satanische, vaak bestiale van B a u d e l a i r e , een oproerige
natuur; iemand die niet in intieme verstandhouding is met het leven en de
maatschappij, die door natuurlijke neiging, aangeborene en aangeleerde begrippen
gruwt van alle ‘prästa-

1) The City of Dreadful Night and Other Poems, being a selection from the Poetical Works of
James Thomson (‘B.V.’) London, Bertram Dobell, 1899.
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bilirte Harmonie’, en bijwijlen siddert van machteloos verlangen om de heele wereld
met al haar ellende en ongerechtigheden stuk te trappen. Hij is, althans in zijn
voornaamste hierboven genoemde gedicht, een ‘Geist der stets verneint’, en die als
geen ander, doordrongen is, innig overtuigd is, van de volkomen nietigheid en
waardeloosheid van het bestaan. Zijn opvatting is niet dat: ‘alles was entsteht ist wert
dass es zu Grunde geht’, maar wat doet de heel rommel te bestaan, en hij schijnt op
het voetspoor der U p a n i s h a d e n , later betreden door S c h o p e n h a u e r en Vo n
H a r t m a n n , van oordeel te zijn dat de scheppingsdaad van het wereldwezen in den
grond onredelijk is geweest. Intusschen is het mij niet bekend of ‘B y s s h e
Va n o l i s ’ - onder dezen schuilnaam gaf de Engelsche dichter verschillende zijner
geschriften uit - kennis heeft gedragen van die oude philosophische commentaren
op het Brahmanisme, of van de werken van den somberen Duitschen wijsgeer. In
ieder geval is het bekend, dat hij groote vereering en sympathie koesterde voor Wa l t
W h i t m a n , wiens kracht en vrijmoedigheid hij bewonderde, en zich waarschijnlijk
ook wel aangetrokken gevoelde door het in-opstand-komende dat ook deel uitmaakt
van W h i t m a n s natuur. Terwijl intusschen W h i t m a n een onoverwinnelijk
optimisme en een bijna nooit zóó breed en blij geopenbaard gemeenschapsgevoel
bezat, begroef T h o m s o n zich in zijn eigen sombere overpeinzingen, sloot zijn hart
voor zijn medemensch, en ‘ergrübelte’ zich een hopeloos, duister pessimisme, waarin
slechts hier en daar een even opflikkerende vleug van hoop en vreugd, zooals
weerlichtflitsen met lange tusschenpoozen de lucht doorstrijken na dagen van
uitgewoeden donder. De heer B e r t r a m D o b e l l , die T h o m s o n persoonlijk
heeft gekend, en behalve uitgever van smaak ook literatuurkenner is en gevoel heeft
voor echte poëzie, ja, ik geloof ook zelf dichter is, schrijft in de korte inleiding tot
zijn bloemlezing van T h o m s o n s gedichten: ‘Hij was zich inderdaad maar al te
pijnlijk bewust van het feit, dat hij weinig gemeen had met “the average sensual
man” zooals M a t t h e w A r n o l d hem noemt. Hoezeer ook zich
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bewust van zijn verstandelijke meerderheid, was hij toch niet in staat zich te bevrijden
- althans niet vóór den laatsten tijd van zijn leven - van de begoocheling, dat hij een
zondaar was, die de onvergefelijke zonde had bedreven. “Het Christelijk geweten”,
zegt een schrander beoordeelaar, “bleef in hem voortleven om den twijfelaar te
martelen.” Hij had in zich het bloed, doortrokken van dweepzucht en
onverdraagzaamheid, van lange geslachten van Schotten, die hem iets nalieten van
hun godsdienstigen gloed, maar ook hun niet minder brandende liefde tot den
volksdrank. Zijn krachtig verstand stelde hem in staat zich te bevrijden van de slavernij
der Calvinistische theologie, maar de smetstof daarvan kon niet geheel en al uit zijn
gestel verwijderd worden.’ Uit deze woorden wordt voor een goed deel de innerlijke
verdeeldheid van den dichter verklaard, en bij de gezegde oorzaken schijnen droevige
huiselijke en maatschappelijke omstandigheden gekomen te zijn en de dood van een
geliefde vrouw. De omstandigheden schijnen hem blijkbaar te machtig geworden te
zijn; hij had niet de veerkracht van een H o r a t i u s en andere zieltjes zonder zorg,
die met dezen kunnen zeggen: ‘Ik tracht de omstandigheden aan mij, niet mij aan de
omstandigheden te onderwerpen’; bij zijn van nature reeds somberen aard, bij dien
ingeboren, erfelijken drang tot zwaarmoedigheid, kwam nog al die ellende, en de
door het lot gebroken mensch slingerde zijn zware vervloekingen tegen de wereld.
Waarlijk, armoede, huiselijk leed, drankzucht en slapeloosheid werken wèl
verzwakkend op iemands geestelijk evenwicht.
Van verschillende zijden is het T h o m s o n kwalijk genomen zulk een somber
gedicht geschreven te hebben. Zelfs G e o r g e M e r e d i t h , iemand die anders nogal
vrij is in zijn opvattingen, noemt ‘the City of Dreadful Night’ een ‘dichterlijk vergrijp
van duistere eentonigheid’ en beschrijft den indruk van het gedicht als ‘een litanie
der onderaardsche gewelven’. Een ander noemt het gedicht ‘een R e m b r a n d t
zonder het lichtpunt’. Maar gegeven nu eenmaal T h o m s o n s temperament en zijn
drang tot uiting van wat hij gevoelde, moest zijn gedicht dan niet
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somber zijn? Weerspiegelt het niet in alles gevoel en gedachte van den dichter? Men
zou het evengoed de wet van de zwaartekracht kwalijk kunnen nemen, dat ze de
voorwerpen laat vallen. M.i. zou T h o m s o n misdadig geweest zijn, als hij een
blijmoedigheid had gehuicheld die hij niet gevoelde. Terecht zegt B e r t r a m
D o b e l l : ‘In T h o m s o n s meesterstuk (behalve natuurlijk de dichterlijke schoonheid
ervan) hebben we een bijdrage tot de geschiedenis van den menschelijken geest,
zooals die wordt aangedaan door leed, hopeloosheid en wanhoop. Indien men beweert,
dat zulk een werk noodzakelijk moet bezoedeld zijn door de ongezond- en
ziekelijkheid van des schrijvers gemoed, dan zou ik willen vragen, ten eerste, hoe
wij de vraag zullen beslissen of pessimisme of optimisme de ware levensbeschouwing
is? en ten tweede, of zelfs indien wij tegen het eerstgenoemde beslissen, het niet
goed is, dat wij er het sterkst mogelijke pleidooi voor zouden hebben?’
En zeide niet reeds Shelley: ‘Van droevigste gedachten gewaagt ons zoetste lied’?
(S k y l a r k ) en ‘De ellend'ge wordt Meest dichter door het onrecht; in zijn lied Klinkt
al zijns levens lijden en verdriet’? (J u l i a n a n d M a d d a l o ).
Beschouwen wij nu het gedicht van meer nabij. De stemming er van wordt, behalve
door den titel, ingeleid door den bekenden versregel van D a n t e : ‘Door mij betreedt
men 't land der droefenissen,’ deel uitmakend van het opschrift boven de poort der
hel, en door een langer citaat van L e o p a r d i , waarin deze o.a. zegt niet te kunnen
vinden ‘eenig nut, eenige vrucht’ van al het gewentel en gedraai der zonnestelsels,
en dat in den dood alleen vergetelheid is van en beschutting voor alle wereldsmart,
dáár slechts is onze natuur ‘sicura dell' antico dolor’, terwijl men het ‘Leitmotiv’
voor het geheele werk kan vinden in de regels van XV (het groote gedicht, geschreven
van 1870-1874, is verdeeld in een en twintig kleinere):
Infections of unutterable sadness,
Infections of incalculable madness,
Infections of incurable despair.
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Ook de volgende strofe uit XXI is kenmerkend voor T h o m s o n s stemming:
The sense that every struggle brings defeat
Because Fate holds no prize to crown success;
That all the oracles are dumb or cheat
Because they have no secret to express;
That none can pierce the vast blank veil uncertain
Because there is no light beyond the curtain;
That all is vanity and nothingness.

In dit laatste hooren wij den weerklank van des Predikers: ‘IJdelheid der ijdelheden,
alles is ijdelheid.’
En de eindregels van dit zwaarmoedige, wanhoopzwangere gedicht verkondigen
somber-profetisch niets anders dan ‘hernieuwde zekerheid, Bevest'ging van de aloude
hooploosheid’, niets dan ‘l'antico dolore.’
Ook in de andere gedichten, ofschoon daarin de vreugde des levens meer gevoeld
wordt, vinden we dergelijke uitingen, zoo bijv. in het aan d e Q u i n c e y herinnerende
‘Mater Tenebrarum’, waarvan de derde strofe aanvangt:
In the endless nights, on my bed, where sleeplessly brooding I lie,
I burden the heavy gloom with a bitter and weary sigh:
No hope in this worn-out world, no hope beyond the tomb;
No living and loving God, but blind and stony Doom.

En hetzelfde sentiment van algeheele Godverlatenheid vinden we in ‘Proem’:
No God in all this universe we trace,
No heaven in the infinitude of space,
No life beyond death - coming not too soon.

De bewoners van die heillooze nachtstad dolen met moede schreden, een ieder van
hen gehuld in zijn eigen verdoemenis, langzaam rond, met afgematte gelaatstrekken,
als tragische maskers van steen. Allen die de stad binnentreden ‘they leave all hope
behind who enter there’, als zij die door de poort gaan van D a n t e 's hel. En door
die stad wandelt een eenzame zwerveling, een stoere gestalte, met machtige gebaren
en blikken brandend van onnatuurlijk licht, en staand op een grazige hoogte van de
ruime ‘square’ verhaalt hij van zijn gang door de woestenij, zich
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inbeeldend dat hij spreekt tot groote menigten, die om hem staan geschaard:
As I came through the desert thus it was,
As I came through the desert: On the left
The sun arose and crowned a broad crag-cleft;
There stopped and burned out black, except a rim,
A bleeding eyeless socket, red and dim;
Whereon the moon fell suddenly south-west,
And stood above the right-hand cliffs at rest,
Still I strode on austere;
No hope could have no fear.

En dan weder zit de sombere figuur bij den waterkant en tuurt naar de bruglantarens
die gloeien als gouden sterren boven de zwartheid van den zwellenden vloed, en
hoort het deinen en plassen tegen den muur onder hem. En daar hoort hij een van
zijn medeschepselen, ellendig en droevig als hij, de volgende vervloeking werpen
tegen den God, dien hij eerst als niet bestaand had ondersteld:
The vilest thing must be less vile than Thou
From whom it had its being, God and Lord!
Creator of all woe and sin! abhorred,
Malignant and implacable!

Hiermee kan in toon vergeleken worden het sonnet van E u g è n e P o t t i e r , getiteld
‘La toile d'araignée’:
De sa rosace immense encombrant le ciel bleu,
Il est un monstre amorphe, intangible et farouche;
Ce cauchemar du vide affole ce qu'il touche
Et répand un venin qui met la terre en feu.
Ce parasite ignore et le temps et le lieu,
Rend l'univers bancal et la nature louche,
Et, liant la raison comme une faible mouche,
Il lui boit le cerveau. Ce vampire, c'est Dieu!
Ce néant a fourbi les griffes de nos maîtres,
De sa chiasse immonde il enfanta les prêtres,
Il barre de ses fils nos paradis déçus.
Homme, n'attends pas d'être englué dans ses toiles
Et, crevant ce haillon qui s'accroche aux étoiles,
Déniche l'araignée, et mets le pied dessus.

In hetzelfde verband kunnen vermeld worden ‘la Sainte Trinité’ en ‘Leur bon Dieu’
van denzelfden en ‘La Chanson de l'Être Suprême’ van J u l e s J o u y .
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Hij dwaalt langs een groot buitengoed, verrijzend boven een geurig grasperk, en
omtuind door hooge boomen. De massieve ijzeren poorten in den beschuttenden
muur staan open, en hij treedt de huizing binnen. Hij doorloopt alle gangen en zalen,
en vindt alles met zwart behangen en met krip omfloerst, en ziet overal altaren met
een schoon vrouwenbeeld, waaromheen kaarsen branden. Eindelijk bereikt hij een
kapel, gehuld ‘in 't zwaarste zwart der diepste duisternis’, en daar ligt ‘the lady of
the images’ doodstil met gevouwen handen, en naast haar knielt een jonge man,
moede en mat, en spreekt:
The chambers of the mansion of my heart
In every one whereof thine image dwells,
Are black with grief eternal for thy sake.
The inmost oratory of my soul,
Wherein thou ever dwellest quick or dead,
Is black with grief eternal for thy sake.
I kneel beside thee and I clasp the cross,
With eyes for ever fixed upon that face,
So beautiful and dreadful in its calm.
I kneel here patient as thou liest there;
As patient as a statue carved in stone,
Of adoration and eternal grief.
While thou dost not awake I cannot move;
And something tells me thou wilt never wake,
And I alive feel turning into stone.
Most beautiful were Death to end my grief,
Most hateful to destroy the sight of thee,
Dear vision better than all death or life.
But I renounce all choice of life or death,
For either shall be ever at thy side,
And thus in bliss or woe be ever well.

Dan loopt hij door den kloostergang van een kathedraal en ziet daar velen binnengaan,
en in den poortingang staat een omsluierde, gansch verhulde gedaante, die elken
voorbijgaande toespreekt ‘diepe oogen brandend door een
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blanke huik’ en vraagt vanwaar hij uit de wereld van leven en licht komt naar ‘deze
onze stad van Angst'gen Nacht’, en iedereen antwoordt de gedaante, waarna zij
achtereenvolgens binnengelaten worden.
Eenmaal bevindt hij zich in een machtigen tempel, waardoor vreemde schaduwen
en duisternissen dwalen, met hier en daar schuins neerstrijkende, getinte manestralen;
overigens is alles stil, geen orgeldaav'ren, geen zang, geen stem of geprevel van
gebeden, geen priesters, geen rookende wierookvaten, en het hoogaltaar is niet
verlicht. Om de zuilen en tegen de muren staan menschen en schaduwen geleund,
en anderen weer droomen in verborgene banken. En opeens klinkt uit het duistere
preekgestoelte een plechtige, luide stem en twee oogen branden neer op de menigte,
‘een star en onverdraag'lijk oogenpaar, Dat vuur schoot onder breede, ruige brauw’,
en deze stem predikt hun de eeuwige wanhoopslitanie, het klaaglied van altijddurende
smart en ellende, en dan luidt het weder:
There is no God; no Fiend with names divine
Made us and tortures us; if we must pine,
It is to satiate no Being's gall.
It was the dark delusion of a dream,
That living Person conscious and supreme,
Whom we must curse for cursing us with life;
Whom we must curse because the life He gave
Could not be buried in the quiet grave,
Could not be killed by poison or by knife.

En nu mogen de Broeders van het droeve leven de weinige jaren hun beschoren
dulden, want binnen korten tijd naakt de verlossing; maar willen zij het treurige leven
niet doorstaan:
Lo, you are free to end it when you will,
Without the fear of waking after death.

Op een anderen tijd verliest hij zich aan den waterkant in de beschouwing van de
maan en het hemelgewelf met al den schitterpraal der sterren (XVII), en hier lezen
wij de beide prachtige strofen:
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How the moon triumphs through the endless nights!
How the stars throb and glitter as they wheel
Their thick procession of supernal lights
Around the blue vault obdurate as steel!
And men regard with passionate awe and yearning
The mighty marching and the golden burning,
And think the heavens respond to what they feel.
Boats gliding like dark shadows of a dream,
Are glorified from vision as they pass
The quivering moonbridge on the deep black stream;
Cold windows kindle their dead glooms of glass
To restless crystals; cornice, dome, and column
Emerge from chaos in the splendour solemn;
Like faëry lakes gleam lawns of dewy grass.

Daarop volgt de ontmoeting met een gebroken mensch, die den lang verlorenen
gouden draad tracht te vinden, welke zijn heden met zijn verleden wederverbindt,
voorts dwaalt hij langs een donker en diep stroomende rivier, ‘de Rivier der
zelfmoorden’, waar de arme levensmoede wezens hun onheilspellende toekomst
komen verbergen in koele, veilige vergetelheid, in ‘de koele meren des Doods’.
En eindelijk zit hij neder op het voetstuk van een zuil leunend tegen de schacht,
voor de westzijde van de grootsche kathedraal, voor welke een sphinx en een engel
met een zwaard in het heldere maanlicht staan. Hij valt in een lethargischen slaap,
maar wordt gewekt door een scherp-kletterend geluid. En opziende ontwaart hij, dat
de vleugels van den engel zijn afgevallen, en nu een krijgsman op zijn zwaard geleund
het raadselige monster bewaakt. En wederom verzinkt de toeschouwer in een
onrustigen sluimer, en wordt wederom gewekt door een kletterend geluid: het zwaard
van den krijgsman ligt gebroken aan zijn voeten en de sphinx staart hem onbewogen
aan ‘alsof zij met geopende oogen sliep.’ Niettegenstaande het wonder, vallen de
moede oogleden weder dicht en een nog luidere slag doet den dommelende opspringen
van schrik: de man is voorovergevallen en daar ligt zijn romploos hoofd tusschen de
groote, stille klauwen van het monster.
Ten slotte ziet hij het visioen van de heerscheres van
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de ‘City of Dreadful Night’: ‘daar zit getroond Een Beeld, verschrikk'lijk,
bovenmenschlijk hoog, Bronzen kolos van Vrouw met vleug'lenboog, Op stijgend
vierkant voetstuk van graniet.’
Haar naam is M e l e n c o l i a , waarbij herinnerd wordt aan D ü r e r s plaat van
dien naam. En in stilte werkt en peinst zij en beraamt smart voor het menschelijk
geslacht. De beide laatste strofen van het gedicht luiden als volgt:
Titanic from her high throne in the north,
That City's sombre Patroness and Queen,
In bronze sublimity she gazes forth
Over her Capital of teen and threne,
Over the river with its isles and bridges,
The marsh and moorland, to the stern rock-ridges,
Confronting them with a coëval mien.
The moving moon and stars from east to west
Circle before her in the sea of air;
Shadows and gleams glide round her solemn rest.
Her subjects often gaze up to her there:
The strong to drink new strength of iron endurance,
The weak new terrors; all, renewed assurance
And confirmation of the old despair.

Zoo eindigt dit merkwaardige gedicht met een zwaar akkoord van schrik en wanhoop,
en al deze troostelooze somberheid wordt niet verlevendigd door één glimpje van
vreugd en hoop. Het gansche gedicht is, in moreel-intellectueelen zin, gehuld in
ondoorbringb're duisternissen, het is geheel ‘sicklied o'er by the pale cast of thought’,
niets heerscht er dan ‘l'antico dolor’. Dit is het einde der treurlitanie van een
reusachtig, vergeestelijkt, fantastisch Londen, gedroomd in visioenen der diepste
neerslachtigheid door een, die moede is van het leven en al zijn ellende.
Maar behalve deze ‘citta dolente’ heeft T h o m s o n nog andere poëzie geschreven.
Met de ‘City’ verschenen in 1880 nog andere gedichten, waaronder en kele heerlijke
lyrische liedjes. (In 1881 verscheen ‘Vane's Story’, autobiografisch, en in 1884
posthuum ‘A Voice from the Nile’.) Behoort T h o m s o n , wat het revolutionaire
van zijn temperament aangaat, tot dezelfde soort als S h e l l e y , hij heeft in een paar
gedichtjes een hoogte bereikt, welke grenst aan de gevoelvolle,
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klankrijke, muzikale volkomenheid van laatstgenoemden dichter. Een enkele maal
lijkt iets van hem ook eenigermate naklank van S h e l l e y , zoo in ‘A Song of Sighing’
(1868):
Would some little joy to-day
Visit us heart!
Could it but a moment stay,
Then depart,
With the flutter of its wings
Stirring sense of brighter things.

Dit doet, ook in 't rhythmus, waarvan regel 2 en 4 mij niet zeer mooi aandoen, denken
aan S h e l l e y 's ‘Song’:
Rarely, rarely comest thou,
Spirit of delight! enz.

Een dergelijke zoetvloeiendheid en zangerigheid, waardoor het Engelsch in
T h o m s o n s hand muziek wordt, vinden we in ‘A Requiem’ (1858), waarvan de
laatste strofe luidt:
We must toil with pain and care
We must front tremendous Fate,
We must fight with dark Despair:
Thou dost dwell in solemn state,
Couched triumphant, calm and brave
In the ever-holy grave.

De vierde regel van deze strofe doet in geluid denken aan M i l t o n s nòg
indrukwekkender vers:
Swinging slow with sullen roar.

Overigens hebben we hier bij T h o m s o n weder een verheerlijking van dood en
graf, een tapholatrie zou men 't kunnen noemen, evenals dit ook voorkwam bij
N o v a l i s in 't laatst van zijn leven.
Een naklank uit den aanvang van K e a t s ' ‘Hyperion’ (ook voorkomend bij
Ve r w e y ) zou men kunnen zien in de 24ste strofe van den vierden zang van ‘Weddah
and Om-el-Bonain’ (1868-'69), een Oostersch verhaal in vier zangen:
But one pale phantom, noon and night and morn,
Was ever seen there; quiet as a stone,
Huddled and shapeless, weeping tears forlorn
As silent as the dews -

Onze Eeuw. Jaargang 1

939
Overigens komen in dit gedicht, waarvan de stof ontleend is aan een verzameling
van Arabische verhalen: ‘De Divan der Liefde’, bijeengebracht door Ebn-Abi-Hadglat,
(Weddah en Om-el-Bonain behooren tot den stam der Benou-Azra, ‘welche sterben
wenn sie lieben’) prachtige gedeelten voor, zoo o.a. de laatste strofe van den tweeden
zang, die doet denken aan de schitterende en kletterende krijgssonnetten van d e
Hérédia:
The clashing cymbals and the trumpet's clangour
Are peacefuller than her soft trembling lute;
The armies raging with hot fire of anger
Are gentler than her gentle glances mute;
The restless rushings of her dainty languor
Outveer the wind, outspeed the barb's pursuit:
Well Hassan knows; who sings high laud and blessing
To this dear fatal riddle past all guessing.

Zooals men ziet is het verhaal geschreven in de ‘Byronic stanza’, dezelfde strofen
waarin ‘Don Juan’ is gedicht. Het slot van den derden zang bevat eveneens
heerlijk-mooie gedeelten, en om een voorbeeld te geven van de beeldende kracht,
de fantasie en het natuurgevoel van den dichter moge hier de eerste strofe van IV
een plaats vinden:
The tender almond-blossom flushed and white
Sank floating in warm flakes through lucid air;
The rose flung forth into the sea of light
Her heart of fire and incense burning bare;
The nightingale thrilled all the breathless night
With passion so intense it seemed despair:
And still these lovers drank love's perfect wine
From that gold urn of secrecy divine.

Door de rijke fantasie en de weelderigheid der schildering doet dit gedicht op menige
plaats denken aan K e a t s ' ‘The Eve of St. Agnes’.
Levenslust en hoop, echte vreugd in 't bestaan, sterk contrasteerend met de
hopelooze melancholie van ‘the City of Dreadful Night’, vindt men in ‘Sunday up
the River’ (1869) en ‘Sunday at Hampstead’ (1863-'65).
Deze gedichten komen in toon en stemming overeen met de veel kortere, maar
even blije liedjes van O t t o J u l i u s B i e r b a u m , b.v. met dat uit ‘Josephine’:
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Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön,
Madame, wir wollen spazieren gehn!
Da ist sie dabei!
In den blühenden Mai
Aussegeln wie Frühlingsfregatten wir zwei.
Wie Blütenschnee ihr Kleid so klar,
Ein Blumengarten ihr Strohhut war,
Ein mosgrün' Band vom Hute hing,
Wie Wimpelwurf im Winde ging.
Recht wie ein schwarzer Würdebär
Ging neben der Fee mein Leibrock her.

En met dat uit ‘Rot der Rock...’:
Rot der Rock und das Mieder blau,
Madei, du bist meine liebe Frau,
Schau doch in Rund und Weite:
Grün ist der Haber, das Korn wie Gold,
Hurra, uns zwein ist die Liebe hold,
Madei, ich komme zur Freite.

Hoort nu T h o m s o n , ‘Sunday up the River’ (I).
I looked out into the morning;
Looked east, looked west, with glee:
O richest day of happy May,
My love will spend with me!

Uit II:
‘Oh, what are you waiting for here, young man?
What are you looking for over the bridge?’
A little straw hat with the streaming blue ribbons
Is soon to come dancing over the bridge.

En dan komt spoedig het stroohoedje met de wapperende, blauwe linten over de brug
dansen. En in III wordt de zich langzaam uit zijn mistwindselen loswikkelende dag
geschilderd:
Yet look how here and there
Soft curves, fine contours, seem to swim,
Half emerging, wan and dim,
Into the quiet air:
Like statues growing slowly, slowly out
From the great vault of marble; here a limb,
And there a feature, but the rest all doubt.

En dan de lucht en de wolken, een visioen van grandiooze pracht en glorievolle
schittering:
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The burning sapphire dome,
With solemn imagery; vast shapes that stand
Each like an island ringed with flashing foam,
Black-purple mountains, creeks and rivers of light,
Crags of cleft crystal blazing to the crest:
Vast isles that move, that roam
A tideless sea of infinite fathomless rest.

En de kerkklokken luien, de aarde is groen en schoon, de merels zingen, de rivier
ligt droomend, groene vlammen wuiven overal in 't rond, de Zondagsvrede betoovert
de lucht. Hij roeit zijn liefste door 't water:
And I row, and I row;
The blue floats above us as we go:
And you steer, and you steer,
Framed in gliding wood and water, O my dear.

't Is alsof we iets van de glijding langs het water en het bootgedein voelen in de
deining van het vers. En éénmaal in die stemming gaat hij voort met den lof van 't
roeien, ‘het echte sublieme van 't varen,’ met zóóveel geestdrift en zóóveel ijver, dat
hij tot het roeilievend gilde schijnt te behooren, afstammelingen der oude roeilievende
Phaiaken, wier lijfspreuk luidt: ‘Sans canotage la vie est une absurdité’. Ook de drank
dien hij bij zich heeft wordt niet vergeten, die zoo ‘heerlijk komt klokken’; 't is geen
wijn of brandewijn, maar ‘it is Jameson's Irish Whisky’, die 't hart vervult met
hemelsche vreugd en de fantasie levendig maakt. En niet tevreden met de
voortreffelijke eigenschappen van het vocht te hebben geroemd, moet hij er dit mooie
nog bij halen om een denkbeeld te geven van de kleur:
It is amber as the western skies
When the sunset glows serenest;
It is mellow as the mild moonrise
When the shamrock leaves fold greenest.

Men zou zeggen, zóó kan alleen een liefhebber den drank bezingen!
Hierop volgen eenige allerliefste minneliedjes, waarvan hier het kortste volgt:
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My love o'er the water bends dreaming
It glideth and glideth away:
She sees there her own beauty, gleaming
Through shadow and ripple and spray.
Oh, tell her, thou murmuring river,
As past her your light wavelets you roll,
How steadfast that image for ever
Shines pure in pure depths of my soul.

De stemming is hier anders dan bij G o e t h e toen hij na 't verlaten eener geliefde
dichtte in ‘Auf dem See’:
Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne;
Weiche Nebel trinken
Rings die türmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

Juist daarvóór heeft de dichter wel uitgeroepen ‘Aug', mein Aug', was sinkst du
nieder?’, maar het vreugdegevoel in de heerlijke natuur heeft zijn smartgevoel
overwonnen, en in de laatste hierboven aangehaalde strofe keert hij terug tot zijn
eerste motief, waarmede het gedicht aanvangt:
Und frische Nahrung, neues Blut
Saug'ich aus dieser Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält!

Bij iemand van T h o m s o n s temperament, die het elastische, het goed-gebalanceerde,
het tuchtvolle van een man als G o e t h e mist, zou zulk een scheiding aanleiding
hebben gegeven tot een droefgeestig gedicht met wie weet hoeveel uitroepen van
wanhoop en vertwijfeling. T h o m s o n is hier overstelpt van geluk en schreeuwt dat
geluk uit in een luide jubeling van vreugd, elders is hij de stem en de ziel der diepste
droefheid, de verpersoonlijking van al wat somber en ellendig is, ‘himmelhoch
jauchzend’ of ‘zum Tode betrübt.’ Is er grooter contrast tusschen de lichtlooze
eentonigheid van ‘the City of Dreadful Night’ en deze uitbarsting van levenslust:
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Let my voice ring out and over the earth,
Through all the grief and strife,
With a golden joy in a silver mirth:
Thank God for Life!?

En zóó hoog stijgt hij in blijmoedige verrukking dat hij, plaats en tijd vergetend, in
XX, het laatste gedicht van ‘Sunday up the River’, uitroept:
What time is it, dear, now?
We are in the year now
Of the New Creation one million two or three.
But where are we now, Love?
We are as I trow, Love,
In the Heaven of Heavens upon the Crystal Sea.

Maar als onmiddellijke tegenslag volgt daarop zeer geestig en speelsch het gevoel
van werkelijkheid, waarin honger en dorst hun bescheiden plaats hebben:
And may mortal sinners
Care for carnal dinners
In your Heaven of Heavens, New Era millions three?
Oh, if their boat gets stranding
Upon some Richmond landing,
They're thirsty as the desert and hungry as the sea!

‘Sunday at Hampstead’ is in denzelfden trant als het vorige en heeft tot bijtitel ‘een
nietige idylle door een zeer nederig lid van het groote en edele Londensche gepeupel’.
Dit gedicht is geestiger dan het vorige, misschien hier en daar een tikje triviaal, en
beschrijft een uitstapje van den dichter met zijn meisje en nog drie paren op een
Zondag per spoor naar Hampstead, waartusschen een paar aardige verhalen gevlochten
zijn van tien, twintig, dertig, veertig en vijftig duizend jaren geleden, verteld door
den heer Lazy, een der deelnemers aan den tocht.
In geheel anderen toonaard is gezet het prachtige vers van groote allure ‘He heard
her sing’ (1882), dat hier en daar Swinburniaansch van versklank, rhythmus en
verbeelding is. Het is in den heerlijken Meitijd, als ‘de bruine beuk schijnt als bloed
in het licht van de morgenzon’, en op een avond gaat de dichter door de
lenteschemering naar zijn liefste, wandelend ‘in dat vreemde licht, groen en bleek
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en sereen en pathetisch en kalm,’ en daar, in het buitenhuisje, zingt en speelt zij den
ganschen avond, beginnend met ‘den grootschen B e e t h o v e n , den zachtsten,
verhevensten geest, Verbinder van de al-harmonieën, die er zijn of er ooit zijn
geweest’, wiens melodieën de ziel doen opgaan in het Al, en dan vervolgend met
Chopin:
And then with the delicate tender fantastic dreamer of night,
Whose splendour is starlike splendour and his light a mystic moonlight,
Nocturn on nocturn dreaming while the mind floats far in the haze
And the dusk and the shadow and gleaming of a realm that has no days.1)

En daarna zingt zij oude balladen van liefde en wee, balladen van Schotland, die het
hart doen sidderen en doorvlijmen. Dan gaan zij samen dwalen in den nacht door
een woudlaan ‘waar stil het gesprenkelde maanlicht lag’ en hooren daar de zangen
van den nachtegaal,
the lyrical drama of love
Of the wonderful passionate bird which swelleth the heart so above
All other thought of this life, all other care of this earth.

En als hij van zijn liefste afscheid heeft genomen bij de deur der cottage, slechts voor
één dag en nacht, gaat de dichter naar het strand, dat ligt ‘in de armen van de kalme
heuv'len’:
And I walked by the waves' soft moan, for my heart was beyond control,
And I needed to be alone with the night and my love and my soul,

en daar denkt hij aan en voelt na al de muziek van dien nacht ‘van des macht'gen
B e e t h o v e n 's muziek tot het lied van het bruin vogelkijn’.
En daar hoort hij over het water een stem komen, een stem ver en klagend,
weifelend, hijgend, trillend, vol zuchten en snikken en nokken, totdat het geluid
langzaam sterft. En terwijl hij daar staat, elke vezel gespannen in verwachting, komt
er een boot te voorschijn glijden, voortglijdend met gedempten riemslag, langzaam,
een smalle donkere streep, en naast den roeier zijn er twee, een vrouw en een man,
hij liggend aan haar knie, en zij:

1) Vgl. wat T h o m s o n hier van C h o p i n zegt met het gedicht ‘Chopin’ van M a u r i c e
R o l l i n a t aanvangend: ‘Chopin, frère du gouffre, amant des nuits tragiques.’
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She sat superb and erect, stately, all-happy, serene,
Her right hand toying unchecked with the hair of that page of a Queen;

en hij kent haar aan haar faam, aan haar roemrijke beeltenis die bewaard is gebleven
door de machtige kunst, driewerf machtig gemaakt door de liefde:
Preserved in the colour and line on the canvas fulgently flung
By Him the Artist divine who triumphed aud vanished so young;
Surely there rarely hath been a lot more to be envied in life
Than thy lot, O FORNARINA, whom RAPHAEL's heart took to wife.

En dan verheft zij haar stem tot zingen, ‘'t rees vast als een zuil overeind, Rijzend
plechtig en traag met een volle zwelling aan 't eind’ en zoo stijgt de zang
In a rapture of exultation made calm by its stress intense,
In a triumph of consecration and a jubilation immense.

In steeds hoogere zwelling vloeit de stem voort, zoodat de sterren in harmonie er
mede schijnen te flikkeren, en de maan, de stille keizerin der nacht, die stem gelijkt,
overgebracht in louter licht, en de hoorder verliest alle gevoel van de aarde, ofschoon
hij nog bewustheid heeft van de zee, en hij ziet vóór zich den Noorschen Wereldboom,
den Ygdrasil, met zijn takken de lucht vervullend en de diepe zee laaft zijn wortel,
en de wolken zijn zijne bladeren en de de sterren zijne zilveren vruchten....
And the whole vast night was a shell for that music of manifold might,
And was strained by the stress of the swell of the music yet vaster than night.

En hij ziet een kristalfontein de nachtkolken beklimmen, waarvan de schacht een
zuil is van licht, en rijzend en dalend zingt de klaterfontein, en aldus klinkt het geluid
dat het heelal vervult, dat alles doordringt en doorademt:
Love, love only, for ever; love with its torture of bliss;
All the world's glories can never equal two souls in one kiss:
Love, and ever love wholly; love in all time and all space;
Life is consummate then solely in the death of a burning embrace.

Dit referein komt aan het eind van het gedicht als slotakkoord terug, na eenige
bladzijden van klare pracht en gloeienden hartstocht. Uit de aangehaalde voorbeelden
zal de verwantschap met S w i n b u r n e genoegzaam blijken;
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dit blijkt nog meer uit het aanwenden van allitteratie, zooals b.v. waar hij spreekt
van den nachtegaal als ‘slain by the agitation, by the stress and the strain of the strife’.
Deze geheele regel is Swinburniaansch van klank, van bouw en van sentiment.
Overigens is de fantazie hier en daar even rijk als die in het door Klingsohr vertelde
sprookje in N o v a l i s ' ‘Heinrich von Ofterdingen’, met zijn Oostersche
arabeskenpracht van verbeelden en gevoelen.
Het gedicht ‘To Our Ladies of Death’ (1861), waarvan de stof werd aan de hand
gedaan door de Quincey's ‘Levana and the Three Ladies of Sorrow’ uit diens ‘Suspiria
de Profundis’, is droevig van aard, wat reeds blijkt uit het daarboven staande motto
uit Shakespeare's sonnet 66: ‘Tired with all these, for restful death I cry.’ De dichter
vergelijkt zich met een gewonden soldaat die door de over hem marcheerende
vijandelijke legerscharen wordt vertrapt:
Over me pass the days and months and years
Like squadrons and battalions of the foe
Trampling with thoughtless thrusts and alien jeers
Over a wounded soldier lying low:
He grips his teeth, or flings them words of scorn
To mar their triumph: but the while, outworn,
Inwardly craves for death to end his woe.

En in zijn drang naar den dood roept hij ‘the three Ladies’ aan:
First Thou, O priestess, prophetess and queen,
Our Lady of Beatitudes, first Thou:
Of mighty stature, of seraphic mien...

wier verdere gestalte, eigenschappen en verschijning in heerlijke verzen worden
geschilderd, en die de gelukzaligen ten hemel voert:
Thou takest to thy most maternal breast
Young children from the desert of this earth,
Ere sin hath stained their souls, or grief opprest,
And bearest them unto an heavenly birth...

en deze durft hij niet aan te roepen om verlossing.
Daarna bezingt hij:
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Next Thou, O sibyl, sorceress and queen,
Our Lady of Annihilation, Thou!
Of mighty stature, of demoniac mien...

en haar, die donker is als het graf, een beeld van wanhoop, een ‘essentieele Nacht
die nacht uitstraalt’, haar wil hij niet aanroepen, immers
The selfish, fatuous, proud, and pitiless,
All who have falsified life's royal trust;
The strong whose strength has basked in idleness,
The great heart given up to worldly lust,
The great mind destitute of moral faith;
Thou scourgest down to Night and utter Death,
Or penal spheres of retribution just.

In dit laatste zien wij weder T h o m s o n s weifeling tusschen zijn atheïsme en de
gevolgen zijner Calvinistische opvatting, waaruit men 't spreekwoord zou kunnen
omkeeren en zeggen: ‘de leer gaat boven de natuur.’
In de derde plaats roept hij als verlosseres aan:
Last Thou, retired nun and throneless queen,
Our Lady of Oblivion, last Thou:
Of human stature, of abstracted mien...

Op wier gelaat en kwijnend hoofd ‘de droeve droomen der verdoem'nis donk'ren’,
die geheel is gehuld in een gazigen, wolkachtigen sluier, wier zachte,
langzaam-sluipende voetstappen geen spoor achterlaten, wier handen een krans van
papavers vasthouden, wier haar is als een schemering om haar hoofd, wier oogen
beschaduwde bronnen zijn van den Lethe-stroom ‘zoo duister-diep, zonder beweeg
of glans,’ waaruit hij die er in staart drinkt ‘willooze kwijning van vergeteldroom.’
(Enkele van deze trekken vindt men ook bij de Q u i n c e y in zijn beschrijving van
de ‘Mater Suspiriorum.’)
Haar noemt hij:
O sweetest Sister, and sole Patron Saint
Of all the humble eremites who flee
From out life's crowded tumult, stunned and faint...

Door haar wil hij gesust worden in een volmaakten slaap, en de geruischvolle golven
der tijdzee zullen over
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hem heenslaan zonder dat hij het hoort, of slechts murmelend, als zeeën bulderend
tegen verre kusten,
A dim vast monotone, that shall enhance
The restful rapture of the inviolate grave.

In haar goddelijke omarming, op zijn oogen haar zachte mesmerische hand, zal hij
droomen hartstochtloos, gevoelloos, gedachteloos, en zoo zal hij opgaan in het groote
Heelal, en deel worden van al het bestaande, een pantheisme dat, ook in de wijze der
beschrijving, doet denken aan S h e l l e y 's ‘Adonaïs’ en C u l l e n B r y a n t s
‘Thanatopsis.’
Aangrijpend is ‘Insomnia’, en slechts zij, die de ellende kennen of gekend hebben
van slapeloosheid, zullen het diep-droevige en roerende van T h o m s o n s vers
volkomen doorvoelen. Hij was geen gunsteling van S o m n u s , hij smeekte in
doorwaakte wanhoopsnachten zoo menigmaal vergeefs tot die ‘rust des gemoeds,
die geen zorgen kent’, tot dien tweelingbroeder van den dood, die met dezen, strenger
en meedogenloozer, het door P a t r o k l o s gevelde lichaam van S a r p e d o n
zachtkens wegvoerde, hèm heeft de ‘albedwinger slaap’ zoo vaak niet bedwongen,
als ‘ledenontspanner’ hèm zoo vaak de leden niet ontspannen, en zoo menigmaal is
de slaap niet tot hem gekomen ‘losmakend de bekommernissen des gemoeds’ gelijk
hij zoo vaak bij den dichter der oudheid wordt voorgesteld.
In het middernachtelijk uur zoekt de dichter, half versuft en verdwaasd door nachten
die niet gezegend waren met slaap, vol wanhoopsgedachten, koud, bleek, rillend,
zijn rustbed op, zich begevend ‘in de verlaten woestenij des Nachts,’ en zoo hoort
hij, stil nederliggend, al de uren van den nacht voorbij hem gaan, neen hij ziet ze,
het tweede uur:
Still as a pillar of basaltic stone,
But all enveloped in a sombre shroud
Except the wan face drooping heavy-browed
With sad eyes fixed on mine...

En na een korten, benauwenden droom, waardoor het angstzweet hem uitbreekt,
hoort hij de klokken twee slaan, en schoon het doodstil is, ‘alleen de tintelstilt' der
duisternis, 't Gedempte kloppen van 's nachts diepen angst,’ voelt hij
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een verandering van bewakers in zijn vertrek, en vóór hem staat het derde uur:
The fixed regard implacably austere,
Yet none the less ineffably forlorn...

En wederom sluit hij de oogen en moet, evenals het vorige uur, de gruwelijke taak
vervullen om een der diepe ravijnen, die de uren van den nacht vaneen scheiden neer
en op te klimmen, en op de hoogte gekomen, rilt hij en hoort de klokken drie slaan.
And like a pillar of essential gloom,
Most terrible in stature and regard,
Black in the moonlight filling all the room
The image of the Fourth Hour, evil-starred...

Na het hooren van het vijfde uur kan de gepijnigde ziel het niet langer doorstaan, en
de arme lijder staat mat en bevend op ‘'k verliet het sluim'rend huis met mijn
onsluim'rend leed’. Hij gaat door de verlaten straten en leunt tegen een brugpijler en
staart in het donkere water
And marked an angry morning red and wet
Beneath a livid and enormous rack
Glare out confronting the belated moon,
Huddled and wan and feeble as the swoon
Of featureless Despair ...

En de dag ging voorbij, en de nacht, en andere dagen en andere nachten, met uren
vol angst en smart
The sun-hours in a sick bewildering haze,
The star-hours in a thick enormous gloom

en het gedicht eindigt met dezen zwaren, moedeloozen regel:
Our poor vast petty life is one dark maze of dreams.1)

Van geheel andere werking is weder ‘The naked Goddess’ (1866-'67).
Het gerucht heeft zich van het land naar de stad verspreid dat een vreemde vrouw,
majestueus en verheven van gestalte, snelvoetig en naakt, als een lelie glanzend, is
gezien: ‘Hupp'lend door het glooiend woud, Zonlicht flitsend door het hout’. Nu
trekt de geheele stad uit om het wonder

1) Vgl. Shakesp. ‘Tempest’, IV, 158.
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te aanschouwen. Het gepraat, gelach, gescherts en gezang der brave stedelingen
overstemt het vogelengezang en verschrikt de nuchtere grazende kudden.
Op een heuvel bij vier breede beuken zien zij de godin:
There She leant, the glorious form
Dazzling with its beauty warm,
Naked as the sun of noon,
Naked as the midnight moon:

omgeven door wilde dieren, die door den snelbliksemenden gloed van haar oogen
worden bedwongen. De hoogepriester en de oude aartswijze spreken haar toe, en
wijzen haar plechtig en ernstig met gepaste bewoordingen op het onbeschaafde van
haar levenswijze onder al dat wilde gedierte en het onbehoorlijke van haar
ongekleedheid. De eerste spreker legt een eng nonnenkleed voor haar neer, en de
tweede een wijden philosofenmantel. De godin antwoordt dat ze hen niet begrijpt,
de arme, oude grauwbaarden, en vraagt of niet een van de kinderen bij haar wil
komen, misschien zal ze dàt begrijpen. Zoo gaan twee kleinen den heuvel op, eerst
langzaam, maar moed vattend in haar zoeten glimlach, en zij vraagt wat die menschen
van haar willen. En de kinderen: ‘Ze willen dat u een japon aantrekt en bij ons komt
wonen in de stad om onze vriendin te worden. O, wat zullen we een pret hebben!
Maar als u niet kunt komen, toe, laat ons dan hier blijven om te spelen met u en al
dat heerlijke goedje hier met haren en horens en glimmende vleugels.’ De godin
daalt een weinig af en past het nonnenkleed aan, maar barst er uit, ‘als de zon door
wolken brandt,’ en daarop zich in den wijsgeerenmantel hullend, zegt ze dat ze bij
elken tred zou struikelen:
This big bag was meant to hold
Some poor sluggard fat and old,
Limping, shuffling wearily,
With a form not fit to see!

Zij werpt de kleedingstukken van zich af, en nu komen eenige verrukkelijke regels:
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Naked as the midnight moon,
Naked as the sun of noon,
Burning too intensely bright
Clothed in its own dazzling light;
Seen less thus than in the shroud
Of morning mist or evening cloud;
She stood terrible and proud
O'er the pallid quivering crowd.

Op haar wenk strijkt een valk op haar pols neer, wien zij iets influistert, waarop de
vogel recht opwaarts wiekt als een steen die valt, ver, ver wegvliegend naar het
Westen, en tevens verdwijnt de godin uit hun blikken in de Westelijke streken.
Denzelfden nacht sterven priester en wijze in sombere razernij, en nooit meer werd
de godin in hun wilde wouden gezien. Tevens raakt alles in de stad aan het kwijnen;
hongersnood, gebrek, droogte teisteren haar, de kudden worden bezocht door pest,
de visschersschuiten keeren ledig terug, de handelsschepen vergaan op zee. Maar de
beide kinderen, die zij geliefkoosd had, verloven zich later en gaan met een groepje
anderen van hun leeftijd scheep naar het Westen, en komen na een lange reis door
een strandeloozen oceaan eindelijk bij Atlantis
Drowned beneath the waves and years,
Whereof some faint shadow peers
Dubious through the modern stream
Of Platonic legend-dream.

En daar staat zij, de hooge godin, op het strand en wenkt hen met plechtig handgebaar.
En schoon zij daarna weder verdwijnt, de nieuw-aangekomenen blijven haar
bezielende tegenwoordigheid gevoelen in dat gelukkige land, waar zij een machtig
rijk stichten, en waar die beide kinderen de kroon dragen, welke zij nalaten aan hunne
nakomelingen. Een sprookje, dat in vele opzichten doet denken aan de heerlijke
verhalen van wonder en avontuur van W i l l i a m M o r r i s .
Nog één gedicht van meer omvang rest ter bespreking, en wel ‘A Voice from the
Nile’ (1881), in blank verse geschreven, nobel van dictie en gedragen van klank.
Ziehier het begin:
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I come from mountains under other stars
Than those reflected in my waters here;
Athwart broad realms, beneath large skies, I flow,
Between the Libyan and Arabian hills,
And merge at last into the great Mid Sea;
And make this land of Egypt.

En dan gaat de stem voort met verkondigen van wat de Nijl beleefd heeft in den loop
der eeuwen, van de alleroudste tijden af - ‘Herinn'ring schemert mij van ver verleên’
-, en zijn eigen oorsprong en wezen is zoo oud en verheven, dat hij niets
eerbiedwaardigers kent dan misschien de zon en de maan en de sterren, die boven
hem schijnen
And Earth, All-Mother, all-beneficent,
Who held her mountains forth like opulent breasts
To cradle me and feed me with their snows...

En onder de kinderen die de Nijl voedt, de krokodillen en de waterduiven, zijn de
kinderen der menschen geplaatst als de kinderen van een vreemd ras, niet thuis
behoorend bij de lui zich koesterende krokodillen en vrij rondvliegende vogels, bij
hen past niet ‘de Mensch, bewon-d'renswaardig en beklaaglijk’, bij die vrije, blije,
onbezorgde natuurwezens passen niet die ‘droef-oogige scharen van de
menschenzonen’, van welke de eene slaaf is en de andere heerscher, van welke vele
myriaden éénen heer dienen, die kreunend onder hun lasten de zware blokken
aansleepten voor de geweldige pyramiden en sphinxen en reusachtige zuilen. En de
menschen strijden en moorden en plunderen en branden, en de een buigt voor den
ander en wijkt in 't voorbijgaan der jaren, want alles is vergankelijk:
They shift, they change, they vanish like thin dreams,
As unsubstantial as the mists that rise
After my overflow from out my fields,
In silver fleeces, golden volumes, rise,
And melt away before the mounting sun;
While I flow onward solely permanent
Amidst their swiftly-passing pageantry.

Een uiting dus overeenkomend met die in S h a k e s p e a r e 's ‘Tempest’ IV, 152 vgg.
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‘The Poet and his Muse’ (1859) gelijkt in den aanhef op A l f r e d d e M u s s e t s
‘La Nuit de Mai’:
I sighed unto my Muse: ‘O gentle Muse,
Would you but come and kiss my aching brow,
And thus a little life and joy infuse
Into my brain and heart so weary now’...

Een mooi-deinenden maatgang vinden we in ‘The Three that shall be One’ (1863),
waarvan de korte, in zacht-golvende kadansen voortkabbelende versregels een zeer
muzikalen indruk maken en wat hun werking betreft, gesteld kunnen worden naast
die van T h o m a s H o o d s ‘The Bridge of Sighs’. De vijfde strofe van genoemd
gedicht van T h o m s o n luidt aldus:
Who comes to meet them now, She with the pallid brow,
Wreathing her night-dark hair
With the red poppies there,
Pouring from solemn eyes
Gloom through the sunny skies,
Moving so silently
In her deep reverie?

Wat de opvatting van de hier geschetste figuur aangaat, daarmede kan vergeleken
worden S w i n b u r n e 's ‘Persephone’:
Pale beyond porch and portal,
Crowned with calm leaves she stands,
Who gathers all things mortal
With cold immortal hands....

Eigenaardig is het gedicht ‘Art’ (1865) dat in enkele opzichten paradoxaal klinkt,
maar waarin toch veel waarheid verborgen ligt, hetgeen blijken moge uit deze strofen:
Singing is sweet, but be sure of this,
Lips only sing when they cannot kiss.
Had his fingers been able to toy with her hair
Would they then have written the verses fair?
Had she let his arm steal round her waist
Would the lovely portrait yet be traced?
Since he could not embrace it flushed and warm
He has carved in stone the perfect form.

En met het volgende distichon eindigt het korte gedicht:

Onze Eeuw. Jaargang 1

954
Statues and pictures and verse may be grand,
But they are not the Life for which they stand.

In ‘Philosophy’ (1866), waarin iemand aan 't woord is die met meedogenloozen
scherpen blik alles doorvorscht en met niets ontziende en zich niets ontveinzende
wreede oprechtheid in alles doordringt, een P l u i z e r en Doctor C i j f e r ‘rolled in
one’, een tot de tweede macht verhevene L a n g h a m (Vide ‘Robert Elsmere’),
worden schoonheid, rijkdom, eer, roem, vreugd ontleed en doorspeurd met
angstig-berispende blikken, zij worden gewogen en te licht bevonden. Maar de
terugslag volgt, en 't klinkt als een zelfverwijt, als een waarschuwing van den dichter
zelf tegen zijn eigen zwaarmoedige neiging om te piekeren en peinzend zich te
pijnigen, als hij zijn gedicht aldus besluit:
If Midge will pine and curse its hours away
Because Midge is not Everything For-aye,
Poor Midge thus loses its one summer day;
Loseth its all - and winneth what, I pray?

Het is misschien niet ondienstig er hierbij op te wijzen dat midge haft of
ééndagsvliegje beteekent. Overigens is de dichter niet in dezelfde min of meer
onverschillige en leuke stemming gebleven, want vier jaren later had hij zijn somberste
poëem voltooid, als de maker waarvan hij in de eerste plaats bekend is.
Tegen het eind van het bundeltje vinden wij nog een drietal gedichten,
respectievelijk dateerend 1859, 1861 en 1866 en gewijd aan R o b e r t B u r n s ,
E.B.B. (E l i z a b e t h B a r r e t h B r o w n i n g ) en W i l l i a m B l a k e , den
mystieken dichter-schilder; alle drie juweeltjes van gevoel en gedachte.
In een hartstochtelijk liedje ‘The Fire that filled my Heart of old’ (1864) zegt de
dichter ‘I never cared for the singer's fame’; en moge de dichterroem hem
onverschillig geweest zijn, toch heeft hij dien.
Want ik aarzel niet Thomson een hooge plaats toe te kennen in de Engelsche,
misschien zelfs wel in de wereldliteratuur. Zijn deugden overtreffen verre zijn
gebreken, die bestaan in wat gemaniëreerdheid hier en daar, het streven
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om gezocht en ‘literair’ te zijn, en het misbruiken van enkele woorden als ‘essential’,
‘enormous’ en dgl., waardoor ze iets cliché-achtigs krijgen. Intusschen maakt hij
niet den indruk van met zijn leed en smart te koketteeren, maar schijnen deze diep
gevoeld en werkelijk doorleden. Ik vertrouw dat uit de aangehaalde gedeelten
genoegzaam zal gebleken zijn, dat we hier te doen hebben met een man van groot
talent, die meermalen diep gevoel paart aan diepe gedachten, wiens schitterende
fantasie op menige plaats op de gelukkigste wijze uitkomt, en wiens leven met al
zijn smart en teleurstelling de woorden waar maken van den ouden dichter ‘Sunt
lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt’ (‘Er is gevoel van meêlij voor het droevig
menschenlot.’)
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Uit het Rijk der Tonen.
(Iets over Muziekfeesten. - Lortzing.)
Door Dr. J. de Jong.
Voorbij de zomer, begonnen de processie der maanden met een r. De vier andere,
Mei, Juni, Juli, Augustus, waren in vroeger dagen die waarin het muziekleven, zoo
niet geheel, dan toch bijna geheel stokte. In den laatsten tijd is dat gansch anders
geworden en de muziek doet als de garde van N a p o l e o n : zij geeft zich niet over,
welk ook het jaargetijde zij. Voorheen was er in Duitschland éen Muziekfeest, het
Nederrijnsche, met Pinksteren, en éen in Engeland; thans is het aantal dier muzikale
plechtigheden zoo groot dat de melomaan, wien het niet aan tijd en aan geld ontbreekt,
den geheelen zomer bijkans achtereen feest kan vieren. Er is een Middelrijnsch, een
Zwabisch, een Silezisch Muziekfeest, een bij gelegenheid van de
Tonkünstler-Versammlung en in den allerlaatsten tijd zijn er nog een Beiersch en
een Zwitsersch Muziekfeest bijgekomen. Daarbij geeft de Vereeniging het
B e e t h o v e n -H a u s te Bonn elk jaar uitvoeringen en zullen geregeld B a c h -feesten
worden georganiseerd. Ook de Festspiele te Bayreuth zullen, naar het schijnt, voortaan
elk jaar plaats hebben, op raad van A l b e r t N i e m a n n , zegt men, ten einde aan
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de concurrentie van het nieuwe Prinz Regenten-Theater te München het hoofd te
bieden1).
Niemand is natuurlijk gedwongen al die stroomen muziek over zich heen te laten
gaan en wie zich zelf lief heeft zal daaraan ook niet denken. Deze overgroote
muziekproductie evenwel, juist in het seizoen, waarin de natuur zich in haar liefelijkst
gewaad tooit, heeft op zich zelf iets bedenkelijks. Zij weerhoudt duizenden er van
in den schoot der natuur te bekomen van de gevolgen der muzikale oververzadiging
des winters en berooft honderden artisten van de zoo noodige rust. Dat al die feesten
aan een behoefte voldoen zal wel niemand beweren en het feit dat de meesten een
deficit achter laten spreekt duidelijk genoeg.
Vroeger, toen het muziekleven nog niet tot algeheele ontwikkeling was gekomen,
hadden Muziekfeesten reden van bestaan. Daar waren belangrijke werken, die niet
met de beschikbare krachten behoorlijk konden worden uitgevoerd. Naburige steden
aan den Rijn, in Engeland, vereenigden tot dat doel hun koren en orkesten en zoo
kon men door samenwerking doen wat elk op zich zelf niet vermocht. Thans nu zelfs
de meeste steden van den tweeden of derden rang flinke koren en geoefende orkesten
bezitten, hebben de Muziekfeesten hun beteekenis verloren, tegelijk met hun
opvoedende, vormende kracht. En ziet men niet in, dat door de vermenigvuldiging
van die feesten, noodwendig het feestelijke karakter daarvan verloren gaat? Ik vrees
dat zelfs de Festspiele te Bayreuth iets van hun wijding en voornaamheid zullen
derven, wanneer zij zullen behooren tot de geregeld jaarlijks wederkeerende
zomergenietingen.
In den afgeloopen zomer zijn er nog feesten geweest ter eere van R o b e r t
S c h u m a n n te Zwickau, ter eere van L o r t z i n g te Pyrmont, ter eere van M o z a r t
te Salzburg, de twee eerste bij gelegenheid van de onthullingen van gedenkteekenen
voor die componisten. En het is aan het L o r t z i n g -feest dat ik een paar bladzijden
ga wijden, voor L o r t z i n g dat ik het waag de aandacht te

1) Nadat dit was geschreven, blijkt dat te Bayreuth nog geen beslissing is genomen.
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vragen, met voorbijgaan van B e e t h o v e n en S c h u m a n n , van Wa g n e r en
M o z a r t . Deze vier behoeven niet in herinnering te worden gebracht, en er wordt
voor hen, voor den een meer, voor den ander minder, ook genoeg gezorgd. Maar
sedert de Duitsche Opera te Rotterdam heeft opgehouden te bestaan, doet niemand
in ons land iets voor L o r t z i n g en ik vrees dat velen van het jongere geslacht, zoo
zij weten dat er een componist van dien naam heeft geleefd, nauwelijks meer weten
dan dat. Toch was L o r t z i n g iemand van beteekenis. Men kan groot zijn ook in
het kleine.
Pyrmont is niet de geboortestad van L o r t z i n g , ook niet de stad waar hij stierf, of
die waar hij zijn beste werken schreef. Maar toen onze componist aan den schouwburg
te Detmold verbonden was, van 1826 tot 1833, gaf hij in dien tijd geregeld in de
zomermaanden te Pyrmont gastvoorstellingen. In het jaar 1900 reeds had daar een
L o r t z i n g -feest plaats met het doel geld bijeen te brengen voor een gedenkteeken;
het stoffelijk resultaat was bevredigend en de bijdragen vloeiden bovendien rijkelijk
genoeg, zoodat men er aan kon denken tot uitvoering van het door den beeldhouwer
U p h u e s te Berlijn ontworpen gedenkteeken over te gaan. En het was nu dit
monument hetwelk 30 Juni van dit jaar werd onthuld. Aan die onthulling, waarbij
stukken uit Zar und Zimmerman en Undine werden uitgevoerd, ging den avond te
voren een opvoering vooraf van de opera Casanova. Op de onthulling volgde een
feestconcert van werken van Lortzing: een concertstuk voor waldhoorn, liederen,
een ouverture van G r a b b e 's dramatisch gedicht Don Juan en Faust, een koor uit
G o e t h e 's Faust en verder brokstukken uit de opera's Regina, Waffenschmied, Hans
Sachs, Wildschütz, Zar und Zimmermann en Undine. Wanneer men nog Die beide
Schützen noemt, Caramo, Zum Grossadmiral, Rolands Knappen, en Die Opern-probe,
dan zijn daarmede L o r t z i n g s 's voornaamste dramatische werken - die welke niet
geheel uit zijn eigen koker kwamen behoeven natuurlijk in het geheel niet in
aanmerking te worden genomen - opgesomd. Van die opera's zijn
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slechts vijf: Die beiden Schützen (1837), Zar und Zimmermann (1837), Der Wildschütz
(1842), Undine (1845), en Der Waffenschmied (1846), op het repertoire gebleven.
In den laatsten tijd is hier en daar de éénaktige Opernprobe weer opgedoken en in
1899 is te Berlijn voor het eerst Regina opgevoerd, de eenige van de opera's van
L o r t z i n g , die hij zelf nimmer voor het voetlicht zag. Tot hiertoe is die opera,
hoewel zij bijval vond, niet verder gekomen, misschien wel door de zwakheden van
den tekst, die voor een modern publiek niet recht genietbaar is. Wat de andere hier
vermelde opera's van L o r t z i n g betreft, die tot dusverre aan de vergetelheid
prijsgegeven bleven, waren verschillende oorzaken daarvoor in het spel. Caramo
hield L o r t z i n g zelf voor een zijner beste werken (het is opmerkelijk dat daarin
phrasen voorkomen, die men later bij Wa g n e r aantreft, die dit werk niet kennen
kon: alweer een waarschuwing niet te vlug te zijn met beschuldiging van plagiaat).
K r u s e , de voortreffelijke biograaf van L o r t z i n g 1), die niet in de fout van vele
biographen vervalt, alles van zijn held te roemen, zegt dat Caramo ‘alle Vorzüge
L o r t z i n g s Compositionsweise aufweist und besonders fesselt durch den zum
ersten Male angeschlagenen feineren Conversationston und das Localcolorit einzelner
Nummern’. Naar het schijnt was de tekst dramatisch zwak. Ook Hans Sachs, door
L o r t z i n g zelf ‘gemüthliche Schusterkomödie’ genoemd, kon door den tekst niet
blijven leven, en zou ook niet in leven zijn gebleven zelfs al ware hij niet door Die
Meistersinger van Nürnberg onmogelijk geworden; de muziek op zich zelf moet nog
hooger staan dan die van Der Waffenschmied. Wat Casanova aangaat, deze opera
staat en valt met den vertolker van de titelrol. Het heeft in Duitschland steeds
ontbroken aan een instelling als de Parijsche Opéra-Comique en men vindt er bij
uitzondering artisten, die tegelijk goede zangers en vlotte spelers zijn. L o r t z i n g
was zich daarvan ten volle bewust. Zijn aanleg dreef hem tot de ‘Spieloper’, maar
men vindt meermalen in zijn

1) A l b e r t L o r t z i n g von Georg Richard Kruse. Berlin 1899. Harmonie.
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brieven klachten over de riemen waarmede hij moest roeien. ‘Unseren Deutschen
Sängern mangelt durchschnittlich die Leichtigkeit des Spiels, des Vortrags, mit einem
Worte die zu dieser Operngattung erforderliche Salongewandtheit’ (dit naar aanleiding
van Der Wildschütz1). En elders: Der ‘Deutsche singt immer als wenn er ein Harnisch
oder ein Panzerhemd an hätte’2). Volgens K r u s e is elk nummer van Casanova wel
geslaagd en is het zeer te betreuren, dat een zoo frisch beminnelijk werk in het
vergeetboek is geraakt. Van Zum Grossadmiral zegt hij, dat daarin een vermindering
van L o r t z i n g s scheppende kracht merkbaar is, terwijl de omstandigheid, dat deze
opera voor een deel aan het Hof speelt, voor L o r t z i n g s muze niet gunstig was.
In Roland's Knappen is een sprookje behandeld, evenals in Undine, maar ditmaal
heeft het komische de overhand en als in Casanova dient hier een lied als leidmotief
voor het geheele werk. Waarom het niet meer wordt vertoond, is niet recht duidelijk;
te oordeelen naar K r u s e 's analyse had het stellig een beter lot verdiend.
Bepalen wij ons tot het vijftal dat wèl gebleven is, of zoo Die beiden Schützen
buiten rekening wordt gelaten, tot de vier opera's die nog geregeld in Duitschland
worden vertoond. L o r t z i n g stierf 21 Januari 1851, te Berlijn, waar hij bijna vijftig
jaren te voren het eerst het levenslicht had aanschouwd. Onnoodig in herinnering te
brengen welk een omwenteling de dramatische muziek sedert 1851 heeft ondergaan,
of het moest zijn om de beteekenis van het feit in het licht te stellen, dat L o r t z i n g
zich ondanks die omwenteling heeft staande gehouden. De meesten hadden dat niet
verwacht. Men had L o r t z i n g bij zijn leven niet voor vol aangezien en ondanks
menig hartelijk succes, ging het hem niet voor den wind; hij leed (met zijn talrijk
gezin3) letterlijk gebrek. In L o r t z i n g 's tijd kende men

1) Bij M a x K a l b e c k geciteerd in zijn Opern-Abende.
2) K r u s e , blz. 68.
3) L o r t z i n g trad reeds in 1823 in den echt met R o s i n e A l è s , die hem elf kinderen
schonk. Daarvan waren in 1851 nog zes in leven. De weduwe stierf in 1854.
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geen ‘tantièmes’ en als een staaltje van de toenmalige toestanden diene K r u s e 's
opgave, dat het Hoftheater te Kassel het opvoeringsrecht van drie opera's van
L o r t z i n g voor alle tijden kocht voor de som van 20 Louis d'or elk, dat is 194
gulden, waarvan nog afging 26 gulden voor kopiëerkosten1). Door
benefietvoorstellingen bracht men voor de weduwe ongeveer 700 gulden jaarlijks
bijeen. De schouwburgen, die eenmaal in het bezit waren van het opvoeringsrecht
van L o r t z i n g s werken, behoefden niets uit te keeren; aan het uitgeven van
L o r t z i n g 's partituren werd niet gedacht (van vier opera's is niet eens een
klavieruittreksel verschenen), zoodat ook L o r t z i n g 's nakomelingen, waaronder
velen die met aardsche goederen weinig waren gezegend, geen voordeelen genoten
van L o r t z i n g 's arbeid2). L o r t z i n g 's muzikale nalatenschap werd verstrooid en
is gedeeltelijk reeds niet meer te vinden. Na L o r t z i n g 's dood voorspelde men aan
zijn opera's geen lang leven; intusschen verdwenen Zar und Zimmermann en
Waffenschmied nimmer van het repertoire; Der Wildschütz werd gaandeweg een
repertoire-stuk, en Undine volgde. Wat het aantal der opvoeringen in Duitschland
betreft laten die vier opera's de klassieken ver achter zich, en volgen zij, wanneer
men de nieuwe opera's buiten rekening laat, onmiddellijk op de werken van
Wa g n e r ! Opera's, die onder zulke ongunstige omstandigheden meer dan vijftig
jaren na hun ontstaan nog zulk een attractie uitoefenen, moeten wel bijzondere
eigenschappen in zich bergen. Het is al vrij lang geleden dat de Rotterdamsche Opera
haar deuren sloot en ik durf dus niet zoo stellig spreken, maar ik heb aangename
herinneringen bewaard van de L o r t z i n g -voorstellingen, die zij indertijd gaf, ook
al ontbrak daaraaan nog al wat. Toevallig was ik in December van het vorige jaar te
Berlijn in de gelegenheid mijn vroegere

1) In den regel kreeg L o r t z i n g 10 à 100 Thaler honorarium voor een opera. Berlijn ging
eens tot 250 Th. Voor het klavieruittreksel van Zar und Zimmermann, dat bij zijn leven reeds
een achtsten druk beleefde, kreeg hij 40 Friedrichs d'or.
2) Bij de behandeling van de zoogenaamde Lex Parsifal in den Duitschen Rijksdag werd hierop
gewezen.
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indrukken van Undine nog eens te herzien en tevens over L o r t z i n g 's populariteit
te oordeelen. Het was een vrij middelmatige middagopvoering in het Theater des
Westens, die ik bijwoonde. Alle rangen waren dicht bezet (het was in de week
tusschen Kerstmis en Nieuwjaar). Bijna elk nummer der opera werd warm toegejuicht
en toen ridder H u g o 's schildknaap Ve i t , een der twee vroolijke compères van
deze romantische opera, na zijn coupletten in de 3e acte teruggeroepen werd, gaf hij
er een ten beste, waarin L o r t z i n g zelf werd verheerlijkt. De juiste woorden herinner
ik mij niet; ze kwamen daarop neer dat L o r t z i n g niet dood is, maar leeft in de
harten van het volk. Het publiek barstte in een applaus uit, waaraan geen einde scheen
te komen. Dat was waarlijk een treffend oogenblik, zelfs voor mij, den niet-Duitscher.
En het was niet het eenige van den avond. De tekst door L o r t z i n g vrij naar het
gedicht van Fouqué bewerkt interesseerde mij veel minder dan de muziek en
eenigszins tot mijn verrassing bleek deze niet minder van beteekenis, daar waar
L o r t z i n g zich op romantisch gebied bewoog, dan in de komische gedeelten. De
partijen van Undine en Kühleborn zijn muzikaal voortreffelijk weergeven (veel beter
dan Hugo en Bertalda); verschillende ensembles bewijzen dat L o r t z i n g niet alleen
in strophe-liederen uitmunt en wat de finale betreft van de derde acte, hier sluit
L o r t z i n g zich waardig bij We b e r en M a r s c h n e r aan. In Undine is niet alles
even schoon, maar niets onschoons; deze muziek is altijd welluidend, eenvoudig en
natuurlijk. Zij heeft mij van het begin tot het eind niet losgelaten en zij die L o r t z i n g
alleen uit zijn komische opera's kennen, kunnen zich moeilijk voorstellen tot welke
kracht en poëtische hoogte hij zich hier verhief.
Bij gelegenheid van het feest te Pyrmont verscheen ook een ‘Festbuch’ en de
samensteller kwam op het denkbeeld daarin de uitkomsten eener L o r t z i n g -enquête
mede te deelen, bij componisten en critici gehouden. Uit het dertigtal uitspraken
volgen hier alleen die van de meer geavanceer-
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den; die van conservatieven als L a s s e n bijv. zouden verdacht1) kunnen schijnen.
W. K i e n z l , de componist van ‘Der Evangeliemann’, schreef o.a. ‘Zoo iemand in
de Duitsche landen een gedenkteeken verdient, niet alleen als cijns van dank voor
het schenken van veel hartverkwikkend genot, maar ook als klein zoenoffer voor de
hem rijkelijk aangedane krenkingen, dan is het A l b e r t L o r t z i n g , die met de
hem eigen genialiteit van den geboren dramatischen dichter-componist rusteloos
werkte. Zoo hij aan meesterschap in de kunst, aan verhevenheid en diepte van vinding
door andere toondichters overtroffen wordt, op den rijkdom aan echt Duitsch gemoed
en humor, die in zijn werken ligt, kan geen ander wijzen. Daarom is er ook geen
populairder opera-componist. A l b e r t L o r t z i n g is voor het Duitsche volk een
behoefte geworden. Hij was de schepper der burgerlijke “Spieloper”. Geen heeft op
dit gebied zoo veredelend en vormend gewerkt als hij. Het volk laat het dan ook ten
opzichte van hem niet bij koele bewondering, het heeft hem lief.’ - ‘De humor vol
gemoed van L o r t z i n g ,’ zoo liet zich A r n o l d M e n d e l s s o h n hooren, ‘wekt
ook bij den aan voornamer kunst gewonen toehoorder innig behagen en blijde
aandoening.’ - ‘Moet het nog den Duitschers worden gezegd, wat L o r t z i n g 's kunst
voor hun beduidt? Dat zou zijn een nieuw getuigenis van armoede voor het volk, dat
den maker van Zar und Zimmermann, Wildschütz en Waffenschmied in honger en
ellende te gronde liet gaan,’ aldus S i e g f r i e d O c h s . - ‘Wie een echt Duitsch
gemoed heeft zal den dichter-componist L o r t z i n g steeds in hoogste eer houden,’
schreef E d m u n d K r e t s c h m e r . - ‘Het zwaartepunt van L o r t z i n g den
opera-componist ligt niet in het romantische, maar in het komische,’ zoo oordeelt
H u g o R i e m a n n , ‘en behalve daarin, in zekere natuurlijke melodieusheid, waaraan
men zelfs daar waar zij het sentimenteele nadert, iets populairs niet kan betwisten.
Met de natuurlijkheid van een Hollandsch genreschilder wist hij ons de komische
en gemoe-

1) H a n s l i c k zij toch even geciteerd. Hij schreef: ‘In vormärzlicher Zeit ein Vergnügen, ist
mir L o r t z i n g heute eine Wohlthat.’
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delijke figuren van het Duitsche “Spiessbürgerthum” te schilderen: aanmatigende
burgemeesters, kijvende huishoudsters, ondeugende leerjongens, trotsche domme
jonkers, dorstige zuiplappen en hongerige schoolmeesters, en daartusschen hier en
daar een gevoelig meisje, een gemoedelijken vader, een trouwen minnaar. L o r t z i n g
wist in deze kleine wereld groot te zijn.’ - Aan een brief van F r i t z S t e i n b a c h
ontleent de maker van het ‘Festbuch’ de verzekering, dat ook deze
‘General-Musikdirector’ een groot vereerder van L o r t z i n g is, ‘dat hij indertijd te
Mainz diens werken met groot genoegen instudeerde en dat vooral Der Wildschütz
hem als model van een muzikaal blijspel aan het hart is gegroeid.’ - ‘Een
merkwaardige persoonlijkheid, die bijna in zekeren zin aan S h a k e s p e a r e doet
denken,’ zegt H e i n r i c h Z ö l l n e r : ‘tooneelspeler, zanger, kapelmeester, dichter,
componist, en dat alles “hervorragend”. Evenals S h a k e s p e a r e te Londen, zoo
dichtte en componeerde hij voor zijn theater, voor zijn collegas, voor zichzelf,
misschien zonder te vermoeden dat hij een halve eeuw na zijn dood door deze vaak
zoo eenvoudige werken veel beroemder zou zijn dan ooit bij zijn leven. Wat maakt
L o r t z i n g zoo populair? Is het alleen zijn bevattelijke, melodieuse muziek? Voor
mij persoonlijk was de tooneeldichter L o r t z i n g steeds interessanter dan de
componist. Hoe levendig zijn al zijn figuren gedacht! Men zou meenen, dat hij alleen
naar de natuur schilderde, zoo vast van lijnen staan ze voor ons, de vroolijken, de
gemoedelijken, de ernstigen en vóor alles de dommen! Niemand is in de schildering
van groteske domheid gelukkiger geweest dan L o r t z i n g ; hij is daarin een satyrikus
van den eersten rang.’ Z ö l l n e r wijst er ten slotte op dat anderen de door zijn werken
opgebrachte millioenen opstaken terwijl hij en zijn familie ‘leer ausgingen’. Dat een
L o r t z i n g in armoede stierf en waarschijnlijk door die armoede veel vroeger dan
anders het geval zou zijn geweest, moge er toe leiden dat de wet den kunstenaar en
zijn werk voortaan beter zal beschermen dan tot hiertoe het geval is.
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O t t o L e s s m a n n noemt L o r t z i n g den rechten componist voor het volk, den
muzikalen vertegenwoordiger van het goedmoedige, brave en onschadelijke Duitsche
‘Philisterthum’. Op deze basis heeft L o r t z i n g nog heden zijne groote beteekenis,
voorzoover zijn komische operas wel geschikt zijn als gezonde artistieke kost voor
de groote menigte den onzin der operette tegen te werken. L o r t z i n g op één lijn
te stellen met de grootheden der toonkunst, dat is de begaafdheid en het kunnen van
den voortreffelijken kunstenaar miskennen. Men moet de bij, die van bloem tot bloem
gonst, niet willen vergelijken met een adelaar die de lucht doorklieft. Niettemin
behoort L o r t z i n g tot diegenen op wien het woord van Hans Sachs slaat: ‘Ehrt
Eure Deutschen Meister, dan bannt Ihr gute Geister!’ Ook H u m p e r d i n c k kan
niet instemmen met de overdreven vereering, die L o r t z i n g op éen lijn stelt met
de allereersten in de kunst, maar hij zou met vreugd weder na de alleenheerschapijij
van den pathetischen stijl gedurende bijna een halve eeuw, een kunstenaar zien
optreden, die er in slaagde op modernen grondslag de schildering van het werkelijke
leven met evenveel bevalligheid en behaaglijken humor te verbinden, als de goede
L o r t z i n g . (Iets dergelijks zegt Rheinberger kort met de woorden: ‘D i t t e r s d o r f
- L o r t z i n g - de derde wordt met ongeduld verwacht!’). G o l d m a r k weet niet
veel bijzonders over L o r t z i n g te zeggen, maar hij zou het voor de kunst heel
geschikt vinden, als er meer zulke kerels waren. We i n g a r t n e r houdt Der
Wildschütz voor een meesterwerk, dat voor het Duitsch tooneel behouden zal blijven;
de andere opera's van L o r t z i n g lijken hem reeds nu door den tand des tijds niet
gespaard te zijn. N i k i s c h schreef: ‘L o r t z i n g was ontegenzeglijk een der
gemoedvolste Duitsche operacomponisten. Zoo aan zijn muziek groote werkingen
ontzegd zijn, zij laaft en verfrischt het hart toch in hooge mate. Bovendien beheerscht
L o r t z i n g den vorm meesterlijk, zijn Wildschütz bijv. (de biljartscène!) komt voor
mij in dit opzicht onmiddellijk na M o z a r t 's onsterflijken Figaro’. A u g . B i n g e r t
roemt bij L o r t z i n g het hand aan hand gaan
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van dichterlijke en muzikale vinding; hierbij kwam nog tooneelkennis. W i l h e l m
B e r g e r stelt L o r t z i n g daarom zoo hoog, omdat hij zong zooals de snavel hem
‘gewachsen war’, en hij niet meer geven wilde dan de natuur hem had geschonken;
omdat zijn muziek iets onweerstaanbaar naiefs, gezonds en natuurlijks heeft en hij
zich in de ziel van het volk heeft weten te zingen, iets waarnaar alle musici behoorden
te streven; want niet alleen voor de vakgenooten moet men componeeren! Dr.
N e i t z e l is van oordeel dat op zich zelf beschouwd de dichterlijke of de muzikale
gave van L o r t z i n g niet groot genoeg zou zijn geweest om een ‘étape’ in de
ontwikkeling der opera te vormen; maar L o r t z i n g bezat de kunst karakters te
teekenen en hij wist wat tooneeleffecten zijn uit eigen aanschouwing en rijke ervaring.
Hij stond over het geheel meer op den bodem van Dittersdorf's Duitsch ‘Singspiel’
dan op dien van M o z a r t 's fijn komische opera. Volgens N e i t z e l kunnen zijn
voornaamste werken rekenen op een blijvende plaats op het Duitsche repertoire.
Laat ik besluiten met H e r m a n n Z u m p e . Hij schreef het volgende: ‘Wat zal
ik van L o r t z i n g zeggen? Spreekt het feit niet genoeg dat zijn opera's na vijftig
jaren nog frisch leven? Ik wil geen kwaad hooren van L o r t z i n g , den lieven grooten
“Kleinmeister”; onopgesmukt en kerngezond zong hij zooals hij moest “und wie er
musst, so konnt ers!” R i c h a r d Wa g n e r 's uitspraak over hem “taugt mir für alle”.
De “Uebergrosse” heeft eens gezegd en geklaagd: het is zeer te betreuren dat de
geheele komponisten - “Nachwuchs” naar de hooge cothurn streeft, waarvan hij
weldra geheel omlaag zakt. Waarom streeft niet iemand er naar een na - Wagnersche
L o r t z i n g te worden? Kwam hij maar, die na - Wagnersche L o r t z i n g ! Maar....
de L o r t z i n g 's zijn niet goedkoop’.
Men ziet, dat L o r t z i n g behalve bij het volk ook onder de vakmannen vele vrienden
en oprechte bewonderaars telt. Sedert ik Undine te Berlijn zag heeft de gedachte mij
menigmaal vervuld: Zou er niet iets op te vinden zijn om
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Lortzing in ons land tot eere te brengen. De moeilijkheid zijn teksten te vertalen
ontveins ik mij niet, evenmin dat juist het vaak specifiek Duitsche er van een goede
overzetting in het Hollandsch zou in den weg staan. Maar men vertaalt Wa g n e r
wel (al is het er dan ook naar) en deze geeft nog heel andere noten te kraken.
Bescheiden aanmaningen1) tot de directie der Amsterdamsche Opera bleven intusschen
zonder gevolg. Zij geeft de voorkeur aan uitgekeken Fransche opera's en gaat
achteloos het mijntje voorbij, dat slechts op spade en houweel wacht. Misschien zou
de Fransche Opera eens de proef kunnen nemen met Zar und Zimmermann.
D o u g l a s vertaalde den tekst en een klavieruittreksel verscheen te Parijs onder den
titel Pierre le Grand à Saardam2). Er was indertijd zelfs sprake van een opvoering
in de Opéra-Comique met L a s s a l l e in de titelrol, maar daarvan kwam tot hiertoe
niets. In het Fransch zou Undine, met mooie decors en behoorlijke mise-en-scene,
misschien nog meer dan Pierre le Grand kans hebben van slagen. Wel zegt
R e i n e c k e 3) dat L o r t z i n g zich van den invloed der Franschen geheel vrij wist
te houden, maar mij trof in Undine herhaaldelijk overeenkomst in stijl met de Fransche
‘opéra-comique’ en ik geloof niet dat deze muziek voor Fransche zangers grooter
moeilijkheden zou opleveren dan voor Duitsche. Vindt L o r t z i n g in ons land geen
herbergzaamheid, dan raad ik ieder, die Duitschland bezoekt, aan, een opvoering
van een van L o r t z i n g 's opera's niet te verzuimen. Te Berlijn inzonderheid zal hij
daartoe menigmaal gelegenheid vinden, want Keizer W i l h e l m heeft bewaarheid
wat L o r t z i n g in zijn Hans Sachs zong: ‘Es hat der Kaiser mein gedacht!’ Op zijn
verlangen worden in de laatste jaren voor gala-voorstellingen in den Hofschouwburg,
bij verjaardagen van de Koninklijke familie opera's van L o r t z i n g gekozen. Een
‘bonne marque’ voor Keizer W i l h e l m !
Den Haag, September.

1) Nu en dan in Het Vaderland.
2) Zie K r u s e 's biographie.
3) In het ‘Festbuch’.
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‘Een stem is in Rama gehoord...!’
Een episode uit den Afrikaanschen oorlog.
Door J.A. Wormser Jr.
Het was niet bij Bethlehem in Efrata, - de kleine onder Juda's duizenden, waar de
Zon uit de nevelen van duisternis glanzend opging om de aarde te bestralen -, maar
het was bij Bethlehem in den Vrijstaat, dat de zon wegzonk achter de steenachtige
kopjes.
De koele avondwind streek zeer genadiglijk over de verzengde dorre velden, die
smachtend om regen neerlagen.
De kleine boomen en struiken staken de verschrompelde blaadjes omhoog als
smeekten ze om lafenis van den hemel, die in strakke klaarheid welfde over de
Afrikaansche velden.
Nu zonk de zon achter de hoogste toppen der bergen. Lange banen van
karmozijnrood streepte zij over den donkeren hemel. Vlammen werden het die
dreigend opschoten achter den zwarten heuvelrand, alsof de kopjes in brand stonden.
De oude F o u r i e stond op de veranda van zijn woonhuis en zag de zon in gloed
ondergaan.
‘Zie,’ zeide hij tot zijn vrouw, de acht en zestig jarige Boerin, ‘zie hoe de zon van
avond rood ondergaat. 't Is alsof de aarde in brand staat.’
Zij knikte en stond stil, de vleezige handen gevouwen.
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‘Ja,’ mompelde zij als in gedachte, ‘het is alsof de dag aangebroken ware, waarvan
de Schrift spreekt, die dag, dat de zon veranderd zal worden in duisternis en de maan
in bloed...’
De grijsaard lichtte den breeden hoed op en legde dien op de bank naast hem. ‘De
Heere geve dat wij op dien dag mogen bereid zijn,’ antwoordde hij eerbiediglijk,
terwijl zijn oude stem van aandoening beefde.
Zwijgend zaten zij daarna op de bank van de veranda, nog lang, tot de laatste roode
streep verglom en de duisternis zwaar lag op het veld.
Hoog stonden de millioenen sterren als lichtende stippen.
Daar verschoot er éen, weer éen en nog éen, hun banen van duizendtallen mijlen
langs den donkeren hemel met licht teekenende, alsof een godenhand met vuur
lichtende strepen trok langs het ontzaglijk gewelf.
‘God is machtig,’ zeide de Boer ‘en Hij zal ons volk eenmaal dit land geven
onverstoord en onbenijd, gelijk als Hij Israël Kanaän gaf. Ook ons volk zal eenmaal
talrijk zijn als de sterren in menigte.’
Toen zaten beiden stil neder en zij peinsden over dien tijd die zou aanbreken, maar
dien zij niet zouden aanschouwen.
Als na vele jaren, op de scholen in Zuid-Afrika aan de kinderen de geschiedenis van
hun land zal onderwezen worden, dan zal de onderwijzer zeggen: ‘Wij zullen nu
spreken over den tijd van bloed en lijden, die over ons land gegaan is, en waarin ons
volk tot volk geboren en gelouterd is.’ En hij zal hun verhalen van een machtig volk,
dat land aan land en zee aan zee trok en dat heerschte van den eenen oceaan tot den
anderen; ‘en ook dit land zocht het te rooven’ zoo zal hij spreken. ‘Maar,’ zal hij
zeggen, ‘toen dat land het onze meende op te zwelgen, toen verging het dat land als
in vroeger eeuw Spanje, dat zijn Armada op de rotsen verbreken zag. En alzoo heeft
de Heer den Hollandschen stam wederom gespaard; waarvan gij nu de loten zijt.’
En hij zal hun voor de oogen schilderen al het lijden
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en den jammer die hun vaadren wedervoeren, en hij zal ook gedenken aan de
verwoesting van Bethlehem.
Den ouden F o u r i e zoudt gij, als gij hem daar zaagt zitten, de grijze baard over de
breede borst golvende, geen zeventig jaren toetellen.
En toch zeven maal tien jaren waren over hem heengegaan zonder zijn rug te
krommen. Als hij sprak over zijn jeugdige jaren, toen hij met zijn vader Natal verliet
om in den Vrijstaat te gaan wonen, wijkende voor overmacht en geweld, tintelde zijn
oog weer en scheen de oude hand zich weer te ballen tot vuist.
Jaren van zorg en ontbering had hij gekend. Gij kondt het zien, als gij het niet
wist, aan de rimpels op het breede voorhoofd en de kleine nerven bij de oogen. Hij
had zijn oogst zien opeten door den sprinkhaan zoo menig reis, of de droogte had
zijn land uitgemergeld tot er schier geen droppel vocht meer ingebleven was.
Het vorige jaar was de schrikkelijkste der bezoekingen, de veepest, gekomen, en
hij had zijn veestapel zien wegsterven, als de sneeuw voor de middagzon versmelt,
in enkele dagen honderden stuks, een geheel vermogen, het loon van jaren.
Hij, die zijn huis en erf onvervreemd van zijn vader geërfd had, en het ook
onvervreemd had weten te bewaren, had toen zijn plaats moeten verhypothekeeren
om een nieuwen veestapel te kunnen koopen.
Maar als gij met hem spraakt, dan voeldet gij de oude veerkracht nog in hem
ópspringen, en zaagt gij dat de taaie volharding, kenmerk van zijn Hollandsche
afkomst, hem niet begeven had trots zijn jaren en tegenspoed.
F o u r i e 's vrouw, de oude tante S a r a , deed u het geheim van die wonderbare
kracht kennen. ‘Had ik mijn vrouw niet,’ zeide de oude Boer menigmaal, ‘ik had er
den kop bij laten hangen’. Want tante S a r a was een ‘kwaaie vrouw’, een ‘stoersch
wijf’, zouden wij zeggen.
Zij hadden hun kinderen, dertien in getal, zien opgroeien, hen zien huwen, en
zouden zij tezamen geteld
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hebben het getal hunner kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met trots zouden
de oude lieden het u gezegd hebben, dat het aantal van hun beider jaren nog niet het
getal hunner afstammelingen bereikte.
Maar nu zaten zij tezamen op de breede stoep van hun huis, starende naar de starren
en den hemel die zoo donker zich uitspande, nadat de zon in gloed en vuur was
ondergegaan.
Hun zonen waren op het veld. De oude vijand, de nimmer vervolgingsmoede, was
weer op hen aangedrongen, en wederom hadden zij het roer moeten grijpen ter
verdediging van haard en hof.
En het was voor zijn zonen in het veld, en voor zijn volk en zijn land, dat de oude
man de rimpelige handen vouwde tot een gebed vóor hij ter ruste ging, en een
smeekbede opzond naar den donkeren, zwijgenden hemel.
Nu lag de nacht zwaar en donker en geen geluid verbrak de stilte van het wijde,
eenzame veld...
Maar plotseling laaide een feller en hooger gloed, dan waarmede de ondergaande
zon de velden en bergen getint had, òp, en verlichtte spookachtig den omtrek.
Vlammen rezen omhoog, een zuil van vonken en vuur, en zwarte zware rookwolken.
Met dof gedreun scheen de aarde open te splijten en uit te barsten in één vuurzee.
Verschrikt ontwaakte F o u r i e en snelde naar het raam van zijn slaapkamer.
Was dat de laatste dag, de dag van vuur en bloed en rouw, waarover zij 's avonds
gesproken hadden?
Daar trof hem de snelle hoefslag van een paard, dat zijn woning scheen te naderen.
Vlug wierp hij de overjas om de schouders en trad naar buiten.
‘Wat is er,’ riep hij den aansnellenden toe ‘welk ongeluk geschiedt daar.’
De ruiter, een jonge man, liet zich ijlings van het paard glijden en den ouden Boer
vastgrijpende, hijgde hij: ‘Redt
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u oom, redt u, de Engelschen komen. Zij hebben mijn hoeve opgeblazen, en al wat
ik had vernield.’
Verbijsterd staarde F o u r i e den jongen man aan. ‘Zijn de Engelschen dan reeds
hier?’ riep hij uit. ‘Wat hebben wij ouden gedaan, dat zij ons zouden bedreigen en
onze hoeven vernielen? Wij hebben hun toch geen leed noch afbreuk gedaan!’
‘Wat deert dat hen,’ riep de ander gramstorig, ‘wat vragen deze schurken daarnaar?
In den omtrek, op mijlen afstands, moet de spoorweglijn opgebroken geweest en een
trein verongelukt zijn, en nu hebben zij in bevel, naar zij zeggen, alle hoeven te
vernielen en de bewoners te vangen of te verjagen.’
‘Mijn God’, riep F o u r i e uit, de handen met smeekend gebaar opheffende, ‘hoe
kunt ge het gedoogen en aanzien. Is er dan geen recht meer op deze aarde?’
Doch de jonge man vatte hem aan den arm. ‘Kom’, vermaande hij, ‘roep tante en
vlucht gij beiden. Gij hebt nog den tijd, straks zullen de schurken ook hier zijn. Zij
ontzien vrouwen, kinderen nòch grauwe haren’.
Maar F o u r i e schudde het hoofd. ‘Kom met mij naar mijn vrouw,’ zeide hij, ‘dat
wij het haar vragen.’
Zoo traden zij beiden de kamer in, waar de oude vrouw van het venster hen
tegemoet trad.
‘Zijn de Engelschen daar,’ vroeg zij kalm, ‘en vernielen zij de hoeven, de laffe
wreedaards die zij zijn? Meent gij, dat wij moeten vluchten? Alsof zij ons niet zouden
achterhalen! Neen, wij zullen ze hier afwachten, en zoo God wil dat zij ons van have
en leven berooven, welnu zijn wil geschiede.’
Zoo wachtten zij tot een dof gedreun, als van een opkomenden watervloed, hun
huis naderde en steeds sterker aanzwol. De oude Boer trad naar buiten op de veranda
blootshoofds. De grijze haren waaiden in den koelen nachtwind om den eerwaarden
kop.
Daar trad een man in den uniform van een Britsch officier uit de duisternis, waarin
enkele lantaarns gaten boorde, naar hem toe, de teugels van zijn paard een ander
toewerpende.

Onze Eeuw. Jaargang 1

973
‘I'm sorry, old man’, riep hij den grijsaard toe ‘maar ik zal uw oude nest moeten
aansteken evenals de anderen in den omtrek’.
‘Jong man’, antwoordde F o u r i e kalm, met de rimpelige hand, die breed en
vereelt was, over den grauwen baard strijkende en den officier aanziende, ‘heeft men
u geen eerbied voor grijze haren geleerd? Wat hebben wij gedaan, dat gij ons in het
holle van den nacht opschrikt? Of zoekt gij de duisternis voor uw werk? Weet dat
er een dag komt, dat alle onrecht zal bezocht worden aan zijn werkers.’
De officier, schijnbaar getroffen door de woorden van den grijsaard, keerde zich,
onverschilligheid veinzende, gemelijk af. ‘By Jove’, gromde hij, ‘denkt gij soms dat
ik voor mijn genoegen dit werk verricht? But such is war. Ik heb mijn bevelen en
moet die uitvoeren. Ik kan er niets aan doen,’ en hij haalde de schouders op met een
gebaar van niet-helpen-kunnen.
Maar een ander, ingelijks in officiersuniform, trad de veranda op door eenige
soldaten gevolgd. ‘Alloh, wat staat gij daar te talmen en met dien grijskop te praten.
Hebt gij hem gezegd dat hij voortmaakt?’ riep hij uit. ‘Ik verlang dat er een eind
komt aan dit helsche werk.’ En tot F o u r i e zich wendende: ‘Men heeft u gezegd
dat gij twintig minuten tijds hebt te redden wat u 't liefst is. Mijn mannen zullen u
wel helpen. Vooruit, wij hebben geen tijd te verliezen. De nachten zijn koud in dit
“blooming country”, wij zullen ze wel verwarmen’, en een ruw gelach verzelde de
spotternij.
‘The old man looks drolly enough,’ hoonde een soldaat met een lantaarn
toetredende, ‘waar is jou geld en whiskey!’ en hij wilde den Boer ruw aangrijpen.
Doch de jonge officier trad tusschenbeiden. ‘Blijf van dien man af’, riep hij op
dreigenden toon, ‘of ik zal u uw spot spoedig verleeren’.
De soldaat vloekte binnenmonds en drong met de anderen het huis in.
‘Laat mij gaan’, zeide F o u r i e tot den officier, ‘gun
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mij mijn vrouw te beschermen tegen deze onmenschen’, en hij volgde de tierende
bende, die naar drank begon te zoeken en de meubels stuk te slaan.
De oude vrouw stond in de slaapkamer, waar zij zich haastig gekleed had, met
den jongen Boer naast zich.
‘Men zal ons huis in brand steken,’ zeide F o u r i e bleek maar kalm, ‘kom laten
wij naar buiten gaan.’
Zwijgend volgde de Boerin den grijsaard.
‘Ik zal tenminste redden wat er te redden valt,’ riep de jonge man uit en begon het
ijzeren ledikant naar buiten te dragen, ‘anders zouden zij u in de koude laten
omkomen.’
De jonge officier stond met gefronsde wenkbrauwen toe te zien. Toen vatte hij
eensklaps het andere einde van het bed en begon mede te helpen de meubels uit te
dragen. ‘Wij kunnen de arme drommels toch niet laten omkomen,’ verontschuldigde
hij zich tot den anderen officier, die minachtend toezag.
‘Is dat onze zaak?’ wierp deze terug. ‘De mannen nemen wij mede als gevangenen,
het oude wijf kan voor mijn part omkomen.’
Op het donkere veld, door den gloed van enkele takkenbosschen die de soldaten
hadden aangestoken fantastisch verlicht, werden nu meubels, kleederen en andere
artikelen in een wir-war neergeworpen.
In het huis joelde de bende als bezetenen en woeste kreten drongen door vensters
en deuren.
Met gebogen hoofd en tranen in de oogen stond de Boerin bij den hoop goed, die
rossig verlicht werd als het vuur opvlamde.
‘Wat hebben wij de troepen van Hare Majesteit gedaan, of wat is onze misdaad?’
vroeg F o u r i e op den oudsten officier toetredende met nauw bedwongen
verontwaardiging, op den ruw neergesmeten hoop wijzende, ‘dat men ons aldus
behandelt.’
‘Hold your tongue,’ smaalde deze, ‘of wij zullen u het spreken spoedig verleeren.
Maak u gereed om ons te volgen als dit huis verbrand is.’
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De jonge Boer was nadergetreden om den ouden zoo noodig eenige bescherming te
bieden.
De officier wenkte een der mannen, die bij de paarden stond. ‘Wij hebben hier
lang genoeg verwijld, laat men dit nest met dynamiet springen laten. Neem deze
mannen gevangen, de oude vrouw kan bij den boedel blijven, zoo zij dit wenscht.’
‘Zijn wij dan wilden,’ barste F o u r i e eenklaps los in heftige verontwaardiging,
‘dat gij ons zoo behandelt? Gods wraak zal u treffen zoo gij -’
Doch de officier trad vloekend op hem toe en sloeg hem met de rijzweep in het
oude gelaat.
‘Ik zal u leeren uw mond te houden, Hollandsche hond,’ schold hij, maar de sterke
hand van den jongen Boer schroefde hem plotseling de keel toe. Een worsteling van
man tegen man ontstond en beide mannen rolden tegen den grond.
‘Dam'nd,’ siste de officier, terwijl het schuim hem op de lippen kwam. Twee
soldaten grepen den Boer aan en trokken hem van den woedenden officier af. ‘Kill
the dog,’ hijgde deze zijn revolver trekkende en op den weerlooze afvurende, ‘hij
zou mij gesmoord hebben.’
Een gedempte kreet werd gehoord en de jonge man zonk ineen. ‘Gij hebt hem
vermoord,’ riep F o u r i e uit den ongelukkige opvangende, terwijl de Boerin bij den
doodelijk gewonde neerknielde.
‘Steek het huis in brand,’ schreeuwde de officier woedend. De soldaten liepen het
huis uit en eenige minuten daarna volgde een heftige slag en steeg een helle vlam
kronkelend en sissend omhoog.
De gewonde sloeg de oogen op. ‘Geef mij water,’ smeekte de Boerin den jongen
officier. De andere trad tusschenbeiden. ‘Laat hem sterven, de hond’, snauwde hij.
‘Gij hebt hem vermoord,’ antwoordde de ander verontwaardigd, ‘is dat ons werk,
weerloozen vermoorden en huizen vernielen? Ik walg van dezen arbeid,’ en op den
gewonde toetredende reikte hij zijn veldflesch over.
De heftige gloed verlichtte het gelaat van den stervende en de omstanders.
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Hooger en hooger stegen de vlammen verteerend en knetterend op. De rook kronkelde
in dichte wolken omhoog, tot zij als een zwarte dreiging zwaar bleef hangen.
Toen strekte de stervende de handen uit. ‘Zie’, riep hij, ‘zie, de wolken pakken
zich saam.’
De wind die opwakkerde scheurde de rookkolommen aan rafels, zoodat zij sombere
spookgestalten schenen te worden, die dreigend de armen uitstaken. De rosse gloed
teekende ze scherp af tegen den hemel.
‘Zie, zie’, riep de stervende, ‘de dag van wraak komt!’
De jonge officier stond huiverend stil.
Toen zagen allen een wonderbaar schouwspel.
De vlammen werden heller en heller.
Vol angstwekkende dreiging pakten de donkere wolken zich saam door de roode
vlammen spookachtig verlicht.
Bij den stervende knielde de oude vrouw de handen biddend gevouwen. De grijze
Boer stond hoog, de witte haren waaiend in den wind.
‘Zie’ klonk weer de stem van den stervende, ‘zie boven Bethlehem staat Hij. O ik
zie Hem, mijn Koning!’
De sterren verglommen, de dageraad brak aan. Kleine lichte streepen kondigden
de komst van de zon aan. In het Oosten scheen een bleek licht. En boven Bethlehem
zag hij staan flauw het beeld van Eén nauw zichtbaar en toch duidelijk.
Het hoofd gedekt met een doornenkroon en in de oogen zulk een namelooze
weedom en deernis, of een wereld van smart zich voor hem ontsloot.
De jonge officier keerde zich huiverend om.
De wind had de donkere rookwolken saamgedreven. De grillige vormen vertoonden
een leeuw, groot, woest, met vlammende oogen en bloeddruipenden muil.
De officier bedekte zich het gelaat met de handen.
‘O! de dageraad breekt aan,’ riep de stervende. ‘Ik zie hem. Ook voor Afrika zal
de zon uit den nacht opgaan!’
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‘Laat ons gaan’, snikte de officier ‘het wordt mij hier te bang.’
‘God damn’, vloekte de ander. ‘This is worse than hell.’
En de troep reed heen, bij de smeulende puinhopen, waarover de zon lichtend
opging, de deerniswekkende groep in rouw en smart, maar met den glans der hope
op 't gelaat, achterlatend.
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Onze Leestafel.
A. v a n d e r F l i e r , Op leven en dood. Nijkerk, G.F. C a l l e n b a c h .
Tegen den historischen roman wordt dikwijls het bezwaar te berde gebracht, dat hij
in den regel òf geen historie, òf geen roman is. Wij hebben in onze letterkunde
voorbeelden van de goede soort in de werken van B o s b o o m - To u s s a i n t , die
de kunst verstond, om geschiedkundige trouw met letterkundig talent te verbinden.
Va n L e n n e p stond in het eerste opzicht zeker veel minder hoog dan de begaafde
vrouw, die zijn jongere tijdgenoot was, en ook in het laatste zou ik geen oogenblik
aarzelen de palm aan haar uit te reiken. Ik verdenk den bekenden geestigen en
geleerden causeur het onderscheid tusschen geschiedenis en fictie niet genoeg te
hebben gevoeld, niet genoeg eerbied voor de eerste gekoesterd te hebben, om haar
niet door de laatste te vervalschen en niet genoeg eerbied voor de laatste, om zich
met vertrouwen aan haar over te geven: hij werkte beiden dooreen met de bedoeling
om zijnen landgenooten in eene serie van werken hunne geschiedenis ‘op vermakelijke
wijze’ voor te dragen. Zijne straf ondergaat hij in het feit, dat zijne werken gedaald
zijn tot de keuken en bijna tot de kinderkamer, terwijl daarentegen B o s b o o m To u s s a i n t , hoewel naar onzen smaak wat al te breedsprakig, hare hooge litteraire
waarde overigens ten volle heeft behouden.
Ik vrees, dat mejuffrouw Va n d e r F l i e r meer bij Va n L e n n e p dan bij
B o s b o o m - To u s s a i n t is ter school gegaan. Zij wil blijkbaar in aangenamen
vorm zooveel mogelijk onvervalschte geschiedenis geven aan haar volk en den
belangstellenden lezer ook overtuigen van de geschiedkundige juistheid harer
voorstellingen. Vandaar de deftige ‘aanteekeningen’ aan het slot, die moeten bewijzen,
dat sommige harer voorstellingen op authentieke gegevens
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berusten: B o r en Va n R e i j d , G r o e n 's Archives, Va n M e t e r e n en D e l a
P i s e , P e t i t en D e T h o u , F r u i n en Va n d e r K e m p worden aangehaald,
zelfs handschriften uit ons Rijksarchief en uit dat van Simancas (!). Waartoe dat
vertoon van geleerdheid? Wie 's lands geschiedenis wil leeren kennen, zal niet naar
hare boeken grijpen; wien het om den roman te doen is, kan deze verwijzingen gerust
ontberen en is al mooi tevreden met de verzekering, dat de hoofdzaken in het verhaal
op waarheid gegrond zijn.
De zaak is, dat een historische roman allereerst roman moet zijn en dat alleen voor
zijne hoofdlijnen, of voor sommige overbekende bijzonderheden, historische juistheid
een vereischte is. Vandaar dat de schrijvers van goede historische romans zich
onthouden hebben van het beschrijven van algemeen nauwkeurig bekende feiten, of
van perioden, waarbij aan de fictie slechts geringe speling kon worden gelaten. Doet
men dit niet, dan loopt men gevaar òf te droog te worden in zijne voorstelling, òf
algemeen bekende personen en zaken verkeerd voor te stellen, ja tot karikaturen te
maken.
Op deze laatste klip is de schrijfster van dit werk meer dan eens gestrand: de
‘raadpensionaris’ (sic) O l d e n b a r n e v e l t werd een volslagen karikatuur, prins
P h i l i p s W i l l e m 's tragische persoonlijkheid een onbegrijpelijk mengsel van
zielenadel en halfheid, prins M a u r i t s bijna een halfgod, ‘hoog van gestalte’ (sic)
en ruim van staatsmansblik (?), F r e d e r i k H e n d r i k wat al te jongensachtig; de
voorstelling van de redenen, die leidden tot den slag bij Nieuwpoort, met name van
zijne gevolgen, is alles behalve met de historische feiten in overeenstemming.
Geschiedenis leert men uit dit boek niet, in ieder geval niet goed.
En de roman? Ook als zoodanig is het boek alles behalve boven bedenking
verheven. Aan fantasie ontbreekt het de schrijfster allerminst, maar de merkwaardig
veelzijdige Jezuiet, die nu eens als monnik, dan als staatsman, dan als koopman,
vervolgens als ridder, eindelijk als herder ten tooneele gevoerd wordt, is een al te
onwaarschijnlijk personage; het bekende zwarte zondenregister zijner ‘wereldwijze’
Orde wordt uitgeput om hem als een ijselijk monster te schilderen; dolk, vergif,
brandstapel, foltering, valsche list en onmenschelijke wreedheid staan allen op zijne
lange rekening. Hij beweegt zich met duivelsche snelheid en een onuitputtelijken
geldbuidel over onze landouwen, komt plotseling uit de lucht vallen, waar niemand
hem vermoedt en men verbaast zich ten slotte niet meer hem met geketende voeten
als herder te vinden op den weg van den held, die langs allerlei ongebaande wegen
te land en ter
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zee, na minstens driemaal halfdood te zijn geweest, naar Spanje teruggevoerd wordt.
Dergelijke merkwaardig toevallige ontmoetingen en allermerkwaardigste
avontuurlijkheden komen in het boek herhaaldelijk voor, maar de hoofdpersonen,
die er getuigen van zijn, verbazen zich over niets van dien aard, hoogstens ‘doemt’
bij zulke ontmoetingen eene ‘herinnering’ bij hen op, of komt met de belangstellende
vraag: ‘zijt gij het zelf?’ of desnoods een ‘kreet van verrassing’ de zaak in orde. De
samenhang van het verhaal laat op die wijze veel te wenschen over.
De taal minder. Het gelukt werkelijk de begaafde schrijfster, geïnspireerd door de
belangrijke, ja grootsche gebeurtenissen, die zij beschrijft - den slag bij Turnhout,
dien bij Nieuwpoort, den dood van A n n e k e v a n d e n H o v e - nu en dan den
lezer diep te treffen. Ook hare voorstelling van de werkzaamheid der alom
tegenwoordige en overal woelende misdadigers, die zij ‘Jezuieten’ noemt, is op
zichzelve als litteraire fictie verre van onverdienstelijk, al laat ook hier de historische
juistheid veel te wenschen over en zien wij in deze schildering de Orde weder op
ouderwetsche wijze aan de kaak gesteld, zoodat menige bladzijde als feuilleton in
‘de Grenswachter’ en dergelijke blaadjes opgeld zou kunnen doen.
Wanneer Mej. Va n d e r F l i e r hare wat al te weelderige fantasie aan banden
weet te leggen, het romantische niet langer zoekt in het gruwzame, onverwachte en
wonderbaarlijke, eindelijk ophoudt met geschiedenis te willen doceeren in plaats
van een roman te geven, zal zij, naar ik hoop, op het door haar gekozen terrein nog
menig geschrift kunnen leveren, dat onzen letteren ten goede komt. Talent heeft zij
ontegenzeggelijk maar het is wat wild opgegroeid.
P.J.B.
L o d e w i j k M u l d e r , Op glad ijs. Blijspel in drie bedrijven, den Haag,
J.W.N. K o c h , 1901.
De oude heer L o d e w i j k M u l d e r - zoo weinig ‘oud’ nog trots zijn hooge jaren
- heeft ons voor eenigen tijd een nieuw blijspel geschonken: ‘Op glad ijs’. Ter
verklaring van den titel zij dadelijk meegedeeld dat ‘op glad ijs’ zich begeeft zekere
F r a n s K i e z e l , de eenige drukkersgezel van het plaatselijk nieuwsblad in het
grensdorpje Meersbeek; hij luistert naar de inblazingen van den oplichter D r e y , die
socialistische redevoeringen houdt om
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geld in te zamelen voor een denkbeeldige weerstandskas. Men ziet dat de bona-fide
socialisten zich dus niets behoeven aan te trekken van wat hier ten nadeele van D r e y
gezegd wordt; hij is niet een der hunnen: ‘op 't moment’ is hij sociaal-democraat,
‘zoo rood als een kreeft’; ‘ik kraam van alles uit’ zegt hij ‘en iedereen denkt dat ik
het meen.’
Wie dus verwachtte dat in dit blijspel afgerekend werd met sociaal-democratische
volksmenners en hun fraaie beloften, wordt in die verwachting teleurgesteld: D r e y
is een chevalier d'industrie, die brandbrieven schrijft en zich op chantage toelegt.
F r a n s K i e z e l beduidt hij dat hij eischen moet tegen bedrijfsongevallen op de
drukkerij verzekerd te worden. Inde irae. De vraag is of de schr. gelukkig is geweest
in de keus van den eisch, dien hij den werkman deed stellen. Op zich zelf schijnt
toch die eisch niet onrechtvaardig. F r a n s is - zoo vertelt de wethouder We n t i n k
- met een jong maatje ‘die een daalder in de week verdient’ het heele personeel der
Meersbeeksche Nieuwsbode; hij zet, hij drukt, hij vouwt de krant en zet er de adressen
op. ‘En u begrijpt, voor een krant, die maar tweemaal in de week uitkomt en maar
77 abonnés heeft, kan hij dat werk best af, en hij heeft er een aardige verdienste aan;
f 7,50 in de week.’ - ‘Dat is’ (antwoordt de ingenieur M a a r t e n s ) ‘voor zoo'n
jongmensch al een behoorlijk weekgeld. Neen, dan behoeft hij op een verzekering
tegen ongelukken niet aan te dringen.’ - ‘Ik zou ook niet weten,’ herneemt de
aandeelhouder We n t i n k , ‘waar het geld vandaan moest komen. Er is meer kans,
dat we er van 't jaar nog zullen moeten bijleggen dan dat er voor de aandeelhouders
nog iets overschiet. En ongelukken? Ik geloof, dat hij het al heel knap zou moeten
aanleggen om op die drukkerij een ongeluk te krijgen. Het eenige ongeluk, dat er
ooit is gebeurd, is dat we nog nooit een dividend hebben gekregen’....
Men mist in dit gesprek één ding: de stellige verklaring van den heer We n t i n k ,
dat een verzekering van K i e z e l tegen bedrijfsongevallen onnoodig is, omdat men
hem, mocht hij een ongeluk krijgen, niet onverzorgd zal laten, noch ook zijn oude
moeder. Want de redacteur Va l k , een maniaque op het punt van statistiek (echte
kluchtspel-figuur, die berekent dat in een gemeente van 6000 zielen elke zes jaar
‘drie en een halve’ (!) zelfmoord voorkomt en die er over tobt waar hij ‘die halve
vandaan zou halen’!) want Va l k moge berekenen, dat ieder ‘boekdrukker in Europa
een honderd vijftig millioenste kans’ op een bedrijfsongeval heeft en
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We n t i n k moge erkennen, dat er voor goede dingen altijd geld moet kunnen
gevonden worden; - hij laat daar dadelijk op volgen ‘m a a r v o o r z o o i e t s - een
verzekering tegen een ongeluk op onze drukkerij....’ en voltooit zijn zin niet, ons in
het onzekere latend waarom voor dit ‘goede ding’ geen geld is te vinden.
Doet men den blijspeldichter onrecht, door zoozeer den nadruk te leggen op de
twee punten, die in het bovenstaande op den voorgrond gesteld werden: het feit dat
D r e y geen overtuigde sociaaldemocraat, doch een afzetter is, die ‘roode’ gevoelens
gebruikt voor chantage; en dit andere feit, dat de door zijn slachtoffer gestelde eisch
noch onrechtmatig noch onbillijk is? Ik meen van niet. Want het was voor K i e z e l
gevaarlijk geweest D r e y te vertrouwen, ook al speelde dit heer een gansch andere
rol; en K i e z e l is eerst dan de opgewonden, doch sympathieke figuur, die hij zijn
moest, wanneer hij, door D r e y bepraat, een onmogelijken eisch stellen gaat.
Doch heeft men aldus afgerekend met wat m.i. een fout in den opzet der intrigue
geweest is, dan kan men overigens en onder dat voorbehoud verklaren dat dit blijspel
zich aangenaam lezen laat en zeker wel speelbaar is ook. En al heeft men bezwaren
tegen de figuur van Va l k , die - het werd reeds opgemerkt - als plattelands-journalist
en ook in het algemeen als mensch te veel een charge is, men kan genieten van de
vele ‘grains de bon sens’ die in deze drie bedrijven te vinden zijn.1) Zoo kan men
dus, summa summarum, den vader der ‘Kiesvereeniging van Stellendijk’ van harte
gelukwenschen met dit werk zijner latere jaren.
H.S.
G.D. en J. M i n n a e r t . Siddhârtha of De Ster van Indië. Historisch
Tooneelspel. Amsterdam, C o h e n en Zonen 1901.
Dat was wel te zien aankomen dat den een of anderen dag Buddha ook ten tooneele
zou verschijnen. Door S c h o p e n h a u e r in de filosofie, door de
godsdienstgeschiedenis in de theologie, door E d w i n A r n o l d 's groot gedicht (The
Light of Asia) in de literatuur binnengeleid, is Buddha voor onzen tijd al mee een
van de

1) Als proeve van zoodanig ‘grain’ dit: de quasi-roode D r e y , die zich ‘burger’ noemt en laat
noemen, hoort tot zijn verbazing dat ‘burger’ hetzelfde is als het door hem zoo gehate
‘bourgeois!’
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hoogste en populairste verschijningen geworden. Alleen het tooneel had - tenminste
voor zoover ik weet - hem nog niet genaast. En toch lag zulks voor de hand. Want
het leven van Buddha is bij uitstek dramatisch. De schitterende jeugd van den
troonopvolger; zijn roeping om een vorst te worden in het rijk der waarheid; zijn
verzoeking om toch de wereld, vrouw en kind, vader en rijk te verkiezen boven de
waarheid; zijn zegepraal: de wereld werkelijk te verwerpen enkel te leven voor zijn
verlossing uit dit leven, en tot het nieuwe leven een groote schare te bekeeren, zelfs
zijn vijand, zijn verlaten vrouw en kind; het zijn de als 't ware aangeboden bedrijven
van dit dramatische leven, die dan ook zeer dankbaar en juist door het zich aan de
historie aanpassend talent van de heeren M i n n a e r t gebruikt zijn als de vier
bedrijven van hun historisch tooneelspel.
Daarbij wat 'n scènerie! Tegen de in het blauw klimmende sneeuwtoppen van den
Himalaya het zoetweelderige landschap, met stille lanen en klaterende fonteinen,
waar nog weelderiger danseressen of aristocratisch-vrome Brahmanen u doen vergeten
het leven van strijd en ellende.
Waarlijk, als hier niet wat van te maken was, dan is nergens wat van te maken.
Nu, de heeren M i n n a e r t hebben er wat van gemaakt; ja, hun tooneelspel is zelfs
‘bekroond door de stad Gent en door het Belgisch Staatsbestuur in den
driejaarlijkschen prijskamp voor tooneelletterkunde, tijdvak 1898-1901.’ En me
dunkt velen van hen, die het gezien hebben, zullen zeggen: deze bekroning is verdiend.
Want het mòet wel indruk maken op ons publiek. Immers ziet maar eens wat men
voor zijn geld krijgt: wedstrijden, optochten, avondfeesten, onweeren, sluipmoord
en valschheid, hartstocht, ballet - en vroomheid. Vooral van het laatste moet men
niet min denken. G o e t h e wist het wel: ‘willst du der Welt und den Frommen
gefallen, male die Wollust und male den Teufel dazu.’ Ja, dat wil men toch maar:
een ballet - en vroomheid. Vooral nu, moet me dunkt dit tooneelspel succes hebben.
De wereld heeft nu eens genoeg van enkel balletten. Voor variatie ook eens wat
vroomheid! Vroomheid van het genre: verteedering des harten, want dat genre is
zeer gewild. Welnu, dat is hier te vinden bij Buddha, De Ster van Indië, den
koningszoon die monnik werd en algemeene liefde predikte.
Maar hier kom ik dan op mijn eerste bezwaar tegen dit tooneelspel. Wij vinden
hier niet het echte, Indische Buddhisme, maar het Europeesche, salon-Buddhisme.
Het is fout Buddha voor te
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stellen als een brave socialist ‘wien het groote verschil der maatschappelijke
toestanden het pijnlijkst treft’ en die opkomt tegen ‘den strijd van het bestaan’ (bl.
18). Het is fout Buddha te laten zeggen: ‘arbeid, toewijding uit liefde delgen al uwe
schulden uit’ (bl. 120); dat is een centje levenswijsheid van de oude negentiende
eeuw, maar dat zou voor Buddha een leelijke ketterij zijn, een afschuwelijke dwaling.
Kostelijk lacht men als men (blz. 107) leest: ‘Buddha zet zich neder bij den boom;
kruist de beenen, vouwt de handen in den schoot en valt in slaap’. Dat ‘en valt in
slaap’ is kostelijk, indien men een parodie wil schrijven op het Buddhisme, maar een
fout als men het wil verheerlijken. Dan had er moeten staan: ‘en valt in gepeinzen’.
En dergelijke fouten worden niet uitgewischt door enkele waarlijke schoone trekken
en woorden van Buddha, als: ‘wat liefde schonk, draagt liefde's kostbaar merk’.
Mijn tweede bezwaar is de taal. Wat een ulevellenpoezië die huwelijkszang der
Brahmanen:
De huwlijksband roept u tot plichten,
Tot lief en leed in trouw gedeeld,
Tot wat het hoogst men kan verrichten
En wat de ziel het meest verêelt.
Elkander steunen, minnen, eeren,
Dat brengt geluk aan uwen haard;
Verdraagzaamheid zult gij er leeren,
Zoo blijft ge zelf voor leed gespaard.

En 't drinkliedje van den Nar (bl. 55) is misschien nog erger. Ook het proza mist alle
couleur locale. Het is onschuldig proza van brave Hollanders, maar er is niets in noch
van den heeten gloed, noch van het vage gepeins der Indiërs. De schrijvers hadden
eens rustig The Sacred Books of the East moeten lezen, dan zou bij hun onmiskenbare
talenten voor het tooneelspel in het algemeen, hun Siddhârtha werkelijk hebben
kunnen worden een historisch tooneelspel, en niet geworden zijn wat het nu is: een
onware, en dus onschoone tooneelvertooning.
G.F.H.
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[Derde deel]
Strandjutten.
Door G.F. Haspels.
S j o e r d D u i n s t r a zwom in de weelde van het tehuiskomen.
Op den dijk had hij zooeven moeten zingen, zoodat de passagiers, die vóór hem
liepen, hadden omgekeken, waarop hij gezwegen had, bedenkende dat hij weer in
Friesland was. Nu, staande voor de herberg, zocht hij eerst over zijn sporthemd: of
zijn driemaands-gage er nog zat; zette toen zijn blauwlakensche zeemanspet wat
schuiner, wipte zich met den schouder zijn bultzak wat losser op den rug, streek zich
even over roode snor en schippersbaardje, trok zich met een zwaai de deur der herberg
open en ging toen, met doorzakkende kniëen, dansende binnenstappen.
‘Moeke, je moesten mij twie eiers geve’, zei hij ineens, als een boodschap, die hij
moest overbrengen. Hij vond, dat zoo'n bestelling houding gaf aan een matroos, die
met driemaands-gage thuis kwam - en straks dan misschien nog een kop koffie. Hij
had wel eerst een half uur geleden goed ontbeten in het Amelandsch Veerhuis te
Holwerd, maar een matroos, die met driemaands-gage thuis kwam moest toch zijn
stand ophouden. Nu daarvoor gezorgd was, kon hij, midden in de gelagkamer staande,
de zaken eens opnemen. Jawel, nog alles als voor twee jaar, alleen kleiner,
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veel kleiner. Moeke, nog met de morgenmuts, ronder en kleiner, 't gelagkamertje
met de oude tafeltjes nauwer, de borstweringen van de ramen nog meer in den dijk
gezakt, zoodat men nog maar even over den dijk de Friesche Wadden zag - alleen
de stille, grijze zee nog even wijd en breed en statig. En opeens erkende S j o e r d ,
dat dit één van de momenten was, waarnaar hij al jaren had uitgezien, op zee en in
al die vreemde havens, en dat hij ook dit binnenkomen voortdurend voor oogen had
gehad, toen hij eergisteren en gisteren van Kiel in éénen door had gespoord naar
Leeuwarden - en besloot hij er van te genieten ook. Dat eieren bestellen was een
goed begin geweest, het behoorlijke gevolg op zijn logeeren in het Amelandsch
Veerhuis vannacht, als een heer, in een eigen kamer. Nu gooide hij zijn bultzak
luchtig op een tafeltje, ging daaraan zitten en kijken wie met hem mee zouden gaan
naar 't Ameland.
Twee bekenden - het hoofd der school van Nes en een reiziger, dien S j o e r d al
van jongen af door 't Ameland had zien trekken met dezelfde zwart-wasdoeken
pakken, aan riemen afhangend op borst en rug - en een half-bekende: die m'nheer
met zwarte snorren, die ook gelogeerd had in het Veerhuis, en die van hem aan het
ontbijt over heel 't Ameland haring of kuit wou hebben, tot over het strandjutten toe,
zoodat hij hem eindelijk voor een stillen kommies was gaan houden, voor een
achterbakschen vijand van heel 't Ameland.
Dat was toch H o o g v e l d in 't geheel niet, wel internationaal journalist, die eenige
Parijsche en Berlijnsche bladen dingen van Holland vertelde, waarvan in Holland
zelf niemand iets wist, en die in de Blauwe Amsterdammer al jaren de ‘Uitstapjes’
schreef, die aan de Blauwe Amsterdammer een reusachtig debiet, en hem menige
prinselijke ontvangst hadden bezorgd. Want hij had maar een briefkaartje te schrijven
aan den secretaris van het ‘Vreemdelingenverkeer’ van een pension-dorp of -stadje,
en er maar simpel onder te zetten ‘H o o g v e l d , medewerker van de Blauwe
Amsterdammer’ of hij kon er bijna zeker van zijn, zich aan het station te zien
opgewacht door den praeses
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en secretaris van het Vreemdelingenverkeer, die hem statiglijk overhandigden aan
den eersten hotelier van het pension-plaatsje, welke hem zeer eerbiediglijk
vertroetelde, zonder hiervoor eenige belooning te vragen, dan alleen: een loffelijke
vermelding van zijn pension in de ‘Uitstapjes’ van de Blauwe Amsterdammer. Maar
H o o g v e l d had nu eens afstand gedaan van al die welverdiende hulde. Hij wilde
nu eens iets aparts geven, zich opofferen, zich getroosten met boerenbrood en wie
weet, misschien wel met bedsteden, maar om dan nu eens een ‘Uitstapje’ te geven,
dat misschien nog wel furore kon maken te Parijs! Van ochtend had hij dien matroos
al aan het praten weten te krijgen. Kolossaal, dat beloofde iets: die matroos had zich
iets laten ontvallen van ‘strandjutten’ en hij had er uit begrepen, dat het zoo iets als
stranddieverij moest zijn. Oef, dat zou een ‘Uitstapje’ kunnen worden, te midden
van stranddieven en strandroovers! Enorm interessant; geknipt voor Parijs! Wie weet,
hoe avontuurlijk ook....en het raam uitstarende zag hij weer terug ‘The Pirates of
Penzance’, die hij te Londen in Savoy Theatre gezien had, die operette vol
bovengemeen-hupsche zeeroovers, en zóó-aanminnige zeerooverinnen, dat er niet
op te verlieven, bijna een misdaad scheen, en hij zag nu het tooneel verschoven naar
't Ameland en zich zelf een eerste rol spelen.
Ondertusschen werd er besproken of de postschuit water genoeg zou hebben om
hen te komen halen van Nes. S j o e r d grinnikte, dat ze er wel eerst met afgaand tij
zou zijn; er was tegenwoordig voor Holland geen water meer in de zee, sinds
Engelschen, Noren en al dat vreemde volk zooveel water noodig hadden. De reiziger
begon verachtelijk een pijp te stoppen en ging op zijn pakken geleund zitten rooken.
Het hoofd der school lachte, dat de schuit hem niet vaak meer bij den neus kon
hebben; dit was op één na zijn laatste reis, want hij kwam thuis van een gelukkige
sollicitatie op 't vasteland.
‘'t Sil je doch wel spite, meester, dat je nou an 'e faste wal wone moete; mar meester
kan misskien niet teugen 'e fron op,’ lachte Sjoerd met medelijden, want hij kende
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genoeg matrozen, die in Rotterdam drie hoog hadden moeten gaan zitten, in zoo'n
bloemkoolbuurt, omdat de vrouw naar de stad wou.
‘Ho S j o e r d !’ lachte de meester ‘ik ga naar de wal, omdat achter jelui land geen
land meer achter is, want met 't Ameland zegt 't land Amen, en dus is het uit!’
‘Mooi seid, meester, mar deerom is 't Ameland krekt 't mooiste land, want Amen
is doch mar 't mooiste fan 'e heele preek.’
Onderwijl was vrouw S e t s t r a , nu met het zilveren oorijzer en de kanten
floddermuts getooid, weer binnen komen schuiven, had de eieren voor S j o e r d
neergezet, en voor het raam staande gezegd: ‘dêr komt it fjerskip!’
Allen waren achter haar komen staan, behalve S j o e r d die met groot geweld een
ei was gaan tikken. Ja, daar was een zeil op zee.
‘We wandelen maar vast op, dan behoeft ze niet te wachten’, zei het hoofd der
school. De reiziger laadde zwijgend zijn pakken op. H o o g v e l d , die het bijna
kannibaalsch vond, dat die matroos na zijn eindeloos ontbijten nu weer opnieuw ging
eten, volgde de anderen naar buiten.
S j o e r d vermorzelde met nijdige vingers de schalen der eieren, die hij alleen had
moeten eten ter eere van zijn thuiskomst en bestelde nu de kop koffie. Toen de
kas'leinske hem deze bracht vroeg ze, de eierschalen wegnemend, of het hem had
mogen smaken.
‘Niet soo as an boord, deer fleit it beter,’ pochte S j o e r d een beetje, maar alleen
om nu haar te kunnen gaan vertellen, hoe zijn schip te Kiel was binnen gekomen,
drijvend op de waterdichte schotten, de kiel aan flarden gestooten op een rif; het
moest ‘nije halve soolen en hakken hewwe’ en daar zou wel een drie weken mee
heengaan en dus kwam hij eens even naar Grootje zien. Of 't schip dan niet deugde?
Jawel, het schip was parmantig genoeg, maar de stuurman was een kwabaal; als 't
schip-zelf niet te verstandig was geweest om zich niet te laten dwarsjagen, dan had
hij het wel tienkeer in plaats van eens op de rif-
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fen gezet. Ja, hij zou er toch maar weer mee gaan varen, want de reederij was goed,
en de schelvischen konden toch naar je fluiten, als 't je tijd nog niet was.
Zij stond, een beetje over een tafeltje gebogen, één oog op den uitkijk naar de
postschuit, moederlijk naar hem te luisteren. Zij had in haar jonge dagen zijn vader
goed gekend, en als de huwelijken niet in den hemel gesloten werden, wie weet....
S j o e r d had haar met een schuwe vreugde bewonderd. Ja, in die vreemde havens
had hij in zoo'n Zeemanshuis ook wel eens een moederlijke vrouw gezien, maar daar
ging toch niets boven de deftigheid van eene oude Friezinne. Zoo rond, krom, oud
en rimpelig als ze scheen, zoo oprecht, stoer en dapper was ze. Ze wist alles en zei
niets; ze beloofde nooit en deed alles; ze slofte zoo schijnbaar over het leven heen,
en kende er meer diepten en hoogten van dan hij kon vatten. Hij zou haar net zoo
graag een klap hebben gegeven, dan haar geld hebben betaald. Heel zacht schoof hij
een kwartje half onder 't schoteltje van zijn koffiekop en praatte wat voort, alleen
om haar aanziende, te kunnen daveren van pret van binnen, dat hij weer thuis was
gekomen.
‘'t Fjerskip komt al tichte bij’, waarschuwde ze hem deemoedig.
‘Nog ien keer over stag!’ riep hij, even naar de postschuit ziende, en zijn bultzak
over schouder werpend, haar met een knik dankend.
‘Wol thús’, hoorde hij nog, en meteen trad hij naar buiten.
Een vroolijk binnenwindje kuifde de Friesche Wadden; hoog-op rondde de dijk
naar Ternaard heen, met schapen aan zijn groenen voet, langs de opengevoorde
voorjaarsakkers; onder den hoogen, lichtwolkigen hemel lag diep-vlak het land met
de vele kerktorens naast de even-huppelende zee, aan den horizon afgesloten door
Buren, voor hem herkenbaar aan de hooge duinen. Dáár herkende hij ook, hier aan
een zwarte lijn, dáár aan een branding den verdwijnenden dam tusschen Buren en
Holwerd. Hij herinnerde zich, hoe
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hij als jongen er nog was overgeloopen met dien brief van zijn vader aan den notaris
te Holwerd, om dat stuk land te koopen, waarvan zijn vader de pondemaat belegd
had met de guldens van het jaartal - was het niet 1879 geweest? - en hoe zijn vader
bij het achteruit-boeren de pondemaat land had moeten verkoopen voor vijf honderd
gulden, en hoe hij zelf daarom, na den schielijken dood van vader en moeder, was
gaan varen om Grootje te onderhouden....
‘Nog niet, nog ienkeer over stag!’ mompelde hij, den dijk afdalend, ziende dat de
postschuit niet tegen den wind, die vlak van de kant kwam, opkon.
Hij stapte met welbehagen over de basaltsteenen van den dam, aan welks eerste
kromming het hoofd lag, waaraan de schuit gewoonlijk landde.
‘'t Skip haalt 't hooft niet,’ jubelde hij de anderen tegemoet, die met fladderende
jassen, de hand aan den hoed, stonden te wachten en te mopperen.
‘'t Skip haalt 't hooft niet,’ schaterde hij nog eens, met trots ziende, dat de wind
aanwakkerde, die zeker 't Ameland wou vrijwaren van het bezoek van dien stillen
kommies.
Bom, daar zat de schuit al op 't zand, in den ‘Elleboog’, een kromming van den
dam, een honderd meter van het hoofd af. De fok zakte, daarna 't zeil, en het was te
zien, dat de schuit al bonkte op het zand. Ondertusschen joeg de wind het water weg;
de schuit zou direct terug moeten met of zonder passagiers. Zij zette al een loopplank
uit op den dam, die half onder water stond, en daar kwamen al de passagiers van 't
Ameland aangeplast! De reiziger stond te razen op zijn patroon, di zelf in het vervolg
naar 't Ameland mocht gaan. Het hoofd der school troostte zich, dat het op een na
de laatste keer was en stapte op. S j o e r d had er parmantige pret in, dat hij juist een
paar nieuwe schoenen van K i e l aan had en keek of de stille kommies zijn voorbeeld
zou volgen: de kousen uittrekken en alleen in de schoenen den tocht wagen.
H o o g v e l d vond het een verbazend interessant ‘Uitstapje’ en dacht, dat hij wel
droogvoets, over de basaltsteenen wippende, de schuit kon
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bereiken. Maar dat viel tegen! Op dien smallen dam tusschen watergebruis van
weerszijden werd hij wat schichtig; die steenen waren enorm glad; daar kwamen
hem Amelanders tegen, een boer met een lammetje in de armen; een ander een blatend
schaap achter zich aantrekkend door 't water; hij wou uitwijken: o wee, daar plonsde
hij tot zijn knieën in het water, warm, maar toch hem doende huiveren... S j o e r d
plonsde hem voorbij, lachende: ‘Hoho m'nheer, frissche morgen!’ en toen tot een
passeerenden Amelander ‘jawel, te Kiel ofmonsterd, met gage nee huus!’ H o o g v e l d
voelde nu zijn beenen verstijven van de koude, maar voort moest het, voort, afglijdend
van de gladde basalten, weer met zware schoenen uitplonzend uit het water, miauwend
van de koude, woedend op zijn domheid, maar voort, voort, de anderen achterna,
eindelijk de gladde scheepsplank opgesjord, waarna dadelijk de fok werd geheschen
en S j o e r d met den schipper de schuit losboomden, zee in.
H o o g v e l d zat in het lage roefje, een koud, donker, verveloos hokje bij het roer,
te bibberen van de zenuwen en de koude. Boeh, hij zou natuurlijk doodziek worden,
want hij kon tegen alles, behalve tegen koude voeten! Wat hielp dat, of 't hoofd der
school, in zijn vreugde, dat het op één na de laatste keer was, ijselijke verhalen deed
van overtochten, toen men was blijven zitten in het ijs, of troostte, dat zeewater zoo
gezond was en nooit verkouden maakte? Boeh, hij zou zeker een koliek krijgen op
't Ameland en daar zou natuurlijk geen laudanum zijn!
S j o e r d glorieerde in het genot ook hier weer thuis te zijn. Dit tjalkje hoe lang
hij het al gekend! Zijn schoenen van Kiel had hij aan de gaffel opgeheschen en daar
hingen ze nu te drogen onder de wapperende vlag. Zijn broek liet hij nog opgestroopt
boven de knie, en met trots en voldaanheid zag hij zijn bloed uit een paar schrammen
vlakken en kronkelen bloeiend-levend-rood over zijn doodiggele kuit. Aan den
schipper, die met hem aan het roer stond te rooken, gaf hij het verhaal van zijn schip,
dat ‘nije halve soolen en hakken hewwe moest’ om dien kwabaal van een stuurman,
en hij vertelde dit als was het een
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nationaal-zedelijke gebeurtenis, die een horizon van wijsheid opende. Ah, daar was
Nes al, de oude vierkante toren, met het bepande, echt-friesche dak boven de boomen
uit, en daar en overal waren de duinen. Ah, daar was de roeiboot al, waarin ze aan
land zouden komen.
H o o g v e l d vroeg klagend waarom er hoofden waren, als de schuit er toch niet
aanlegde?
De reiziger rookte verachtelijk voort en spuwde de lucht rondom hem vol wolken.
Het hoofd der school was geheel opgemonterd, nu hij zoo vlak bij de glorie was:
zijn gelukte sollicitatie te kunnen bekend maken. Maar - S j o e r d was hem de baas
in vreugde. Zijn halfgedroogde schoenen over de drooge kousen aantrekkend,
mopperde hij, dat die leelijke Moffen nog niet goed genoeg waren om schoenen te
maken; in de schuit springend glitste hij uit en stootte zijn geschramde kuit nog eens
open en raasde tegen dat Ameland, waar je alleen half-dood kon aankomen; kortom
S j o e r d zwom in de zaligheid van het tehuis-komen.

II.
Grootje had gebromd, bromde, en zou nog brommen. S j o e r d had dit eerst aanvaard
als onvermijdelijk element in zijn blijde wellekomst, want als Grootje niet bromde,
was zij ziek. Later, toen het wat heel erg was, had hij het verklaard uit haar
rheumatiek. Want aan de seinposten waren de stormballen geheschen, en o wonder
- want gewoonlijk besloten de Amelanders daaruit tot lief weertje - er zat ditmaal
werkelijk storm in de lucht, en dan was Grootje altijd extra mopperig. Eindelijk, toen
het al te erg was geworden, en zij hem ook al had uitgeveterd, omdat hij in huis zijn
mooie pet bleef dragen, had hij gezegd:
‘Ik gaan skimer-avond houden bij P i e t -oome’ en nu was hij buiten. Loodgrauw
hing de April-hemel zwaar op het land. Rechts, de stille, geduldige duinen in een
sombere afwachting van den storm; links het dorre, vlakke land: gezichten ver enkel
bruine ‘wierden’, waardoor greppels
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en slootjes en gaten vol vuil, geel water, en op die vlakte, die zonder overgang zoo
de zee in schoof, geen huis, of hek, of struikje, niets dan de lijn telegraafpalen naar
Ballum en Hollum, die de eenzaamheid nog eenzamer maakten, en over die
troostelooze vlakte ook al de stille somberheid, die de komende voorjaarsstorm voor
zich uitzond.
‘As je nou niet wisten hoe mooi of 't zeumers hier is, dan sou je soo seggen: hoe
het de duvel 't hier soo krom neersmeten’ mompelde S j o e r d . Toch huppelde hij
op zijn klompen vroolijk over 't zandpad, dat den duinkant hield. Zijn blauwe oogen
zochten verlangend den schoorsteen van het huisje, waar hij W y t s k e weer zou
zien. Nog een kromming van het pad langs den voet van het duin, en daar was het
huisje, niets veranderd: het strooien dak, zwart en groen verweerd, de witte muren
vuil grijs, om de huisakkers de walletjes van zoden, en het tuintje ompaald met
stukken van walvischkaken en -ribben, door regen en weêr zoo ingevreten, dat ze
meer geleken op blank-verweerde eiken-palen dan op tropheën van de
oud-Amelandsche zeevaart. Hij opende de krom in haar hengsels hangende staldeur,
snoof met welbehagen de prikkelende, warme stallucht in, en trad de keuken binnen.
Ook hier als van ouds: de muren van blauwe en paarse tegeltjes, met de voegnaden
zwart van ouderdom en rook, de balkenzoldering, de klaptafel voor het raam, en de
glazen kast alles roodbruin gekleurd, en op den estrikken-vloer op een stoeltje zoo
laag, dat hij de beenen languit op de haardplaat kon uitrekken, de oude P i e t e r
S y b r a n d s . Vóór S j o e r d het nog goed wist, zat hij ook al met de voeten op de
plaat, half onder de schuin-neerhangende schouw, de oogen op de gloeiende asch,
den ex-zeeman te vertellen van zijn schip dat ‘nije halve soolen en hakken hewwe
moest’, en van dien kwabaal van een stuurman. De oude wreef zijn stijve stomphand
met geweldig pleizier over het groote, rimpelige gezicht, dat dom-slim S j o e r d
aankeek en dan weer ging staren in de gloeiende asch. Het gezelschap van den jongen
zeeman bracht den oude aan het praten, eigenlijk aan het klagen met verweerde,
gebarsten stem. S j o e r d onderging gelaten
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de klachten van den oude. Hij kende al diens wijsheid: één groote aanklacht tegen
de stoom; die had van de brave varensgezellen stokers gemaakt en oppoetsers, die
geen kluiver meer van een razeil konden onderscheiden; die had de visch uit zee
gejaagd, zoodat hier waar in zijn tijd de schelvisch volop en de rog tegeef was
geweest, bijna geen droog botje meer te krijgen was; die had het Ameland dood
gemaakt, morsdood, de Amelanders naar Amsterdam gehaald, de zeevogels verjaagd,
zoodat je met Paschen geen ei meer te eten kreeg; die had ook aan het strandjutten
een eind gemaakt, want wat spoelde er tegenwoordig nog aan, nu die ijzeren bakken
dadelijk zonken?
Onderwijl zat S j o e r d zich te verheugen op de komst van W y t s k e . Waarom
kwam ze nu niet? Hij had toch expres zoo hard gesproken, dat zij hem had moeten
hooren. Zij begreep toch, dat Grootje hem had uitgescholden, omdat hij naar haar
kwam, ook, dat hij niet zoo lang van Grootje kon wegblijven. Waarom kwam ze dan
niet? Ah, daar was ze.. en ze had hem nu ook reeds de hand gegeven, en hij had,
blijvende zitten, haar reeds met een enkel woord iets verteld van zijn thuiskomst en nu mat hij haar, die tegen het avondraam donker silhoueteerde met de oogen, en
hij zag dat haar schouders en armen nog voller waren geworden, en dat haar oogen,
die in den schemer hem tegenlichtten, jubelden: ‘ik bin fan jou, ik bin fan jou!’
De oude man had intusschen zijn leer over het strandjutten verder ontvouwd en
was juist gekomen tot zijn aan S j o e r d volkomen-bekende slotsom: een Amelandsch
strandjut is een hoogst fatsoenlijk mensch, die met hetzelfde recht gaat strandjutten
als een boer gaat vruchten inzamelen van eigen akker, ja, die dit eigenlijk verplicht
is; een vreemde strandjut is een dief, iemand die aardappelen rooit van een andermans
akker; en derhalve, W y t s k e moest morgen, want van nacht zou 't stormen, gaan
strandjutten, ofschoon 't wel niet veel zou geven, nu die ijzeren bakken dadelijk
zonken en alles meenamen naar de diepte, - misschien alleen wat sigaren, die dreven!
S j o e r d stond op en gaf hem de hand. Op de deel
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wachtte hij een oogenblik, en daar was ze. Bedeesd bleef ze staan, de groote, krachtige
W y t s k e , maar hij gevoelde dat haar oogen hem in den donker tegenstraalden. Eén
kalme overwinnaarsstap van hem en zij verborg, haar handen op de borst gevouwen,
zich tegen hem aan. Met juichende armen omsloot hij haar - en in een lange omhelzing
zeiden zij elkaar alles, zonder één woord. De geit blêrde - de eenden snaterden een
oogenblik, als fluisterden ze elkaar wat toe - S j o e r d en W y t s k e hielden in
sprakelooze verrukking elkaar omkneld, en stonden nog zoo, ook toen 't weer reeds
doodstil was geworden op de deel.
Eindelijk fluisterde hij: ‘morgen froeg stranjutte. Wat mut it weze?’
‘Och, 't mag ommers niet?’ fluisterde zij verlegen terug.
‘Kom, hij is al soo oud’, pleitte hij.
‘Nou, dan wat sigaren en beskuut’, zei ze hem de staldeur uitlatende.
Zuchtende van geluk en zaligheid, was S j o e r d teruggeloopen, in de neerzijgende
duisternis niets ziende, dan de rondende silhouet van zijn W y t s k e tegen het
avondraam, met de hem tegen-lichtende oogen, die jubelden: ‘ik bin fan jou, ik bin
fan jou! Nu had hij Grootje's welkomstgrom: dat het schande was, haar den eersten
avond al te ontloopen, reeds achter den rug. Hij had toen een stillen grauw weggekucht
en zich zoet gezust met de overpeinzing: dat eeuwige vrouwvolk, ze koejonneeren
je allemaal - en zonder dat is een mensch toch nooit tevreden. En zoo had hij Grootje
haar jaloerschheid op W y t s k e vergeven, en zat nu rustig zijn pijp te rooken onder
de schouw.
Buiten was de wind aangewakkerd en hij genoot van het luisteren naar den storm.
Ineens hadden een paar flakkerslagen het venster doen trillen. Dat was het sein
geweest tot den aanval. En nu was de slag in vollen gang. Van verre, zwarte bergen
en uit diepe, nachtelijke afgronden kwamen de winden aangegierd. Ahoei, Ahoei!
juichte de storm, en Halloh, Halloh! daverden de winden. Duizend ruiteren
galoppeerden over de duinen en de hoeven hunner
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rossen sloegen een doffen roffel. Een oogenblik angstige stilte. Dan stegen er monsters
uit de zee en hieven een schor gesis aan uit rookende muilen; en daar door heen een
gehuil van duizend reuzen gejaagd door nachtmerries. Dan een zacht suizen als van
verre dennewouden, waar ineens van over de heiden een reuzen-parforcejacht inviel:
in fluitende, sissende vaart, de vos reeds omringd door de honden;
daarachter-aanstuivend de vorst, zijn pet zoo goed als zijn vorstelijkheid kwijt;
jagermeesters en officieren aanjagend, wat zij konden; paarden vuursnuivende uit
de roode neusgaten; het scherpe gekef en gejank der bekaffe, heeschhijgende honden
weerkaatst tegen het dennedak. Of, ver-weg grommelend en dan dof aanrollend het
gebrul van een verwoede menigte, lang getart, gehoond en vertrapt en nu opstaand,
hoogop, dooddreigende.
Grootje was nu verteederd geworden en informeerde bezorgd, of S j o e r d wel
goede laarzen en oliegoed had. Na een haastig antwoord luisterde hij weer naar den
juichenden storm.
Het was nu 't gegier en gefluit dat hij zoo vaak gehoord had, als hij te roer stond
in den nacht, en het zee- en regenwater voortdurend van hem afdroop, en hij met zijn
maat van de wacht, tusschen de stormvlagen door, een enkel woord wisselde over
huis, en over het thuis-blijven. Daar bracht de wind de torenslagen van Nes over,
helder en spookachtich dichtbij, en het was S j o e r d alsof het schip zoo slingerde,
dat het zelf de glazen sloeg op de scheepsklok, en alsof hij zoo aan zijn maat van de
wacht zou vertellen van W y t s k e .
Grootje was opgestaan en had uit 't kabinet den Bijbel gekregen en las nu half
voor zich heen: ‘Die in de schuylplaetse des Alderhooghsten is geseten, die sal
vernachten in de schaduwe des Almachtigen. Ick sal tot den Heere seggen: Mijne
toevlucht, ende mijne burcht: mijn Godt op welcken ick vertrouwe....’
Zij las zeer langzaam, en S j o e r d luisterde half naar den juichenden storm half
naar den juichenden psalm. En toen zij de handen vouwde en de lippen bewoog zette
Sjoerd
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de pet af, en bad hij voor zijn maats die nu de wacht hadden. Nog lang zaten ze zoo
zonder iets te zeggen tot eindelijk, bij 't naar bed gaan, S j o e r d G r o o t j e op den
schouder klopte, lachende met innige dankbaarheid:
‘D'r is doch mar gien beter leven as 'n goed leven’.

III.
Met zijn inkoopen onder den arm kwam S j o e r d vroolijk van Nes terug en hij
herinnerde zich, hoe hij als jongen ook de boodschappen voor Moeder van Nes had
gehaald en dan ook altijd het pad langs het strand had gekozen. Alleen nu deed hij
het vrij als een vorst, voor W y t s k e , voor haar willende weggooien desnoods 't
weinige, dat hij van zijn gage voor zich had gehouden; alleen nu kende hij die zee
al, waar hij toen nog zoo naar verlangde, nu had hij, aan het roer staande, die zee al
getemd als een wild beest. Hij stond nu boven zijn leven, hij zat er nu behagelijk in
- wanneer zou hij er uit zijn? S j o e r d deed nooit aan godsdienstige overpeinzingen,
maar als een echte man van de zee wist hij absoluut dat zijn leven bestuurd werd, en
als 't heel in de diepte of heel in de hoogte ging, dan voelde hij het stuur. Nu in deze
volle zaligheid van het thuiskomen wist hij, dat God hem dit gaf, dit dolheerlijke
leven - W y t s k e vooral - met haar reusachtige liefde, stoer als de storm, en daarom
hij zoù er van genieten, hij zoù haar...
Met een bollen wind in den rug huppelstapte S j o e r d het strand langs. De lage,
wattige wolken kwamen vliegend uit zee aanzeilen tegen de duinen aan. De gele,
slikkige zee was nog aan het narazen en nabulderen. De storm zat nog in haar - maar
de flakkerende en rukstootende wind was niet wild meer, maar heel goedig, alleen
een beetje in de war. Nu en dan scheerden er mooie stukken zon over zee, strand en
duinen en werd de verre horizon, waar de jagende wolken hemelhoog op elkaar
schoven, helder doorzilverd. S j o e r d stoof nu met vaart de duinen op. Nu zou
W y t s k e wel gauw komen, en hij zou hier op haar wachten. Hij lei de kistjes sigaren
en trommels beschuiten
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naast zich neer, en starende over de machtig aanrollende, bulderende zee, dacht hij
aan W y t s k e , en hoe blij ze zou zijn met...Hè? Was ze daar niet op dat duin gekomen
- en niet met een ander? W y t s k e met een ander - 't was hem of de zee wegzonk in
een zwarten afgrond en hij de zee na. Toen hij weer boven kwam en de oogen weer
opende zag hij niets dan: W y t s k e met een ander! Was hij misschien gek geworden?
Was het een droom? Hij zag om zich; neen, alles 't zelfde - en, o daar waren ze weer
geweest: W y t s k e met den ander, die haar om de middel hield gevat! Even, heel
even, daar om den hoek van dat duin, daar waren ze geweest en verdwenen! Hij
rende het duin op - niets te zien dan donkere of zonverlichte duinen met wuivende
helm. Dan daar misschien, achter 't volgend duin! Hij schoot het duin af, de vlakte
door, maar bedacht vóór het naar boven vliegen, dat hij ze kalm moest waarnemen,
W y t s k e en dien ander. Hij liet zich plat op het duin vallen en zich de pet afnemende,
schoof hij zich over den kop van het duin heen. O God, daar waren ze, W y t s k e
en.... Goddank 't was maar die stille kommies, die nu een pet ophad en hem daarom
vreemd was geweest. Hoerah! W y t s k e hàd hem een slag in 't gezicht gegeven,
maar o, daar gooide hij W y t s k e tegen het duin en hij.... Met groene en roode
sterretjes voor de oogen was S j o e r d duin-af, duin-op naar hen toegestoven en voor
er één woord was gezegd, had hij H o o g v e l d bij zijn kraag en ééne been gepakt
en hem door de lucht gekeild, precies over de kam van het duin heen. Hijgend, diep
achterover in 't zand weggezakt stond hij haar aan te zien. Wat was ze toch prachtig,
zijn W y t s k e ! Hoe fonkelden die oogen nog van woede tegen dien ander; en hoe
ook van trots over haar S j o e r d ! Hoe zwoegde haar fiere breede borst, en hoe bleef
ze toch trots haar vorstelijke gestalte een jong deerntje, dat onder haar gebreide mutsje
hem zoo lief-verlegen aankeek.
‘Kom, geef me maar eens een hand’, lachte hij, en toen zij hem geholpen had uit
het zand te komen, gaf hij haar een kus. Onwillekeurig klommen ze beiden
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het duin op, om te zien waar H o o g v e l d gebleven was.
‘Deer loopt-i al over de mieden’ wees zij.
Lachend keken zij in elkanders oogen toen H o o g v e l d , daar zoo zoet afdroop
naar Nes.
‘Hoe is-i je doch an boord komen’?
‘Och dat stranjutten! Hij begon mij te fragen wat dat waar. Ik doen 't nooit weer.
't Is oek ferboden foor’ - even haperde ze - ‘foor God en foor 'e minsken.’
‘Ferboden, ja,’ zei hij, meteen gaande zitten. Hij trok haar naast zich, en zij leunde
haar hoofd tegen zijn schouder. 't Was een hoekje buiten den wind, in de zon. De
na-storm raasde nog op zee, maar de wolken trokken weg en het was een eerste
morgen van voorjaarsweelde. Langzaam aan liet S j o e r d nu zijn plannen zien, niet
listig, maar wel langzaam. Hij had W y t s k e nooit ‘gevraagd’ en zij zou hem ferm
hebben uitgelachen als hij het nog ging doen. Wel wist ze nog precies dien avond,
toen hij haar voor 't eerst had gekust. En dat zij zouden gaan trouwen, dat sprak
immers van zelf. Nu vertelde S j o e r d dat het zou zijn, als hij weer terugkwam. Nog
maar één reis.... en dan trouwen; de zomermaanden op de haringvloot; schipper
worden misschien; 's winters thuis... en toen hij zoo langzaam dat alles zag aankomen,
had hij 't gevoel, als tuigde hij een paar prachtige tweelings-fregatten op, die, een
vreugde van ieder die ze zag, in de lente zouden uitloopen.
‘Mar dan nooit weer stranjutte!’ jubelde ze, want het had haar altijd tegen de borst
gestuit, met een maar half-zuiver geweten of waardelooze dingen naar huis te slepen
of dingen quasi te vinden, die zij of S j o e r d voor haar vader hadden gekocht.
‘Och je mutte 'n oud minsk de wille late, dat staat oek in 'e Skrift. In och! je fader
sal 't heele spultsje wel begripe: kom, deer gins hew ik de sigaren en de beskuten
legge laten. Wij salle de iene helte in 'e dunen ferstoppe. As se dan op binne, dan
kan je nog is 'n keer uut stranjutten gaan.’

IV.
W y t s k e trok beslist de staldeur achter zich dicht. Zij

Onze Eeuw. Jaargang 1

1000
zette de linkerhand in de zij en stapte op het duin aan, de rechterhand vlug op en neer
zwaaiend, alsof zij het heel druk had. Zij had het ook ontzettend druk. Het was in
den laten October en de aardappels moesten uit den grond. S j o e r d had wel in'
voorjaar, toen zij die samen in den grond gemaakt hadden, gelachen, dat zij die ook
samen weer zouden rooien, maar zijn laatste brief had gesproken van een thuiskomen
met Kerstmis. En nu stond zij alleen voor al het werk. Behalve het huiswerk en
stalgedoe had zij nu de akkers van Vader en van Grootje te rooien. Met moeite had
zij het van Grootje gedaan gekregen, dat zij haar akkers mocht rooien, tegen een
vergoeding van een vierde van de oogst; met moeite wist zij het gedaan te krijgen,
dat als Vader, over de akkers kruipende, de knieën op een ouden zak, de aardappels
bijeengegaard had, toch Grootje de hare weer op een of andere manier terugkreeg.
Maar dat was echt werk geweest, en echt werk maakte haar vroolijk, zoodat ze
huppelende met de greep naar den akker was gegaan en huppelende was teruggekeerd,
de greep op den schouder, met de zware klompen wegzakkend in den rullen akker.
Ook nu keek zij met een dapperen blik over de akkers, die nog op haar wachtten, op
haar, de blonde maagd van de duinen, met de kracht van de zee in haar jonge
reuzenleden, en de schuchterheid van het duinviooltje in haar blauwe oogen. Maar
hoe dichter ze bij de duinen kwam, des te haastiger en misnoegder werd zij. Weer
dat vervelende strandjutten! Al een week lang had Vader er over gezeurd, maar in
de drukte van het rooien had zij het weten te ontloopen. Toen 't echter gisteren den
geheelen dag had gewaaid en geregend, zoodat er van rooien geen sprake kon zijn,
en tegen den avond de storm was opgestoken, had zij eindelijk toegegeven dat zij
vandaag zou gaan. Het was toch ook zoo potsierlijk liegen tegenover elkaar. Vader
kon mooie verhalen doen van het strandjutten in zijn tijd, en zichzelf en haar willen
wijsmaken, dat al zonken die ijzeren bakken tegenwoordig dadelijk, de sigaren toch
dreven en er dus kistjes sigaren moesten aanspoelen, hij begreep toch best, dat zij ze
of kocht of kreeg. 't Was alleen om S j o e r d
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die gezegd had, dat men een oud mensch de wille moest laten, dat ze het deed; alleen
om S j o e r d , herhaalde ze, 't duin opstappend. Donderend beukte de zee het strand;
als verre kanonschoten lossend rolden de hooge zeeën gestadig aan. Door de
klaar-blauwe Octoberlucht vlogen lage, witte wolkjes, maar de zon scheen helder en
warm over de blonde duinen. Haastig zocht W y t s k e het duin op, waar zij met
S j o e r d de sigaren had begraven. Ah, zij moest nog verder op! Zij stapte het strand
langs, gedachteloos over de aanrollende zeeën turend. Op eens - wat was dat? Neen,
niets; ja toch, een stuk mast piekte uit de golven, en daarop, ja daarop.... De hand
boven de oogen stond ze even versteend; zou dat kunnen? Had hij niet 't laatst uit
Hamburg geschreven? Met een angstige zekerheid, dat het toch zou kunnen, stapte
zij op de schuimende golven toe, plaste, waadde, worstelde tegen de bruisende golven
in, werd door een stortzeetje even bedolven, zag met half-verblinde oogen dat er een
touw vóór haar slierde, greep het, trok, trok - en werkelijk de mast werd haar achterna
geworpen door de brullende zeeën. Toen ze bijna op het strand was zag ze angstig
om, met een angst die haar de slapen deed kloppen - en o God, hij was het, S j o e r d !
Nu terug weer zee in, maar de mast lag nu vast op 't zand, en de zee gaf niet meer
mee. ‘S j o e r d ! S j o e r d ! ’ riep ze. Maar hij lag bleek, de kin met 't roode baardje
omhoog, een gapende wond over 't voorhoofd, de beenen aan weerszijden van de
mast, roerloos verward in het touwwerk. Een oogwenk keek ze om - niemand te zien
op 't lange strand; niets dan 't gekrijsch der stormvogels boven hun hoofden en 't
gebulder der zee om hen. Zij ging naar hem toe, hulpeloos ‘S j o e r d ’ roepend, terwijl
telkens de branding bruisend over hen heen sloeg. ‘O God’ bad zij - en wist toen,
dat niemand hier kon helpen, dan zij alleen. Wonderlijk kalm te midden van die
donderende beukgolven overwoog zij, dat hij wel dood zou zijn, maar dat zij zijn
lijk althans wilde hebben. Op eens bedacht zij dat hij in zijn achterzak zijn mes moest
hebben - en werkelijk, zij trok het met schee en al onder hem uit. En rustig, terwijl
zij
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begon te beven en te bibberen van de koude, sneed zij de taaie, geteerde touwen door.
Het duurde een eeuwigheid, en soms scheen het haar alsof zij nooit iets anders gedaan
had, of nooit meer iets anders zou doen, dan in bruisende branding taaie touwen
lossnijden, waarmede S j o e r d was vastgesjord op een balk. Eindelijk was hij los;
een golf gaf hem wat op, zoodat zij hem, half door de zee, half door haar gedragen,
buiten bereik van de golven bracht. Toch had dit laatste haar nog meer pijn gedaan,
dan hem te zien aanspoelen. Dat moeten trekken, sjorren, zeulen met zijn lichaam dat was haar de onbarmhartigheid en oneerbiedigheid-zelve, en toch het had gemoeten.
Rillend, moe en doornat boog zij zich over hem heen, bibberend en klappertandend
van koude en zielelijden. Ach, wat had die gruwelijke zee hem misvormd; over zijn
voorhoofd en wang een gapende wond en waar zijn oog moest zijn, niets dan een
holte vol bloed, waarin zeewier was vastgekleefd! Dat in de eerste plaats wegnemen.
Voorzichtig trok zij het zeewier uit de wonde... o, ze had hem pijn gedaan; had hij
niet even gesidderd? Daar begon de wond opnieuw te bloeden; o ze had hem pijn
gedaan! En met wanhoop liet ze zich op hem vallen, nam hem in haar armen en
begon zijn koude gezicht te kussen met haren bibberenden en klappertandenden
mond. Opeens een hik - en daar gaf hij een gulp water op. Maar dan leefde hij nog!
Zij hield op met bibberen, zij voelde haar bloed jagen, slaan, stooten door haar
lichaam, en een verre toekomst zag zij vóór zich, waarin hij leefde! Vastbesloten
richtte zij hem zittend op, hurkte tegen hem aan, zoodat hun ruggen elkaar raakten,
sloeg haar armen onder zijn oksels door, hief zich op en nam de richting naar het
duin. Maar o, het was bijna niet te doen: dat loodzware, doodneerhangende
drenkelingslichaam, dat zij toch ook met teeren eerbied wilde ontzien, het was niet
te dragen! En toch het moest, het zou - en zich wat meer krommend, zoodat ze haast
onder hem voortkroop, en hare klompen gravend in het zand, ging het ook. Maar
elke stap was een daad, en elke meter vooruit een verovering. Zij begon te zweeten
en te dampen van de bovenmenschelijke
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inspanning, maar de zekerheid, dat zij op deze wijze zijn koud lichaam verwarmde,
deed haar vroolijk voortzwoegen. En weer kwam dat gevoel, dat zij dit reeds altijd
gedaan had en nog altijd zou moeten doen, den kouden, levenloozen S j o e r d dragen
en hem zoo warmte en leven ingieten. Het was een eindelooze wanhoopsvoorstelling
tegen het duin op. Haar klompen waren reeds spoedig diep in het duinzand blijven
steken; zich vastgrijpend, soms vastbijtend aan de helm, had ze zich met hem
opgeschoven, om dan telkens met heele stukken duin terug te vallen; amechtig dan
even wachtend, had zij zonder woorden om kracht gebeden, ja kracht geboden van
boven - en dan was de worsteling weer begonnen. Eindelijk - ze had zich toen reeds
den mond bloedend gebeten aan de helm - eindelijk was ze op het duin. Nu kon ze
zich met hem laten zakken in het warme zand, waarop een volle Octoberzon stond
te branden. Zalig sloot ze de oogen, als ze zich met hem voelde zakken in het
brandende zand, dat hem zou verwarmen. Opende zij de oogen, het was alleen om
te zien, of Vader of Grootje niet uit het huis zouden komen. Lang moest zij wachten,
en zij was al bijna met hem tot onderaan het duin gezakt, toen eindelijk Grootje voor
de achterdeur kwam kijken. Zij wuifde met de hand, nog eens, en Grootje had hen
gezien! Zalig sloot ze de oogen, en haar eenige gedachte, die ze van moeheid
nauwelijks geheel meer kon vatten, was hoe goed dat brandende zand hem zou
verwarmen.

V.
S j o e r d spiedde lang rond. Neen, niemand te zien. Niemand behoefde ook te zien,
hoe zwaar hij, de halfblinde, wel mank liep, W y t s k e allerminst. Hij had het in
Grootje goedgekeurd, dat die in zijn lange ziekte, W y t s k e maar dadelijk had laten
merken, dat zij hier niet meer noodig was. Het was ook heel behoorlijk van W y t s k e
geweest, dat zij eindelijk was weggebleven. Ook de goede buur vereischt een muur;
de goede burin kon zij blijven, nooit worden de
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vrouw van den kreupelen, half-blinden stumper. Niet als een stadsmensch, met die
zekere sentimentaliteit, die zoo gemakkelijk wanhoopskreten uit, waarvan hij zelf
geen syllabe gelooft, had S j o e r d dit zichzelf gezegd, maar met het eerlijke realisme
van den buitenmensch, voor wien het samen-trouwen vooral ook beteekent
samen-arbeiden, en waarvan dus geen spraak kon zijn als de een niet kon arbeiden.
Op twee stokjes zich steunend strompelde S j o e r d op het duin toe. Hij had iets
hards over zich gekregen. In het halfjaar van zijn ziekte had hij het ronde, bruine van
den zeeman verloren; zijn handen waren opgebleekt en in zijn vermagerd gezicht nu geheel in den baard - had hij iets van de bleeke, scherpe trekken van Grootje, en
als hij zijn oogen schuin-omlaag sloeg, was het precies, alsof Grootje met haar harde
oogen een vilain ding in den hoek smeet. Stil hompelde hij voort, blij, dat hij de
voorjaarszon weer eens op den rug voelde, blij, dat hij de zee weer eens zou zien,
nu en dan stilstaande, om zich het zweet af te vegen. Het duin op te komen ging wel
moeilijk, maar het zand was zoo lekker warm en kruipen was toch ook vooruitkomen.
Ah, daar was hij er; hier, een hoekje vol zon en buiten den wind, en dáár de zee!
Staalblauw en zilverblank lag wijd de onbewogen zee. Zij deed niets dan ademen
met bijna onmerkbare deining, en meejubelen in de zaligheid van een eersten lentedag
door bijna onhoorbare golfjes te laten ruischen over het zand. Kleine botjes namen
bijna luchtbaden op het strand en begroeven zich met ratelend staartje onder het
warme oeverzand; een school garnalen, gejaagd door een knorhaantje, maakte een
luchtbuiteling, en het heele strand danste van de zeevlooien. Uit het duin steeg 'n
leeuwrik omhoog op zijn eigen gezangen, en bleef met gespreide vlerken drijven op
de alomme lenteweelde. Aan den horizon schoof een Hamburger boot voorbij. Nu
werd de weemoed S j o e r d te machtig. Dat hij 't jonge dartelleven zich zag afgesloten
en zich uit het paradijs verjaagd zag, dàt was te dragen, omdat hij toch ook wel
gevoelde het paradijs verbeurd te hebben. Maar dat hij niet meer zou kunnen werken,
dat daar op die boot borstjes
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waren, die misschien in een paar jaar stuurman zouden zijn, en dat deze zijn heimelijke
hoop nu voorgoed was verijdeld, ja, dat hij niet eens meer goed was voor matroos,
voor tremmer, dat hij een krukkerige invalide was en... strak keek hij even op zijn
stokjes daar naast hem, strak keek hij met koude, harde oogen zijn toekomst in, en
begon toen te snikken.
Maar ze had hem wel gezien. Ze had op dezen morgen gewacht, al weken. Ze had
wel begrepen, dat hij eindelijk voor den dag zou moeten komen, en zou moeten gaan
zien naar de zee. En ze had haar woord voor hem al lang klaar gemaakt, al lang
voordat Grootje haar dien morgen op den akker had toegeroepen, dat ze zeker naar
haar familie te Hollum zou gaan, als haar Vader er niet meer zou zijn. Nu had gisteren
de dokter haar gezegd, dat zij er op moest rekenen, dat het geen weken meer met
vader kon duren; nu had ze S j o e r d naar de zee zien gaan; nu zou ze het hem ook
gaan zeggen. Met gebalde vuisten en tranen in de oogen had ze hem zien
voortstrompelen en zien sukkelen tegen het duin op. Toen ze hem niet meer zag, was
ze hem gevolgd, met groote, besliste stappen. Ook zij was ouder geworden in dit
halfjaar. Nog de reuzenkrachtige van gestalte, nog de lenige dochter van de blonde
duinen, maar met veel weemoed, en iets van ruwheid in de jeugdige trekken. Hoe
hard ging het in het leven, hoe gemeen, zou je haast zeggen, als je het mocht zeggen.
Maar ze zou nu geen stap meer uitwijken. Ging het leven niet met zachtheid, dan
maar met hardheid, maar gaan zou het! Midden op het duin begon ze toch wat zachter
te loopen; zoo vlak bij was dit kleinigheidje toch wel een berg. Hoe zou hij er uitzien?
Oud? Zou hij weer zoo vreemd stil zijn? Maar, waar was hij? Hier moest hij toch
zijn.... hier was hij toch heengestrompeld. Daar.... werkelijk, daar hoorde zij schreien,
hèm hoorde zij schreien - en daar zat hij vlak voor haar weggezakt in 't zand, met
het hoofd tusschen de knieën. Ineens zat ze naast hem en liet hem uitschreien aan
haar borst. Zoodra hij maar kon, begon hij zichzelf voor een laffen vent uit te schelden,
te
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probeeren haar aan te zien met de schuine, wegduwende oogen van Grootje en te
beredeneeren dat het niet kon, heelemaal niet kon. Een oogenblik bedacht ze zich of
ze hem misschien zou voorhouden, dat zoo goed als zij zònder hem twee
huishoudentjes in orde had kunnen houden, zij het mèt hem wel één zou kunnen,
maar zij bedacht, dat dit hem misschien pijn zou doen en daarom hield zij zich maar
aan dat woord, dat zij al weken in haar hart hoorde zingen: ‘S j o e r d , jou binne fan
mij. Ik hew je eerlik fonnen en wonnen. En al wudden je nog 'ris 'n koning of al
wudden je nog 'ris 'n armhuusmantsje - ik zeg: S j o e r d , jou binne en jou blive fan
mij. Ik hew je eerlik ferdiend met stranjutten’.
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Het Ethnographisch Museum en de wetenschap in Nederland.
Door Prof. Dr. A.E.J. Holwerda.
Gelijk men weet, is wetenschap niet zelden uit dilettantisme geboren. Zulk een
dilettantenwetenschap was de oudheidkunde. Van lieverlede echter, vooral in de
laatste 40 jaar, heeft zij een vrij exact karakter gekregen; de rariteiten-collecties van
de 18e eeuw zijn in de 19e welgeordende wetenschappelijke verzamelingen geworden.
Dilettantisch was, ja is zeer zeker ook de ethnologie. Gelukkig echter gaat het met
haar denzelfden weg op als met de oudheidkunde en zal zij van lieverlede de plaats
gaan innemen die haar toekomt.
Want tot nog toe haalden de mannen van het exacte onderzoek dikwijls de
schouders voor haar op. Natuurlijk, immers haar wild gevrijbuiter op vreemd terrein
moest hun geducht tegen de borst stuiten. Toch werd hare waarde langen tijd nog
maar al te weinig begrepen. De oudere wetenschappen en de nieuwe stonden lang
vreemd, zoo niet vijandig tegenover elkander. De oudere beseften niet hoezeer de
jongere in staat was haar blik te verruimen, de jongere begreep niet, dat zij door
omgang met de oudere in zelfbeheersching en scherpte van methode ontzaggelijk
veel leeren kon.
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Men beoordeelde de berichten van en aangaande verschillende volken niet naar de
strenge interpretatiekunst der philologie. Men beschouwde en determineerde de
voorwerpen der ethnologische verzamelingen niet met het scherpe oog van den
geschoolden archaeoloog. Men had niet van den historicus geleerd hoe verbazend
moeilijk het is, de feiten nauwkeurig vast te stellen en bouwde met het grootste gemak
theoriën op omtrent het menschdom en zijne ontwikkeling, zonder eenigszins rekening
te houden met hetgeen de historische studiën van onzen tijd daaromtrent al reeds aan
het licht gebracht hebben. Merkwaardiger wijze ontbrak dikwijls zelfs het besef, dat
men om een volk te leeren kennen, moet beginnen met zijn taal; men schreef b.v.
een standaardwerk, het tooneel van een volk betreffende, zonder zijn taal te verstaan.
Niet zelden was men er op uit natuurwetenschap te spelen, ook waar men met
biologische wetenschappen geenerlei aanraking had; zonder natuurwetenschappelijk
etiquet verliest men immers zoo licht zijn reputatie. Vooral echter bracht men vaak
een kinderlijk darwinistisch dogmatiekje bij zijn onderzoek mede, waarnaar dit van
het eerste oogenblik af aan verwrongen werd.
Toch heeft de ethnologie thans tal van uitnemende beoefenaars. Ook zou men te
ver gaan, indien men de studiën, die door minder strenge beginselen beheerscht
worden, daarom geheel nutteloos achtte. Hoe het echter zij, een tijd breekt aan, waarin
de ethnologische studiën een zeer overwegende rol zullen spelen. Men zal de
beschaving der meest verschillende volken zeer nauwkeurig bestudeeren, overal
waar het slechts mogelijk is beginnende met de taal. Eerst later echter zal men tot
het algemeene kunnen overgaan en op steeds vasteren grondslag een anthropologische
wetenschap vestigen, die ons het geestelijk bestaan der menschheid duidelijk maakt.
In hoe verre die anthropologie dan met die der biologische natuurwetenschappen
samen valt, zal later moeten blijken. Met de beschavingsgeschiedenis, zooals de
oudheidsstudie die leert, zal de ethnologie zeker in het nauwste verband komen. De
praehistorische archaelogie is eigenlijk al precies hetzelfde als
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de ethnologie der onbeschaafde volken. Archaeologie en ethnologie beide doen ons
verbaasd staan over den invloed, die op bijna onnaspeurlijken weg de eene beschaving
op de andere uitoefent. De oude Mykeensche beschaving werkte in op het
voorhistorisch Noord-Europa; van den machtigen invloed der helleensche
kunstbeschaving schijnen de sporen waarneembaar tot in het verre China. Bovendien
verklaart het ééne volk het andere ook zonder dat er samenhang behoeft te bestaan,
alleen omdat het gelijksoortige in den menschelijken aanleg op geheel verschillende
plaatsen gelijksoortige verschijnselen in het leven roept: een grafgebruik in Phrygië
bijv. vindt men terug in Japan. Buiten twijfel komt de ethnologie met tal van andere
wetenschappen in de innigste betrekking. Elke scheiding zal steeds meer en meer
blijken noodlottig te zijn.
Natuurlijk verkrijgen onze ethnologische musea thans van zelf een andere
beteekenis. Het zijn niet meer in de eerste plaats verzamelingen van fraaie dingen
en curiosa, die men tot verlustiging van het groote publiek uitstalt. Wetenschap is
het eerste doel, doch door wetenschappelijke ordening en beschrijving, krijgen zij
ook voor den beschaafden bezoeker eerst werkelijk waarde.
Het spreekt wel van zelf dat het voor zulk een museum van het hoogste belang is
in een centrum van wetenschap gevestigd te zijn. Een model geeft in dit opzicht
Berlijn. Daar heeft men een ethnographisch en archaeologisch museum op zeer nauwe
wijze met de Universiteit verbonden, daar zijn alle takken van wetenschap
vertegenwoordigd, die voor ethnologische studie van belang kunnen zijn. Weinig
minder gelukkig zijn de verhoudingen in Leiden. Men heeft daar een belangrijk
Museum van Oudheden, dat aan zijn tegenwoordigen directeur veel verschuldigd is
en dat met zeer weinig moeite tot een uitnemende instelling voor archaeologisch
onderzoek zou te maken zijn. Men heeft daar katheders voor Chineesche, voor
Semietische letterkunde (denk eens aan de beteekenis van den Islam voor het Oosten),
voor land en volkenkunde van Nederlandsch Indië, voor Sanskriet (welk een rol
speelt het Boeddhisme niet in de ge-
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schiedenis der Aziatische volken), voor Indonesische talen, voor archaeologie, voor
godsdienstgeschiedenis. Ook de kleinheid van de stad werkt de studie in de hand;
men spreekt elkander gemakkelijk; de litteraire hulpmiddelen, die geen museum
ontberen kan, kunnen metéén studie en onderwijs ten goede komen; de bibliotheek
is overal dicht bij. Zoo was er van hetgeen wij hebben met betrekkelijk geringe
middelen iets te maken, dat schaars in de wereld zijn wedergade vinden zou.
En hoe handelen wij nu met onze wetenschappelijke verzamelingen? De
academische docenten staan in Leiden geheel buiten de musea. Let nu eens in het
bijzonder op het Ethnographisch Museum. De directeur is een man van den meest
onverdroten ijver, maar zijne verzamelingen zijn op allerlei plaatsen in de stad in
veelal ongeschikte gebouwen onder dak gebracht. Hij heeft twee uitnemende
assistenten, een voortreffelijk Indoloog en een Duitsch geleerde, die als hoogleeraar
iedere buiten- of binnenlandsche universiteit tot roem verstrekken zou, en om die
mannen toch vooral aan ons te binden geven wij aan elk hunner een bezoldiging van
f 1200, waarvan nog een deel af gaat voor pensioen en weduwenfonds. O wij zijn
zoo groot in de dingen, die een klein volk groot kunnen maken! Maar het ergste is
wel dat men dan nog met plannen omgaat het geheele museum uit Leiden weg te
nemen. Terwijl alles dringt om kabinetten van curiosa tot wetenschappelijke
instellingen te maken, zullen wij ongekeerd een wetenschappelijk museum tot een
kijkspel voor het groote publiek verlagen. Onverantwoordelijker domheid is
nauwelijks denkbaar. O, zeker, de wetenschap wordt ook buiten de universiteit
beoefend en de museum-ambtenaren kunnen ook elders wetenschappelijke mannen
blijven. Doch het voordeel van eene omgeving van studie is niet gering en bovenal,
waar doen voorwerpen van wetenschappelijk onderzoek en de daarbij behoorende
litteraire hulpmiddelen het meeste nut? De niet geleerde, die zich werkelijk
onderrichten wil, kan zeer gemakkelijk naar Leiden komen; het ligt aan den spoorweg
tusschen Rotterdam en Amsterdam; de afstand van het Mauritshuis naar een Leidsch
museum
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is zeker niet grooter dan in menige wereldstad van het eene museum naar het andere.
Ook is het getal van zulke bezoekers niet zoo heel groot en zeker zouden zij wel het
allerminst wenschen, dat voor hun gemak eene wetenschappelijke verzameling uit
haar natuurlijken kring gerukt werd. Hoofdzakelijk in het belang van de massa, die
een middag dooden wil, de bekende Gevangenpoort-bezoekers, zou zulk een slag
aan een onzen Rijksuniversiteiten moeten worden toegebracht.
Het plan het museum naar den Haag te brengen schijnt opgegeven. Het was dan
ook al buitengewoon dwaas. Nu, heet het, is Amsterdam aan het bod. Daar is zeker
een uitnemende universiteit gevestigd. Voor de studiën evenwel die het hier geldt,
biedt deze in de verte niet wat Leiden bezit. Wie gelooft er aan, dat de Amsterdamsche
gemeenteraad leerstoelen voor Semitisch, Sanskriet, Indonesische talen, Chineesch
enz. zal vestigen? In ieder geval welken zin zou het hebben eene Rijksinstelling te
berooven ten voordeele van eene gemeentelijke? Men heeft echter ook te Amsterdam
de geleerden, ja zelfs de altijd niet zeer talrijke ontwikkelde liefhebbers niet op het
oog. Ook daar is de groote bezoekers-zwerm de afgod.
Maar - zal men zeggen - in hoever hebben tot nu toe de Leidsche geleerden van
het museum gebruik gemaakt? Ik zou kunnen antwoorden met de wedervraag: in
hoeverre maakte de organisatie der inrichting hun dat gemakkelijk? Bovenal echter,
wanneer, zooals wij zagen, de beteekenis der ethnologie eerst thans meer algemeen
begint te worden ingezien, hoe kan men er zich dan een oogenblik over verwonderen
dat vroegere geslachten van geleerden voor zulk een wetenschap wel eens wat minder
gevoelden? Moeten wij onze voorgangers meten naar den maatstaf van onze
opvolgers? Doch laten de mannen van het heden en het verleden hunne plicht
verzuimd hebben, moeten zij, die na ons komen, dan daarvoor gestraft worden?
Nog eens: Leiden een brandpunt van ethnologische studie is eene zaak van de
toekomst. Maar moet een schoone toekomst voor de vaderlandsche wetenschap dan
op eens op plompe wijze vernietigd worden?
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Men zal vragen hoe zulke dingen mogelijk zijn, en zoekt natuurlijk naar den persoon
of personen, die de schuld dragen. Toch spreekt het wel van zelf dat, hoe hoog men
ook den invloed van enkele mannen aan wil slaan, de eigenlijke oorzaken dieper
liggen.
Immers het kwaad, dat wij bestrijden, bepaalt zich waarlijk niet tot een enkele tak
van wetenschap, hoe belangrijk ook. Er zijn in de laatste jaren tegen onze
wetenschappelijke studiën heel wat misslagen begaan en over het geheel is Nederland
in de wetenschap bij lange na niet wat het zijn kan.
Het is van dat algemeene kwaad, dat wij de oorzaken hebben op te sporen.
Wij zijn ook op het gebied van wetenschap al bijzonder weinig één; ieder denkt
hier aan onze vier universiteiten. Toch zou opheffing van één of meerdere hare
bedenkelijke zijde hebben. Centralisatie is nu eenmaal geheel tegen onzen volksgeest.
In die liefde van den Nederlander voor zijn bijzondere Alma Mater ligt ook een grond
van kracht en iedere universiteit heeft zijne traditiën, die recht hebben op eene
vertegenwoordiging in ons volksleven. Wij moeten ons nu maar getroosten, dat onze
vier universiteiten niet zoo goed zijn als één enkele zou kunnen wezen, overtuigd
dat zulk een enkele licht eene heerlijkheid zou kunnen worden, waar slechts weinigen
voor gevoelden. Doch wat verderfelijk werkt, dat is dat chauvinisme, die kleinzielige
bekrompenheid, die het onmogelijk maakt buiten eigen kring te zien. Mij verhaalde
een Utrechtsch student in de letteren, dat hij eerst aan eene buitenlandsche universiteit
vernomen had, dat Leiden een zeer belangrijk Aegyptisch museum bezit. Een Leidsch
student in de medicijnen ging in de groote dagen van D o n d e r s en E n g e l m a n n
in het buitenland in de physiologie studeeren. Men veronderstelde daar dat hij die
beide mannen wel eens gehoord had. Welneen, luidde het antwoord, ik studeer in
Leiden. Hij werd braaf uitgelachen; men vroeg hem hoe ver Leiden wel van
Utrechtlag.
Het groote kwaad ligt niet daarin, dat wij een Groningen, Leiden, Utrecht en
Amsterdam hebben, doch dat
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het Groningsche, Leidsche, Utrechtsche en Amsterdamsche patriotisme gaat boven
het Nederlandsche. Laten wij onze universiteiten liefhebben om hetgeen ze alle voor
den bloei van het vaderland hebben bijgedragen; en wat de Leidsche universiteit
betreft, het is innig belachelijk dat een Leidenaar zich beter zou achten, omdat hij
zoovele beroemde voorgangers heeft; beroemde voorgangers adelen niet, maar leggen
verplichtingen op. Laat echter Nederland nooit vergeten dat Leiden door zijn verleden
in de wereld eene zedelijke macht is ongeveer zooals onze schilderschool. De Leidsche
universiteit zonder noodzaak te onttakelen is een ernstig misdrijf.
Het spreekt wel van zelf dat de onderlinge naijver zich ook doet gelden in
regeeringskringen en bovenal in de vertegenwoordiging. Hoe sterk treden daar niet
de bijzondere districtsbelangen op den voorgrond. Ook in zake hooger onderwijs
heeft men daar niet zelden meer de belangen eener bepaalde universiteit, of liever
van de gemeente waar die gevestigd is, op het oog dan dat van de Nederlandsche
wetenschap. Een afgevaardigde, die iets te huis brengt, bevestigt zijne positie bij de
kiezers, ook al geven deze om de zaak zelf evenveel als bijv. de Amsterdammers, die immers hunne collectie in Artis opgeruimd hebben, - om een ethnographisch
museum. 't Is geen wonder, dat soms de brokken van een zaak, die bijéén behooren,
naar de hoeken van den wind verstrooid werden!
Natuurlijk echter zou men zoo niet handelen, indien men inzag dat er ook in zulke
aangelegenheden groote nationale belangen op het spel kunnen staan. Het groote
kwaad is dan ook dat over het geheel de beschaafde Nederlander zijn idealen van
wetenschap zoo weinig hoog stelt. Tot vervelens toe dweept men met onderwijs,
voor wetenschappelijk onderzoek gevoelt men maar zeer matig. Voor wetenschap
krijgt men niet gemakkelijk iets gedaan, tenzij het op de eene of andere wijze in het
onderwijsraam te passen valt. Ons lager en middelbaar onderwijs slaan terug op de
universiteit, in plaats dat de universiteit op directen of indirecten weg in de studie
der natie den toon aangeeft.
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Er wordt in Nederland door hoog en laag verschrikkelijk geschoolmeesterd en dit is
wel de voornaamste reden, waarom onze jeugd op onze openbare en bijzondere
scholen vaak in een geleerdheidspantser gewrongen wordt, dat de normale
ontwikkeling belemmeren moet. Hoe zou men bij zulke opvattingen echter iets
gevoelen voor de vrije studie om haar zelfs wil?
Verwondert u dan ook niet, dat ook in beschaafde kringen soms zulke dwaze
ideeën omtrent wetenschap worden aangetroffen. Wat hebben wij eigenlijk aan onze
geleerden? Het hoofddoel van alle studie schijnt soms University Extension te zijn.
Dan wordt het pas goed, als de heeren een avondje geven. Natuurlijk, kwaad is het
niet, maar een zaak van groot belang evenmin. Doch ziet, men zet soms een zeer
gewichtig gezicht en heeft dan ook iets van groot belang mede te deelen: de
wetenschap moet verplaatst worden in het drukke menschenleven, de mannen der
praktijk moeten aan al die dorre suffers leven en geest inblazen. Dit is ook al een
reden waarom wetenschappelijke musea naar centra van verkeer moeten verplaatst
worden. Hoeveel eerbied men echter voor de mannen der praktijk hebben moge, hoe
verkeerd het is als geleerden het werkelijke leven niet medeleven, studeerkamer of
laboratorium behooren niet verplaatst naar den effectenhoek. Ook in de wereldstad
denkt en onderzoekt de geleerde in stilte. En op die stille werkzaamheid komt alles
aan. Eerst door haar komen de gedachten tot rijpheid, die de wereld tot nut
verstrekken, of wat nog meer zegt den blik op natuur en menschenwereld verruimen.
In onzen tijd, nu iedereen op een kiesvergadering zich eene meening over gewichtige
vraagstukken vormt, is de eerbied voor het rustige denken er niet grooter op geworden.
De ware wetenschap schijnt die, welke op eene vergadering door debat de een of
andere kwestie van onmiddellijk praktisch nut uitmaakt. Dat wij natuuronderzoekers
en taalgeleerden hebben, die den Nederlandschen naam in vijf werelddeelen tot
aanzien brengen, is eene zaak waarvan men weinig notitie neemt. Wij hebben niets
aan onze geleerden!
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Wat zal de toekomst van de Nederlandsche wetenschap zijn? Wij staan op het
oogenblik op een keerpunt. Gansch andere mannen dan tot nu toe zullen voor
geruimen tijd het lot van het vaderland in handen hebben.
De liberalen treden van het tooneel. De mannen der wetenschap zouden zeer
onbillijk zijn, indien zij niet volmondig erkenden, dat zij ontzaggelijk veel aan de
liberale partij te danken hebben. Zij heeft ook voor hen heel wat tot stand gebracht
en waarlijk niet zonder strijd. Toch was het liberale tijdvak der wetenschap niet in
alle opzichten ten voordeel.
Sommige, Goddank niet alle, organen der overwinnaars spraken over de verslagen
tegenpartij zoo weerzinwekkend onedel, dat het werkelijk moeite kost iets anders
dan hare deugden, - die zij bij alle zwakheden toch ook in hooge mate bezit, - in het
licht te stellen. Behooren rechtvaardigheid en edelmoedigheid niet tot dien christenzin,
waardoor onze natie gelouterd moet worden? De liberale partij zou zedelijk
veroordeeld zijn, omdat zij het bij de stembus verloren heeft! Vox populi vox Dei.
Sommige antirevolutionairen zijn blijkbaar flink bij de revolutie in de leer geweest.
Hoe het echter zij: waarom was het liberalisme niet in alle opzichten aan de
wetenschap bevorderlijk? Onder onze liberalen treft men mannen aan van de hoogste
geestelijke ontwikkeling, doch over het geheel was het liberale Nederland de echte
vertegenwoordiger van die onderwijsopvattingen, waarvan boven sprake was.
Vergoding van derdehands-wetenschap, zelfs ordinair utilisme liggen geheel in die
richting. Onze universiteiten hebben onder de heerschappij dier denkbeelden iets
hoogereburgerschool-achtigs gekregen. In toerusting, in uiterlijke hulpmiddelen staan
zij verre boven die van 1850 en '60, in universitairen geest zeker lager.
Het is volmaakt onbillijk en kinderachtig het liberalisme kort en goed uit
Godsverzaking te verklaren, toch heeft de verzwakking van den godsdienstzin in de
laatste dertig jaren eenigermate die overdreven onderwijsverheerlijking in de hand
gewerkt. Er was een ledig gekomen
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dat moest worden aangevuld. Dat zelfde geldt ook van eene zekere overspannen
kunstliefde, die in onzen tegenwoordigen tijd welig tiert. Er behoort een zeker
evenwicht te zijn in ons hooger geestesleven, al zal natuurlijk altijd de een zich meer
in de eene richting bewegen dan de andere. Wetenschap om haar zelfs wil hangt
innig samen met die hoogere levensopvatting, die in den godsdienst haar hechtsten
steun vindt, en even zoo die kunstliefde, die kalm en onbevangen wegzinkt in het
zalige genot van het schoone, in plaats van zich zelf te zoeken en onophoudelijk
rusteloos naar voren te dringen met eigen onfeilbare kunstopvattingen naar den
laatsten smaak. Wij weten maar al te goed dat er ook eene godsdienstdrijverij bestaat,
die al het edele in den mensch verstikt, maar toch is het niet toevallig dat diep
religieuse naturen niet zelden voor kunst en wetenschap en hare behoeften een zeer
fijn gevoel hebben.
Hebben wij ons dan te verheugen in het optreden der nieuwe regeeringspartij?
Tegenover de stofvergoding van onzen tijd, nu bescherming van stoffelijke belangen
vaak bijna als de eenige regeeringstaak erkend wordt, verdient het eerbied dat eene
regeering juist omgekeerd in de eerste plaats de vertegenwoordigster van hooge en
heilige beginselen zijn wil; dat onze tegenwoordige regeerders dit werkelijk beoogen,
daaraan mogen wij niet twijfelen. Toch zal men het ons ten goede houden, zoo wij
niet geheel gerust zijn. Het zou kunnen blijken dat één enkele zoogenaamd Christelijke
regeering aan den volksgeest, - ook aan den godsdienstzin, - meer afbreuk deed dan
tien uit de heftigste anti-clericalen.
Wat in het bijzonder onze universiteiten betreft, deze genoten bij de thans
opgetreden partijen zeker niet altijd veel sympathie, al stelt men natuurlijk veel in
den vijandigen toon, waarin vaak over haar gesproken werd, op rekening der
demagogie, die het zonder krasse uitdrukkingen nu éénmaal niet stellen kan. Ook
was zekere zucht, om ons hooger onderwijs in hetgeen het voor zijn gedijen noodig
achtte, te beknibbelen soms maar al te duidelijk.
Dat is alles zeer goed te begrijpen. Katholieken en
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antirevolutionairen hebben rechtmatige grieven. Dat de geest, die aan onze
universiteiten heerscht, in sommige opzichten bij hen bezwaren ontmoet, is zeer
begrijpelijk en al behooren zij, zooals allen, het vrije onderzoek te eerbiedigen, waar dit vaak met hun dierbaarste overtuigingen in botsing komt, is dat werkelijk
niet zoo heel gemakkelijk. Het zou daarom zeer goed kunnen zijn, dat men toegaf
aan de neiging die instellingen wat kort te houden, ze als een noodzakelijk kwaad te
beschouwen; want noodzakelijk zijn ze, dat kan niemand ontkennen. Doch het meest
noodzakelijk, dat is buiten twijfel de wetenschap van het onmiddellijk praktische
nut. Men zou onze universiteiten tot vakscholen kunnen maken, waar de kinderen
der liberalisten voor doctor, apotheker, advocaat konden studeeren en men zou daarbij,
- ook daarop wijzen de teekenen onmiskenbaar, - op den steun kunnen rekenen van
J a n R a p , die zijn gansche leven niet begrepen heeft, waar een school anders voor
zou kunnen dienen. Bekrimpt men onze hoogescholen, dan moet in de eerste plaats
datgene vallen wat niet ‘noodig’ is, doch dat is over het geheel juist datgene wat haar
een ideaal karakter verleent. Hoe licht komt men er ook toe geen idealisme te
eerbiedigen, dat niet geheel binnen den kring der eigen opvattingen valt? Langs dien
weg echter zou aan onze natie een onmetelijk kwaad berokkend worden: een stroom
van plat materialisme zou over haar worden uitgestort, die het meest christelijke
volksonderwijs met geen mogelijkheid zou kunnen keeren.
Zal het evenwel ooit zoo ver komen? Mogen wij niet op beter hopen? Eene partij
in de oppositie is iets anders dan eene in de regeering. Ook staan vele leiders voor
zooveel kleinheid zeker te hoog. Zijn er onder hen ook geen mannen met die edele
ruime liefde voor kunst en wetenschap? Maar toch, wij staan voor een onbekende
toekomst. Wachter, wat is er van de nacht?
Doorn, 20 September, 1901.
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Misdaad en misdadiger.
Door Mr. W. van der Vlugt.
Voor hem die thans in gedachten een dertig jaren teruggaat, laat zich het beeld, dat
hem de straf-bespiegelingen destijds vertoonden, wel vergelijken met een'
oogenblikkelijk uitgebloeiden kring van kunst- en lettervrienden. Zij komen nog
geregeld samen. Zij zouden gaarne wat kouten, hun vernuft wetten als van ouds. Het
gelukt ook af en toe. Somwijlen flikkert er een lichtje. Toch... recht wil het niet meer
vlotten. Er schijnt iets als roest of schimmel zich op het gezelschap te hebben
vastgezet. Zelfs het nieuwste klinkt als meer gehoord. Het beklemmende gevoel
kruipt binnen, dat de oude geest onredbaar uit moet gaan, tenzij een vreemde gast
met frissche, oorspronkelijke ideeën hem weder leven inblaze.
En ziet! ééns op een' schoonen avond wordt het ongedachte waarheid. Weêr is het
gewone groepje op de oude wijs bijéén. Weêr doet een iegelijk zijn best, schoon
niemand zich ontveinst, dat het maar half wil vlotten. Daar gaan de vleugeldeuren
open, en binnen treedt eene vrouw, den meesten gasten niet dan slechts bij name
bekend; slank, rijzig, knap nog voor hare jaren, al is hare eerste jeugd voorbij; in
smaakvol zwierige kleedij, die haar een tiental zomers jonger moet doen schijnen;
in toon en
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in bewegingen een tikje van dien valschen overmoed, waardoor gemeenlijk zich
verraadt wie zijne bedremmeling verbergen wil. Als zij gezeten is, wordt het gesprek
weêr opgevat. Eerst luistert zij slechts toe; dan plaatst zij nu en dan een woordje op
zijn pas, altijd te denken gevend, pittig vaak, beslissend ook somtijds. In het eind
windt zij zich op, en binnen kort is zij de ziel van heel den kring. Nu heeft men over
muffe ééntonigheid niet meer te klagen. Als een frissche, ietwat scherpe tochtwind
waait er door het vertrek. Zij staat voor niets, voor geen overdreven beeld, noch voor
eene overijlde slotsom. Het oude blijkt haar reeds als zoodanig verdacht, het nieuwe,
hoe ongewoner, des te meer aannemelijk. Eene rilling vaart somtijds haren hoorders
door de leden, maar eene, die met te grooter aandacht doet luisteren naar het vervolg.
Minuten, uren vliegen om, en nog waant elk den avond pas begonnen, als reeds de
tijd tot scheiden daar is.
Een kwartier later wandelen twee der oudere heeren, weggedoken in hunne hooge
kraagjassen, langzaam en zwijgend voort door den killen schemer van den herfstnacht.
Eindelijk breekt er een de stilte. ‘Hadt Gij,’ zoo luidt zijne vraag, ‘die vrouw wel
eens meer ontmoet?’
‘“Ontmoet”: neen’, is het antwoord; ‘wel hooren noemen. Eene merkwaardige
verschijning! En een zonderling verleden! Haar vader was genie-officier, en een
officier van genie! Hij klom welhaast verblindend snel tot generaal. Maar toen hij
stierf, was zij nog jong, en daarop kreeg zij, (door welken samenloop van
omstandigheden? weet ik niet) hare opleiding in een klooster. Misschien zat zij er
nog, had niet, een jaar of wat geleden, een jong Savooysch kapitein, eene ridderlijke
figuur, haar, kort en goed, geschaakt. Zij zijn niet ongelukkig samen. Hij laat haar
nogal vrijheid. En het is, of zij daarvan te onstuimiger geniet, hoe langer dat genot
haar was ontzegd. Ik weet niet, of alles natuur is. De vader stond ook als staatsman
en onderhandelaar zeer hoog. Maar hoe dat zij, hare geestdrift pakt, en hare
doortastende manieren zijn aanstekelijk. Zij is niet de eerste de beste.’
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‘In elk geval’, aldus besluit de ander, ‘ontbreekt het ons nu niet aan stof, als wij daar
weêr elkaar ontmoeten. Al had zij zelfs (waaraan ik twijfel) van a tot z ongelijk, het
kon voor ons geen kwaad eens opgeschrikt en wat geschud te worden. Deze avond
zal mij heugen.’
Voor wie niet geheel een vreemdeling is in het Jeruzalem der hedendaagsche
strafrechtswetenschap zal het raadseltje, hierboven opgegeven, wel weinig
raadselachtigs hebben. Wat met het beeld dier vrouw mag zijn bedoeld? Wat anders
dan het jonge Italië, de school, die, met gelijke losheid over de geeikte regelen van
het taalgebruik als over zooveel anders zich heenzettend, ‘de groote ontvangkamer
van Europa’ vervult met hare pleidooien voor eene nieuwe ‘criminologie’? Aan een'
Franschman, zoo scherpzinnig en vol geest als slechts een Franschman wezen kan,
aan G a b r i ë l Ta r d e , destijds nog rechter van instructie te Sarlat, behoort het
vaderschap dier beeldspraak.1) Wat intusschen hem niet heeft belet, zoo vaak het pas
gaf, ook verdiende hulde te brengen aan de kracht tot opwekking, waarvoor wij die
‘merkwaardige vrouw’, bij al ‘de liefst tot uitersten geneigde voorbarigheid harer
oordeelen’, moeten dankbaar blijven.2) Wellicht zijn er onder de lezers van dit
tijdschrift, die het krantennieuws van haar bezoek nu onlangs te Amsterdam begeerig
maakte om eenige oogenblikken met haar, haar optreden, hare beteekenis, wat nader
zich bezig te houden? Hetgeen hier volgt biedt hun daartoe gelegenheid.
Den toestand van ons werelddeel vóór de omwenteling te herstellen in eer en goeden
naam is tegenwoordig eene gezochte en niet altijd ondankbare taak. Maar in één
opzicht hebben zelfs de warmste pleiters voor den goeden ouden

1) G. T a r d e . ‘Etudes pénales et sociales’. 1892. blz. 324.
2) Zoo b.v. op het congres van crimineele anthropologie, in den zomer van 1892 te Brussel
gehouden (Zie ‘Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales’, Tome VII,
7me année. blz. 500.)
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tijd tot dusver steeds een vóorbehoud moeten maken; te weten: het strafrecht. Een
terugblik naar de wijze, waarop, in de dagen der volstrekte vorstenmacht, de
gevestigde orde van zaken zich de ‘boeven ende rabbauwen’ van het lijf hield, geeft
overal ons een beeld te zien van stuitende willekeur. Het is waar: naarmate het zwaard
en de roede der overheden hunne oude beteekenis als werktuigen van Goddelijke
wraakgerechtigheid verloren, geraakten de wreedaardigste uitwassen aan het beginsel
der wedervergelding van lieverlede in onbruik. Maar de clienteele der heeren van
den gerechte kwam daardoor slechts van den regen in den drop. Het genadiger recht
was er niet tevens zekerder, integendeel slechts te minder berekenbaar op geworden.
Sinds de herleving der Romeinsche oudheid het staatsbelang tot hoogste wet verhief,
zonk de openbare straf tot het peil van een den staat profijtelijk instituut, naast zoovele
andere meer. Misschien spant van de landen in West- en Middel-Europa het Frankrijk
der Bourbons op dit gebied de kroon. Reeds uit het register der Bastille spreekt menig
blad, in zijne schaamtelooze soberheid, kernachtiger dan een boekdeel het zou kunnen
doen. Of wat zegt men van aanteekeningen als de volgende: ‘F r a n ç o i s D a v a u d ,
beschuldigd wegens piëtisme.... P o u p a i l l a r d . Een slecht katholiek....’? Ja, deze
eindelijk: ‘M a u r i c e J e a n n e L e l i è v r e . Onderhevig aan vallende ziekte’!?
Gaat in die laatste motiveering niet, om met den abt M o r e a u te spreken, eene
wereld van ongerechtigheid voor onze verbeelding open?1)
En nog was ‘het huis des zwijgens’ de bewaarplaats der ergerlijkste geheimen
niet. Wat beteekende het gewetenloos misbruik der ‘lettres de cachet’ naast de domme
ongenadigheid van het ‘bagno’? Sinds Karel IX, de treurige held van den
Bartolomeus-nacht, alleen om zijne galeien voltallig bezet te houden, den kortsten
straftijd verhoogde tot 10 jaren, werden er de misbruiken uit oogendienerij wel-

1) L'Abbé G e o r g e s M o r e a u . ‘Le monde des prisons’. 1887. blz. 270. Men vergelijke
ook: M o r e a u C h r i s t o p h e ‘Le monde des coquins’. 2me éd. blzz. 269 en v.v.
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haast verheven tot systeem. Gespierde roeiers moesten vaak, na driemaal langer dan
hun vonnis voorschreef in het ‘bagno’ te zijn vastgehouden, nog met den koopprijs
van een' Turkschen slaaf hunne eindelijke invrijheidstelling betalen. Overigens stond
bij die willekeur in het loslaten de willekeur in het opzenden eerlang niet achter.
Toen onder L o d e w i j k XIV de vraag naar roeiers hun' toevoer begon te overtreffen,
werd af en toe eene ‘razzia’ op het getouw gezet, opdat in die slapte zou worden
voorzien. Wat gaven de droevige optochten van het daar gevangen wild den reiziger,
die hen op den zonnigen heirweg liet voorbijtrekken, niet al te aanschouwen!
Bedelaars, die eene verminking hadden vóorgewend, een' valschen naam genoemd,
of zelts maar een' met ijzer beslagen stok meêgedragen, veroordeelden, zwervend
gevonden binnen den hun verboden kring, herbergiers, langer dan 24 uren in verzuim
gebleven om opgave te doen van onbekende gasten, matrozen zelfs, die het gewaagd
hadden tabak te rooken ‘au préjudice des ordonnances’: het zijn maar enkele grepen
uit zulk een' somberen stoet, als daar, onder het eentonig gerammel der om de enkels
vastgeklonken ketenen, langzaam zich verloor in het stoffige verschiet. Van zulk een
strafrecht mocht naar waarheid wel de abt M o r e a u getuigen, dat, zoo het al soms
was ingegeven door zorg voor het algemeen belang, het toch nooit dien eerbied voor
den naaste ademde, die onafscheidelijk is van ware gerechtigheid.
Over den Rijn was het maar weinig beter. Ook daar: met het verval der kerkelijke
rechtzinnigheid, met de prijsgeving van het aloude ‘oog om oog en tand om tand’,
een onmiskenbaar streven naar verslapping van het meêdoogenlooze strafsysteem
des keizerlijken rechts. De gelukkige vondst der ‘verzachtende omstandigheden’
onttrok wel menigen armen drommel aan den strop en bracht vooral de éens zoo
veelvuldige verminkingen in onbruik. De galg, met zijne afzichtelijke stoffeering
voorheen het dreigend zinnebeeld van elk stedelijk strafgericht, stond ledig, zelfs
door de aasvogels verlaten. In zijne plaats was thans ‘de toren’, het ‘ergastulum
nauticum’ het adres geworden,
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waarheen de mildere ‘heeren van den gherechte’ den schuldige, mits hij het niet al
te bont gemaakt had, het liefst en het meest verwezen. En de ruwe gemoedelijkheid
dier opsluiting in gezelschap ontnam aan haar vooruitzicht een goed deel van zijne
verschrikking.
Doch tegelijk ook daar, bij alle weekhartig vertoon, wat al onberekenbare luim!
De harde wet mocht zijn getemperd; met hare hardheid hield hare vastheid tevens
op. De rechters ook, zij waren, ja, wat menschlievender dan weleer; maar zij straften,
in hunne menschenmin, wien zij wilden, en zooals zij wilden, ongehinderd, naar het
scheen, zelfs door den klaarsten tekst der wettelijke vóorschriften. Waarom ook niet?
Het gemeene welzijn, voor ‘de eeuw der verlichting’ het hoogste goed, ging immers,
gelijk alle andere dingen, zoo ook de wet te boven? Tot welk doel dan nog met zekere
angstvalligheid die wraakademende bepalingen vastgehouden? De misdadiger was
een misgewas, dat afgezonderd, en, indien mogelijk, naar zijne krachten en gaven
nog benuttigd moest worden, gelijk de losbol of de weêrspannige zoon. En zoo dan
vond men inderdaad dat ongelijkslachtig klaverblad regelmatig bijéén rondom het
verkeerbord in den eersten den besten gevangenistoren, of wel bij de gelederen der
strafdivisiën, die wegstierven aan moeraskoortsen, terwijl zij de Turken beoorloogden
langs den Donau1).
Zoo stonden de zaken, toen in de tweede helft der achttiende eeuw de
ongeduldigsten uit de beschaafde kringen begonnen te pruttelen en te droomen. Een
‘strafrecht’, waar, onder de éenzijdige overheersching van ‘la raison d'état’, de idee
der straf en de idee des rechts gelijkelijk waren zoekgeraakt; een, welks betrekkelijke
matiging, omdat haar het echte maat-beginsel: eerbied voor den mensch in den
misdadiger, ontbrak, bij beurten laksch was, daar waar zij gestreng -, en dan ook
weêr gevoelloos, waar ze ontfermend dacht te wezen. Eene ‘Themis’ met een bot en
scharig zwaard, en met eene weegschaal, welker hanteering

1) Men vergelijke met het vóorgaande L. Vo n B a r ‘Lehrbuch des deutschen Strafrechts.’
Dl. I passim.
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zij verleerd had! Niet vreemd dus, zoo de ontwakende critiek vooral die weegschaal
poogde in eere te herstellen. Dat deed dan ook al aanstonds B e c c a r i a , de vóorman
bij den stormloop op dat pruikerig systeem. Met nadruk zocht hij dit vooral zijn' tijd
op het hart te binden, dat de straffende overheid eene grens van haar recht om te
straffen moest erkennen dáar, waar de onderdaan zelf, vrijwillig tredend in het
burgerverband, haar die grens zou hebben gesteld. Maar niemand, die voor het noodig
evenwicht tusschen vergrijp en straf met zooveel kracht zich in de bres stelde als
I m m a n u e l K a n t . Gelijk eene vracht van mokerslagen, vielen zijne aphorismen
nêer op de strafrechtsgeleerden zijns tijds, ‘die de kronkelpaden der geluksleer
doorkropen, om iets te ontdekken, wat, door het vóordeel waarop het uitzicht opende,
hen van den plicht tot straffen mocht ontslaan.’ ‘Het is beter dat éen mensch sterve
dan dat geheel een volk te gronde ga’; aldus (herinnerde K a n t ) de leuze der
Pharisaeërs. ‘Maar ik’ (zoo liet hij volgen) ‘ik zeg dit: “indien de gerechtigheid
ondergaat, heeft het geen waarde meer, dat menschen op aarde leven.” Wat moet
men dan wel denken van het plan om, bij voorbeeld, een' misdadiger te laten leven,
indien hij toelaat, dat men gevaarlijke proeven neme op zijn lichaam en deze gelukkig
te boven komt? Zeker, de geneeskunde zou daar veel uit kunnen leeren. Maar een
gerechtshof diende toch de faculteit, die dat plan opperde, met verachting terug te
wijzen. Immers: de gerechtigheid houdt op zich zelve te zijn, zoodra zij zich voor
eenig nut verkwanselt. Gesteld zelfs eens: eene burgermaatschappij stond op het punt
om zich met toestemming van al hare leden te ontbinden. Dan nog zou eerst de laatste
moordenaar in de gevangenis moeten worden opgehangen. Want een iegelijk moet
ondervinden, wat zijne daden waard zijn. En de bloedschuld zou blijven kleven op
het volk, dat de gerechte straf niet geeischt -, het evenwicht tusschen onrecht doen
en onrecht lijden niet hersteld had’1).

1) I m m . K a n t ‘Metaphysik der Sitten. Rechtslehre. II Theil E. Vom Straf- und
Begnadigungsrecht.’
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Het liet een' tijd zich aanzien, dat die pleidooien voor eene stricte afweging van
schuld en straf, die protesten tegen eene overheidswillekeur, bij beurten in
ongenadigheid en in loszinnig genadebetoon zich openbarend, niet zonder invloed
zouden blijven op wetgeving en rechtspraak. De geest, inzonderheid, van Beccaria
werkte aanwijsbaar vooreerst in meer dan één der strafwetboeken, waarmêe ‘verlichte
landsvaders’ hunne onderdanen beweldadigden, maar bovenal in de aanvankelijke
wetgeving van het revolutionnaire Frankrijk. Gestuit echter werd zijn verder
voorwaartsdringen door B o n a p a r t e 's ‘Code Pénal’. Daar vierde opnieuw de ‘raison
d'état’ haar hoogtij. Op het verfijnen en verscherpen van T h e m i s ' weegschaal niet,
slechts op het wetten van haar zwaard was de eerste consul bedacht. En de talrijke
copieën van zijn' arbeid herstelden ook buiten Frankrijk ‘het staatsbelang’ weêr op
zijn' troon, als opperste instantie in de dingen des strafrechts.
Bekend is het, dat de teruggang, door N a p o l é o n ingeleid, slechts tijdelijk is
geweest. De ‘derde stand’, door het Caesarisme een kwart eeuw in zijn streven naar
maatschappelijk en politisch overwicht gestoord, hernam zijn pogen in 1830, en,
over het algemeen, met goed gevolg. De ontwikkeling des strafrechts kon niet missen,
den weêrslag dier gebeurtenissen te ervaren. Toch was het niet, althans niet overal,
de pijnlijk strenge afpassing der strafmaat, wat thans bij de eischen en verlangens
op dit stuk kwam bovenaan te staan. Men denke, om zich daarvan rekenschap te
geven, slechts aan het lijf-credo dier burgerij, die eerlang welhaast algemeen haar'
haan liet koning kraaien. Zij verhief meer en meer het volkshuishoudkundig motto
der beide kostwinningen, die haar groot maakten: wereldhandel en fabrieksnijverheid,
tot hoofdregel van levenswijsheid op schier geheel het gebied van menschelijk willen
en handelen. ‘Elk welbegrepen eigenbelang met ieder ander van nature evenwijdig’:
in naam, uit kracht van dat aantrekkelijk geloofspunt werd den voogdijstaat van
weleer zijne albemoeienis met de productie en verdeeling van stoffelijke
levensgoederen afgeleerd. Hoe scherper, nu echter,
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en hoe doeltreffender op dat bijzondere terrein het bedoelde leerstuk aangedrongen
werd, temeer lag het weldra vóór de hand, zijne toepasbaarheid niet meer beperkt te
achten tot het veld der stoffelijke welvaart, maar uit te breiden ver aan gene zij van
zijne oorspronkelijke grenzen. En zoo dan zwelgde men eerlang in die rooskleurig
gebrilde wereldbeschouwing, meest door een vriendelijk voorzienigheidsgeloof
‘gewijd’, die Rückert dichterlijk vertolkt had in zijn tweeregelig versje:
Mög nur Jeder, still beglückt, seine Freuden warten,
Wo die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten.

In zulk eene atmosfeer van harmonie scheen uitteraard gestrenge grensafbakening
vrij onnoodig. Waartoe met de hoegrootheid van de straf zich ernstig het hoofd
gebroken, sinds het ‘harmonisme’ zulke afdoende eischen aan hare hoedanigheid
kwam stellen, en nog alleen die ‘straffen’ gerechtvaardigd keurde, waardoor dengene,
die haar onderging, geen kwaad wêervoer, zoo mogelijk zelfs een onbetwistbaar
goed (de zegen der ‘verbetering’) ten deel viel? Het is (men ziet het) geen toeval,
dat de begaafde verdediger van ons strafwetboek met zijn ‘algemeen straf-minimum’,
dat de minister M o d d e r m a n tevens een der laatste openlijke belijders van het
leerstuk der belangenharmonie geweest is.
Niet overal, intusschen, (verre van dien!) geraakte, onder de mannen van het
strafrecht, de idee des evenwichts tusschen het bedreven en het te lijden euvel dus
in vergetelheid. De Duitsche rechtsgeleerdheid schaarde op den duur allengs
éenpariger zich om de vaan van K a n t en zijne epigonen.1) En met name hield in het
Katholieke zuiden die vaan niet op, hare bekoring te oefenen ook over geesten van
vrijzinnigen stempel. Wat daar (in Frankrijk en Italië) de taaiheid der vergeldingsidee
verklaart, blijve, al ligt het

1) Uit velen mogen hier slechts twee genoemd zijn: Binding in het eerste deel van ‘Die Normen
und ihre Uebertretung’; en Vo n B a r in de slotsom der wijsgeerige onderzoekingen, die
hij, in het eerste deel van zijn boven aangehaald leerboek, op het geschiedkundig overzicht
liet volgen.

Onze Eeuw. Jaargang 1

1027
antwoord vóor de hand, hier liever rusten. Wel echter is het noodig, den
gedachtenbouw van de toongevers onder de Italiaansche en Fransche
strafrechtsleeraars der oude school hier kort te schetsen. In harden strijd met de
‘classieke’ leer hebben ‘de nieuweren’ zich omhoog gewerkt. Hun streven, hunne
beweringen verstaat daarom slechts hij, die van de leidende gedachten hunner
wêerpartij ten minste niet geheel onkundig is gebleven. Eene korte schets dier leidende
gedachten, voornamelijk (niet uitsluitend) nagetrokken naar de hoofdlijnen van
Rossi's ‘Trattato del diritto penale’, vinde hier allereerst eene plaats.1)
De aansluiting bij grondbeginselen van K a n t is er terstond al hieraan merkbaar,
dat het strafrecht wordt afgeleid uit onze zedelijke bestemming. Wij zijn, wordt er
veelal voorop gesteld, geroepen tot een zedelijk leven. Die roeping vordert, onderstelt
twee hoofdvermogens: rede en vrijheid. Zij sluit derhalve in zich: persoonlijke
aansprakelijkheid, verdienste en schande wegens onze daden. Zij is slechts te
verwezenlijken in samenleving. Is dus zelfs voor de mógelijkheid van ethisch handelen
deelneming aan het maatschappelijk leven niet te ontberen, dan is ook eerste plicht:
gehoorzaamheid jegens de wetten, waardoor de ordening van dat leven wordt
gestevigd. Nu is tevens eene van de volstrekt geldige grondwetten der zedelijkheid
deze: dat goed moet worden vergolden met goed, kwaad met kwaad; dat, anders
gezegd, het eerste zijn loon, het andere zijne straf behoort te vinden. Welaan dan:
die gegevens alle samen rechtvaardigen de strafgerechtigheid. Neem toch vooreerst
eens aan: iemand heeft alleen maar een kwaad gedaan, zich aan de zedewet vergrepen.
Daarmêe heeft hij verdiénd een gelijk kwaad te lijden. Nogtans is daardoor niemand
nog gerechtigd om hem het verdiende kwaad, als straf, ook aan te doen. Men mag
vertrouwen dat zijn verder leven hem eene gerechte maat van boete opleggen, en
zoo ten slotte hem met zich zelven verzoenen zal; geen' mensch

1) Voor het hier volgende ‘typische’ beeld der classieke leer, zijn uit Ad. Franck's ‘Philosophie
du droit pénal’ (1864) I. Ch: 6, trekken van Guizot's doctrine aan die van Rossi toegevoegd.
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echter komt het toe, zich te stellen in de plaats der Voorzienigheid. Maar anders
wordt het, als en voor zoover het bedreven kwaad nog daarenboven aanrandt die
ordening des samenlevens, waarbuiten het doel van ons bestaan volslagen
onbereikbaar ware. Want dan treedt daar, waar de eisch der vergelding samenvalt
met het gebiedende belang van veiligheid der maatschappij, het menschelijke
strafrecht ten tooneele. De zaak laat wellicht het best zich dus verduidelijken. Het
geheel der denkbare vormen van boete, waardoor in een gegeven geval de eisch der
vergelding ware te bevredigen, verbeelde men zich als den inhoud van een' cirkel.
Het geheel der aanwendbare middelen, waardoor, in hetzelfde geval, de
maatschappelijke orde pogen kon zich te beveiligen, vorme den inhoud van een'
tweeden cirkel. Die twee figuren zullen nu elkaar wel nooit volkomen, maar allicht
gedeeltelijk bedekken. Nu dan: waar zij dat doen, waar, in het kort, beveiliging tevens
vergelding, vergelding tevens beveiliging zal wezen, daar, daar alleen is de overheid
tot straf gerechtigd.
De rechtsverhouding, dan, waarvan bevoegdheid om te straffen den vóorkant en
schuld de keerzij vormt, is als de uitkomst uit een dubbeltal gegevens: moreele
aansprakelijkheid bij de ééne -, plicht tot het handhaven der sociale orde bij de andere
partij. De eerste zonder de tweede maakt niemand ter aantasting van den schuldige
bekwaam. De tweede zonder de eerste rechtvaardigt hoogstens maatregelen van
vóórzorg, maar nimmer straf. Slechts uit de verbinding der twee wordt
strafgerechtigheid geboren.
Is met het vóorgaande rekenschap gedaan van het recht tot straffen in het algemeen,
het geeft tevens ons eene leiddraad in de hand bij de keuze der strafsoort en het
afpassen der strafmaat in elk bepaald geval. Bij ieder misdrijf, namelijk, moet op
tweeërlei worden gelet. Er is, vooreerst, het persoonlijke bestanddeel: de hoegrootheid
der zedelijke schuld: de maat van het misbruik, dat de dader hier maakte van zijne
vrijheid. En er is, ten tweede, het zakelijke -: de waarde van het goed, waaraan de
dader zich vergreep, van het nadeel, dat hij stichtte. Aan den aard
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der uitkomst, door de vermenigvuldiging dier twee grootheden verkregen, dient de
straf, zal zij van de juiste soort zijn, te beantwoorden. Met de hoeveelheid van het
product behoort hare maat, zal deze richtig wezen, overéen te stemmen. In het kort:
wij hebben hier eene leer van naar wiskunstige praecisie strevende gerechtigheid,
aan wier bijzondere uitwerking vooral C a r r a r a schatten van vernuft heeft besteed.
Dat dan is, in hoofdzaak, de leer der oude school, zoo machtig nog een vijf en twintig
jaar geleden, zoo fel besprongen thans. En nu: die stormloop. Zien wij eens, met
welke wapenen, wat voor leuzen op de vaandels de ouderwetsche vesting wordt
berend.1)
De beste toetssteen, dus laat zich de vóorvechter der nieuwe school vernemen, waaraan
de waarde dier ‘classieke’ strafrechtsleer, en wel met name hare
‘volstrekte-gerechtigheids’-leuze kan worden beproefd, is toepassing. Het machtwoord
harer profeten moge nóg zoo fier -, hare wijsgeerige uitéenzetting nóg zoo aannemelijk
klinken, zij is geoordeeld, als ze onvatbaar zich betoont voor wel doordachte
aanwending, als daar hare uitkomsten onduldbaar blijken. Welnu: naar alle twee die
kanten geeft zich het straks geschetst systeem, hetzij men lette op de ‘doctrine’, of
de practijk, als door en door onhecht te kennen.
Vooreerst dan de ‘doctrine’. Reeds daar, bij alle hoogheid van den aangeslagen
toon, wat zonderbare weifeling! Een Sontag, bij voorbeeld, moge de gedachte, dat
het misdrijf, afgezien van alle doelmatigheidsoverwegingen, de straf te vóorschijn
roept, ‘voor eeuwig onverliesbaar’ noemen, een' zwakken indruk maakt toch het
aanstonds daarop volgend vóorbehoud: ‘de rede vordert slechts dat na het onrecht
een terugslag kome; om het hoe? bekommert zij zich niet.’ En waarlijk: met den
‘rede-eisch’, ‘dat elk

1) Voor de hier volgende critiek vergelijke men, inzonderheid, de opstellen van Kirchenheim
in den 1en, 2en, 3en, 5en en 6en jaargang der ‘Zeitschrift’ van v. Liszt.
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misdadiger ondervinde wat zijne daden waard zijn’, en dergelijke, komt men bij het
zoeken naar het hoe? ook niet vooruit. Twee vragen, bovenal, het bleek reeds, dringen
daarbij zich op. Vooreerst: op welke daden behoort straf te staan? En dan: waardoor
zal aard en zwaarte der straf worden bepaald? Wat nu terstond de éene van die twee
betreft, daar laten de lieden der ‘volstrekte gerechtigheid’ al zeer gemakkelijk met
zich handelen. Of zekere daad een strafbaar onrecht zijn zal, ja, dan neen, dat hangt,
zoo geven zij wel bijna allen toe, slechts van dit éene af, of thans en hier de
maatschappij die daad te duchten hebbe, als eene bedreiging harer levensvoorwaarden.
Maar te halsstarriger poogt men dan ook, bij het antwoord op de tweede vraag, het
opgestoken vaandel hoog te houden. Toch is dat daar alweêr veel spoediger gezegd
dan gedaan. Dat van gelijkheid tusschen het misdrijf en de straf, die vroeger somtijds
werd gevorderd, niet langer sprake is, laat zich hooren. Rechtvaardige evenredigheid
dier twee heet thans het éenige, wat de vooropgezette ‘idee’ verlangt. ‘De
gerechtigheid’, zoo schreef, bij voorbeeld, Vo n H o l t z e n d o r f f , ‘kan niet meer
beteekenen, dan dat, met inachtneming van den door ieder volk bereikten
ontwikkelingsgraad, de zwaardere misdaad telkens met eene zwaardere straf worde
geboet dan het lichtere vergrijp’. Inderdaad: die eisch is al zeer bescheiden. Mits
maar de verlangde opklimming worde in het oog gehouden, kan dus een zeer
bloeddorstig straffenstelsel ‘de gerechtigheid’ even goed tevreden stellen als het
zoetsappigste, dat zich denken laat. Doch, daarvan afgezien, blijft dan nog steeds
wijd open deze vraag: hoe telkens de betrekkelijke zwaarte van een gepleegd vergrijp
te wegen? Men kan ook op die vraag zeer wel een antwoord geven, dat in een leerboek
niet misstaat. Wij maakten reeds met de tweeéénheid kennis van het zakelijke en het
persoonlijke bestanddeel, dat in geen misdrijf zal ontbreken. Dat klonk heel goed.
Slechts komt men niet zoodra vóor een geval van toepassing te staan, of zie, daar
rijzen de bezwaren. Hoe de slotsommen naar behooren te verbinden, waartoe de keus
van elk dier twee
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gezichtspunten achteréenvolgens heeft geleid? Gesteld: men kan de zwaarte van het
misdrijf, gewogen eerst als schuld en dan als schade, in cijfers brengen; in welke
verhouding staan dan de éenheden op beide schalen tot elkaar? Is hier niet alles louter
willekeur?
Hoe minder die strafrechtsbespiegeling hem die haar aanwendt een vast richtsnoer
biedt, te minder is zij in practijk tegen de eerste beste mode-leus bestand. Van zulk
een' vromen woordendienst naar argeloos zelfbedrog is er gewoonlijk maar éen stap.
Hoe licht dan moest dit spel met termen zooals ‘schuld’ en ‘strafgerechtigheid’ den
gevaarlijken stap doen, ten dage, dat het geloof aan ‘de natuurlijke samenstemming
aller menschen’, en wat dies meer zij, in de lucht zat! De verste uitlooper van dat
geloof, de ‘verbeterings-theorie’, moge al destijds slechts door zeer weinigen beleden
zijn van a tot z; de zoetvoerigheid der slotsommen viel dan toch maar in goede aarde.
Misschien ook is er waarheid in het vermoeden, dat de geliefdheid van die
slotsommen, zelfs toen van de praemissen weinigen meer gewaagden, ten deele
althans op rekening stelt der advokaten, die tegelijk het parlementarisme in ettelijke
landen bracht aan het roer. Door hun beroep gewoon om steeds bij vóorkeur de partij
des aangeklaagden, ja zelfs des schuldigen te kiezen, kunnen zij licht, ook bij de
vóorbereiding van strafwetten, moeite hebben gehad om dien trek huns geestes te
verloochenen. Hoe het zij: wie geen vreemdeling is in de richting, waarin het derde
kwartaal der negentiende eeuw de strafwetgeving en -rechtspleging zich bewegen
zag, hij weet, dat in dien tijd ‘vermenschelijking’ het groote wachtwoord -,
bescherming des verdachten en zelfs des veroordeelden tegen den wrok der
maatschappij, veeleer dan, omgekeerd, hare beveiliging tegen hem, het hoofddoel is
geweest. De doodstraf, zelfs waar zij nog bleef gehandhaafd, allengs verworden tot
eene strooien ledepop, bewapend met een roestig, oud geweer, dat sinds lang nog
maar zelden meer afgaat; de gevangenissen luchtiger -, hare inrichting genoeglijker
gemaakt; de ligging verzacht, de mondkost verbeterd; een geest van altijd toe-
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nemende lankmoedigheid vaardig geworden over rechters en gezworenen;
‘verzachtende omstandigheden’ aangenomen ook bij de bloeddorstigste misdaden;
voorwaardelijke invrijheidstelling den ‘oppassenden’ gevangene toegezegd;
voorloopige hechtenis naar krachten ingekrompen; de gelegenheid tot hooger beroep
en cassatie verruimd; de openbaarheid der strafgedingen mildelijk verzekerd; ziedaar
slechts enkele der maatregelen genoemd, waarmeê de edelaardige menschlievendheid
van wetgevers en magistraten rechtmatige aanspraak kreeg op warmen dank van het
misdadig grauw.1).
Hoe, trouwens, zou, toen ééns de wetgeving het vóorbeeld gaf, de rechtspraak niet
gevolgd zijn? Eén punt is er voornamelijk, waar, meer bijzonder in de Roomsche
landen, in Frankrijk en Italië, de heerschende leer de leden der magistratuur moest
verlokken tot inderdaad bedenkelijke slapte. Het is de afweging van de mate der
persoonlijke schuld. De wijsbegeerte, die aan ‘idealen’ offert, is in die landen om
verklaarbare redenen gemeenlijk predikster van den dusgenaamd ‘vrijen’ wil. Nu
laat het zich hooren, dat, wie van zoo'n standpunt heeft te oordeelen over de
hoegrootheid van den misdadigen wil, gelijk zij in het bedrevene vergrijp zich
openbaarde, begint met uit zijne rekening geheel het samenstel dier drijfkrachten te
verwijderen, die met zeker natuurlijk geweld het wilsbesluit en zijne uitvoering zullen
hebben voortbewogen. Alleen daarna, immers, blijft de eigenlijke wilsdaad in hare
naaktheid over. Doch nu zie men eens, tot welke gevolgen die redeneerwijze leidt.
Voor wie haar huldigt wordt de persoonlijke schuld aanzienlijk verminderd door
zulke dingen als eene verwaarloosde jeugd, eene bedorven omgeving, erfelijke
belastheid, ingewortelde gewoonten, sterke hartstochten, heftig temperament, kortom
door al zoodanige bijkomstigheden, als juist het individu, waaraan zij vóorkomen,
des te geduchter maken. Wie, echter, ziet niet in, dat eene rechtspraak, op die leest
geschoeid, de straf moet doen verzachten, in dezelfde mate, waarin de booze
neigingen, die drongen tot de daad,

1) Men vergelijke G. T a r d e ‘La criminalité comparée.’ (1890) blz. 85.
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min wederstaanbaar zijn gebleken? Bestemd, geroepen om het kwaad te keeren, zal
zoo'n justitie werken juist in omgekeerde rede tot de gevaarlijkheid van wie het
pleegden!1)
En de gevolgen? In den voorzichtigsten vorm laten zij dus zich saamvatten: De
‘vermenschelijking’ van wetten en rechtspraak heeft althans niet belet, dat in het
tweede en derde kwartaal der 19e eeuw de strafbare daden zich hebben
vermenigvuldigd in eene mate die den groei der bevolking ver achter zich liet, en
noch uit grootere waakzaamheid der openbare macht, noch uit den aanwas der
strafwetten voldoende wordt verklaard. Veelheid van cijfers vermoeit. Maar enkele
kunnen welsprekend zijn2). Om te beginnen, dan, met Frankrijk. Daar zijn, in de halve
eeuw tusschen 1838 en 1888, de misdrijven van gewelddadigen aard, met name
moord en doodslag, toegenomen in de verhouding van 2 tot 3, de vergrijpen uit
hebzucht, (diefstal, oplichting, bankbreuk), - van 10 tot 17, de daden van misdadige
ontucht vermeerderd met 240 ten honderd, het gebedel en de landlooperij veel meer
dan verviervoudigd. Wenden wij ons naar Pruissen. Terwijl daar nog in 1854 éen
strafvervolging wegens manslag vóorkwam op 341/2 duizend inwoners, was die
verhouding in 1878 gestegen tot éen op 26.700. België, voorts, waar van 1841 tot
1868 het getal doodingen per jaar schommelde tusschen 40 en 70, zag sedert 1868
dat cijfer rijzen tot 100 en zelfs meer dan dat. Italië telde in 1862 iets meer dan 15.000
veroordeelden tot onteerende straffen; twintig jaar later bedroeg dat cijfer ruim het
dubbele. Spanje, eindelijk, moest in het jaar 1880 ontdekken, dat in vijf jaren het
getal zijner ernstige strafgedingen met ruim 1/3 was vermeerderd. En wat die cijfers
bovenal bedenkelijk maakte, het was de vermenigvuldiging der ‘recidive’; haar
aanwas toonde eene vaart, die den groei der misdadigheid in het algemeen nog verre
achter zich liet. Vreemd genoeg! de ongunstige ver-

1) De bovenstaande argumentatie vindt men, b.v., bij Enrico Ferri. ‘Sociologie criminelle’.
1893. blz. 287.
2) De hiervolgende cijfers zijn hoofdzakelijk die, welke G a r o f a l o gaf in zijne ‘Criminologie’.
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houding bleek hier grooter, naarmate het land, waar men haar onderzocht, geacht
werd in beschaving hooger te staan. In Zweden, Engeland, België, Frankrijk overtrof
zij die van Oostenrijk en Italië. In waarheid: het geboefte heeft wel getoond, door
onze ‘menschelijkheid’ zich niet te laten vermurwen!
Ziedaar, dan, de critiek, waarmêe ‘de jongeren’ de ‘classieke’ school en hare
‘gerechtigheids’-leer op het lijf vielen, de slotsom ook, waar die critiek op uitliep.
‘Misdaad’, zoo luidde een gevleugeld woord van Ta r d e , ‘misdaad wordt een
beroep’1); en de strafrechtspleging, door mannen als R o s s i en C a r r a r a voórgelicht,
heeft dat althans niet kunnen verhinderen.
Intusschen bleven bij die slotsom ettelijken niet staan. Zij gingen verder. Zij zagen
in zulke lieden, die telkens wêer de kennismaking hernieuwden met parket en rechters,
niet in de eerste plaats beróepsgenooten, maar exemplaren eener aparte
menschenvariëteit. Mêegesleept door de strooming, die tegenwoordig de arbeiders
in ieder veld van onderzoek het geestelijk gereedschap opdringt der nieuwere
natuurstudie, verbonden zich die mannen eerlang tot eene school der ‘positieve
misdadigerswetenschap.’ In den Turijnschen krankzinnigen-arts, Prof. C e s a r e
L o m b r o s o , huldigde de school weldra haar hoofd. Vooral, naardien hij, in 1876,
de rechtsgeleerde wereld had verrast met eene lijvige studie over den natuurlijken
oorsprong van de speling: ‘homo delinquens’. Over de vermaarde hoofd-thesis in
die studie thans een woord.
Wat men dien vurigen profeet ook mag verwijten, voorzeker nimmer dit, dat hij zijne
betoogen niet wijd genoeg uithaalt. Het is zijn doel, de kenmerken op te sporen, en,
zoo mogelijk, te verklaren, waardoor zich de ‘homo delinquens’, de misdadiger van
geboorte, onderscheidt van den ordelijken mensch, den ‘homo sapiens’. Daartoe
begint hij

1) ‘La Criminalité se localise, en devenant une carrière’. (‘La criminalité comparée.’ 1890 P:
84.)
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met de eerste schemering des misdrijfs te zoeken in de gruweldaden der
‘vliegenvangertjes’, of insecten-etende planten. Bij deze evenwel en ook in het
dierenrijk houdt hij (dat spreekt) niet lang zich op. Uitvoeriger, daarentegen, schetst
hij ons, vervolgens, de zeden veler wilde volkeren; hun kennelijk gemis van
eerbaarheid in onzen zin, hunne ongevoeligheid voor eigen en anderer lijden, hunne
stompheid voor de onderscheiding tusschen mijn en dijn. In de onbeminnelijke
hoedanigheden, nu, dier zoogenaamd ‘teruggebleven’ stammen acht hij voorloopig
tevens de karaktertrekken van ons áller vroegste menschvormige vóorouders ontdekt.
Nadat dus de menschenwereld op haar' laagsten ons bekenden ontwikkelingstrap is
geteekend in schelle kleuren, herinnert de Schrijver aan eene bekende stelling van
E r n s t H a e c k e l . Volgens deze zal elk levend wezen in de vormveranderingen,
die het tot aan zijne rijpheid doorloopt, als in het verkort, de wordingsgeschiedenis
herhalen der soort, waartoe het behoort. De waarheid dier ‘thesis’ zal (oordeelt
L o m b r o s o ) zich nu ook hieraan dienen te bevestigen, dat dezelfde zwakte van
zedelijken zin, die, in haar' kinderleeftijd, de menschheid ons te aanschouwen geeft,
ook den mensch in zijne kinderjaren moet eigen zijn. Aan een' overvloed van
vóorbeelden wordt dan in het licht gesteld, hoe tal van kinderen in allerlei perversiteit,
lichtzinnig leedvermaak, gebrekkige eigendomseerbiediging en zoo meer, niet bij
den wilde achterstaan. De onderstelling der gelijkenis tusschen wilde en oermensch,
aanvankelijk nog slechts vragenderwijs geopperd, schijnt schrijver door die
waarnemingen tot zekerheid versterkt. Thans, eindelijk, treedt de geboren misdadiger
ten tooneele. Met behulp van statistische vergelijkingen tusschen exemplaren zijner
soort en lieden van goeden naam, vooral soldaten, worden de lichaamseigenschappen
der boeven van nature in bijzonderheden vastgesteld. Geheel het signalement zal
hier niet worden weêrgegeven. Slechts een paar grepen. In het algemeen, dan,
onderscheidt zich het geslacht der booswichten door eene geringe ontwikkeling der
hersenpan. Veelvuldig ook komt in den schedelbouw een aantal onregelmatigheden
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vóor. Het hersengewicht blijft beneden het gemiddelde en zekere eigenaardigheden
in de gestaltenis der hersenwindingen zijn allerminst zeldzaam. Bij het microscopisch
onderzoek der hersenmassa ontdekt men meestal sporen van bovenmatigen
bloedsaandrang, verdikking der vaatwanden en ontaarding der celweefsels. Statuur
en lichaamsgewicht gaan dikwijls de middelmaat te boven. De armen zijn lang. De
borstkas is van ongemeenen omvang. Ook het aangezicht onderscheidt zich door
zijne lengte en bovendien door de breedte der onderkaak. Het hoofdhaar is meest
even overvloedig als het lip- en kinhaar schaarsch. Ziedaar, in hoofdzaak, het
signalement van den ‘uomo delinquente’. Een signalement echter, niet op te vatten
in dezen zin, als kwamen al zijne bestanddeelen regelmatig bij den misdadiger vóor
en bij hem alleen. In geenen deele. Het éenige wat ten deze L o m b r o s o wil betoogen
is dit paar slotsommen: Vooreerst, dat de procentverhouding van individuen, met de
éene of andere dier eigenschappen toegerust, onder booswichten grooter zal wezen
dan onder ‘brave lieden’; en dan ten tweede, dat gevallen, waarin meer dier
kenteekenen veréenigd voorkomen, onder de eersten betrekkelijk talrijk, onder de
laatsten uiterst zeldzaam zijn. Doch overigens: de satan, gedost in het kleed van een'
engel des lichts, ontbreekt, ook volgens L o m b r o s o , evenmin als de man van eer
met eene boeventronie.
Ettelijke dier lichaamseigenschappen, nu, inzonderheid: de kleine schedel, de
hooge statuur, de lange armen, de ruime borstkas, de zware onderkaak, vertoonen
zich even geregeld aan de hier en daar gevonden overblijfselen onzer vóorhistorische
vaderen; meer dan éen ook wordt herhaaldelijk aangetroffen bij thans levende wilden.
Dat samentreffen strekt L o m b r o s o tot een begin van bewijs voor het vermoeden,
of wellicht onze geboren misdadiger te verklaren zij uit een verschijnsel, dat de
wetenschap der levende natuur sinds betrekkelijk kort is op het spoor gekomen: de
verspringende erfelijkheid, het ‘atavisme’. Daaronder verstaat men dit, dat zekere
hoedanigheden, ziektekiemen bijvoorbeeld, veel minder rechtstreeks overerven van
ouders
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op hun kroost dan overspringen van grootouders op kleinkinderen. Nu behoeft, meent
L o m b r o s o , de dus oversprongen afstand niet steeds maar één geslacht te wezen.
Eene zekere eigenaardigheid kan evengoed gedurende eene reeks van geslachten
onderduiken, om eerst na vele jaren wêer terug te komen. Welnu, zoo vraagt hij,
waarom kan het geheel der eigenschappen, die in onze maatschappij haar' bezitter
stempelen tot een' misdadiger, niet worden geduid als eene wederopleving, dank zij
een' ‘atavistischen’ reuzensprong, van het karakter onzer wilde oer-overgrootvaders?
Die onderstelling kan althans worden getoetst.
En zie: de uitkomsten zijner toetsing dunken L o m b r o s o even overtuigend als
verrassend. Let vooreerst, zegt hij, op de afstomping van den tastzin en zelfs van het
gevoel voor pijn. Daarin, om te beginnen, vertoont de gemiddelde misdadiger
merkwaardige overéenstemming met den wilde. Niet minder in de gebrekkige werking
dier bloedvaten, waardoor het blozen wordt te weeg gebracht; de natuurmensch,
gelijk de tuchthuisvogel, ‘krijgt geen kleur’. Daarentegen zijn, wederom als bij den
geheel-onbeschaafde, de gezichtsscherpte en de gevoeligheid voor komende
weêrsverandering bij den boef buitengewoon. Overgaande tot de eigenlijke
gemoedshoedanigheden, verklaart voorts de schrijver, dat bij boosdoeners niet minder
dan bij wilden aan hunne gevoelloosheid voor eigen smart eene onverschilligheid
voor anderer lijden, ja zelfs eene naïve wreedheid zich huwt, die tot in het
monsterachtige kan stijgen. Maar het gewichtigst dunkt hem de gelijkenis in dien
trek, die meer dan eenige andere den misdadiger maakt: het ontbreken van karakter;
de ontstentenis van toezicht en bedwang, door den ganschen mensch geoefend over
zijne oogenblikkelijke neigingen; de machteloosheid, kort gezegd, tegen den
‘onbewaakten’ inval. Evenals de oermensch, zegt L o m b r o s o , is ook de geboren
boef een wezen, ontbloot van de krachten tot zelfbeheersching, die de beschaving
van eeuwen over het leven onzer driften heeft heengetogen, als een beschermend
dwangbuis. Hij kan bij tijd en wijle door ‘gezelliger’ neigingen worden bewogen;
slechts mist hij de macht om
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deze boven te doen blijven. Zelfzucht, ijdelheid, wraakbegeerte, verlangen naar
kaarten, drank en zingenot sleepen een oogenblik later hem meê, een' speelbal zijner
lusten, zonder stuur of veerkracht. En datzelfde gemis aan middelpuntsvermogen
openbaart zich, nog éens bij booswichten zoo goed als bij natuurvolken, in het
verstandsleven. Het ontbreekt den misdadiger veelal niet aan zekere
geestesvaardigheid, die door éenzijdige oefening in steeds dezelfde richting
verwonderlijk kan worden ontwikkeld. Maar nauwelijks worden de grenzen
overschreden van ‘het vak’, of ziedaar: eene botte onnadenkendheid springt voor
den dag die meestal eindigt met zelfs virtuosen in de boosheid te voeren ten verderve.
Kunstenaars mogen dan ook hun deel aan het leger der misdaad hebben bijgedragen,
mannen van wetenschap zoo goed als niet.
Uit dat regeeringloos gevoels- en verstandsleven verklaart zich nu ten slotte het
ontbreken, nog eens weêr bij wilden en misdadigers beiden, van dien laatsten en
moeilijkst te veroveren beschavingsprijs: het vermogen tot aanhoudenden en
stelselmatigen arbeid ter wille van een verwijderd doel. De zwervende Australiër èn
de boef (C a r t o u c h e , bij voorbeeld, of L a c e n a i r e ) zij kunnen nu en dan in staat
zich toonen tot geweldige en zelfs hardnekkige inspanning. Slechts gebeuren bij alle
twee die dingen steeds met vlagen en scheuten, onder de macht eener voor het
oogenblik onbluschbare begeerte, ter wille van een zinnelijk, de verbeelding
bovenmate prikkelend goed. Als de Australiër nacht en dag een stuk wild vervolgt,
geschiedt het uit honger. Zoo ook: als L a c e n a i r e , weken lang, eene inbraak
voórbereidde, met eene vindingrijkheid en een geduld, veel beter zaken waardig,
geschiedde het uit teugelloos verlangen naar de slemppartij met spitsbroeders en
vriendinnen, waartoe de slag, éenmaal geslagen, de middelen hem verschaffen zou.
Hoe geweldiger het krachtsverbruik, dat beiden onder den prikkel der begeerte zich
getroosten, te volkomener, te langduriger de inzinking, als het doel is bereikt. De
tijden van bedrijvigheid zijn als-stuipen in
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het groot, uitbarstend uit een' ondergrond van eeuwige geestesslapte, vadsigheid en
arbeidsvrees.
Voeg daar nog bij: een aantal toevallige punten van overéenstemming. De wilde,
zegt L o m b r o s o , is bijgeloovig; de misdadiger ook. Niet zeldzaam zijn in Italië
de bandieten, die, éer zij eene onderneming beginnen, den zegen erop afsmeeken
van hun' schutspatroon. De wilde leeft in troepen; de misdadiger ook. Hij vormt zich
gaarne eene bende, of sluit zich bij eene bestaande aan. De wilde spreekt eene taal,
die liefst de dingen benoemt met hunne sprekendste eigenschap, en rijk pleegt te zijn
aan vergelijkingen van grof zinnelijken humor; de misdadiger doet dat ook. Het
boevenlatijn van alle tongen onderscheidt zich door dezelfde trekken. De wilde heeft
eene vóorliefde voor gedachtenuiting in dichtmaat; de misdadiger ook. De
gevangenispoësie is overrijk. Eindelijk, de wilde, bij gebrek aan opschik, streelt zijne
ijdelheid door zich het lichaam te tatoueeren met allerlei figuren; de misdadiger volgt
zelfs dáarin hem na. In de tuchthuizen van Frankrijk en Italië bovenal zijn de lichamen
der bewoners met vóorletters, spreuken, gedichten, zinnebeelden vaak overdekt.
Ziedaar, naar L o m b r o s o 's meening, het bewijs geleverd voor de ‘thesis’, dat wij
in den geboren misdadiger, wiens aard bovenal door ‘recidive’ zich verraadt, een
staaltje hebben te zien van over honderden geslachten heenspringende erfelijkheid,
een' herleefden natuurmensch, een wezen, van nature geneigd tot alle kwaad,
onbekwaan tot eenig goed, kortom: volslagen onverbeterlijk. Het laat zich hooren,
dat het plan van rechtshervorming, waarin de gegevens van die eerste en meest
geruchtmakende vondst werden verwerkt, een' alles behalve zachtzinnigen geest zou
ademen. En zoo ook was het inderdaad. Men oordeele maar even naar de practische
vóorslagen, waarmeê een rechtsgeleerd discipel van L o m b r o s o , de begaafde
onder-voorzitter der Napelsche rechtbank1): R a f f a ë l e G a r o f a l o , eerlang zijn'
vakgenooten kwam de les lezen.

1) Thans hoofd der afdeeling ‘statistiek’ aan het departement van ustitie te Rome, evenals
G a b r i ë l T a r d e dat is te Parijs.
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In zijn bekend hoofdwerk, dat G a r o f a l o onder den oorverscheurende titel
‘Criminologia’ de wereld inzond, begon hij met zorgvuldig het veld te omtuinen,
waartoe hij zich te beperken dacht. Het is, zoo merkt hij op, reeds de eerste fout aller
juristen, dat zij voor zich de taak hebben in pacht genomen, het begrip ‘misdrijf’ te
bepalen. Misdrijf toch is veel minder een rechtskundig begrip dan een maatschappelijk
verschijnsel. Zijn recht verstand is niet het werk van den jurist, die woorden napluist,
maar van den kenner der samenleving, die de langzame wording nagaat der gevoelens,
waaruit zulke dingen als het verbod en de bestraffing van sommige daden ontspringen.
Nu is het G a r o f a l o 's plan, zich te bepalen tot ‘het natuurlijk misdrijf’. Daaronder
verstaat hij al zulke gedragingen, waarmeê haar pleger blijk geeft van gemis aan die
gevoelens, wier algemeenheid onontbeerlijk is voor het welzijn onzer maatschappij.
Die typisch-zedelijke instincten zijn, volgens hem, twee in getal; meêgevoel en goede
trouw. In verschillende graden kunnen zij aanwezig zijn. Tot zekere hoogte ook
mogen zij, des noods, ontbreken. Maar slechts ‘tot zekere hoogte’. Wanneer, ten
eerste, iemands meêgevoel dermate is verzwakt, dat het hem niet vermag terug te
houden van het noodeloos toebrengen eener ernstige pijn, dan brandmerkt overal het
volksinstinct die daad als misdrijf. En evenéens: wanneer een anders' goede trouw
zoo laag staat, dat zij hem niet doet terugdeinzen voor een vergrijp aan 's naasten
goed, dan stempelt weêr onze algemeene verontwaardiging die daad tot misdrijf.
Daar hebt ge dan het ‘natuurlijk misdrijf’, het voorwerp van G a r o f a l o 's onderzoek.
Hij verstaat eronder ieder daadwerkelijk blijk van des daders tekort in de
maatschappelijk noodige maat van medelijden of eerlijkheid. Een aantal feiten, veelal
mede als misdrijven geboekt, (het ‘staatkundige delict’ bijvoorbeeld) blijven dus
buiten spel.
Voorts sluit G a r o f a l o zich bij L o m b r o s o aan in de erkentenis, dat zulk een
natuurlijk misdrijf ons terecht doet besluiten tot eene anomalie in's daders
zielstoestand, hetzij dan al of niet van lichamelijke afwijkingen vergezeld.
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Maar scherper dan L o m b r o s o het deed, onderscheidt hij in de mate dier anomalie
twee graden. Er is, zegt hij, vooreerst de ‘typische’ booswicht. En er is ten tweede
de zoodanige, dien eene bedorven omgeving, of eene sterke begeerlijkheid, gepaard
aan gebrekkig zelfbedwang, heeft ten val gebracht: de gelegenheidsboef.
De ‘typische’ booswicht van G a r o f a l o is de ‘geboren’ misdadiger van
L o m b r o s o : hij, die, afgezien van verlokkingen der omgeving, of der gelegenheid,
daden pleegt van bloeddorst of oneerlijkheid, omdat hij het niet laten kan. Al hecht
onze schrijver er geen overgroot gewicht aan, de erfelijkheidsleer zijns meesters
wordt ook door hem aanvaard. Maar bij het oordeel over de boosdoeners van den
tweeden graad scheidt de jurist zich van den geneesheer af. Had L o m b r o s o
(aanvankelijk althans) die lieden pogen vrij te pleiten van alle abnormaliteit,
G a r o f a l o neemt ook in hen een, zij het dan gering, tekort aan. Laat het waar zijn,
zegt hij, dat, bijvoorbeeld, het Corsicaansche landvolk het bandietenhandwerk
vergoelijkt als een edel beroep. Laat het zijn, dat in sommige dorpen van Zuid-Italië
de zeden een' afgewezen minnaar vergunnen, het meisje, dat hem versmaadde, met
scheermessneden te kerven in het gelaat. Iemand, die paste in onze beschaafde wereld,
zou nogtans, zelfs in zoo'n omgeving, zich van dat rooven en dat bekkesnijden
onthouden. En zoo ook: laat het wezen, dat, in den roes van een' krakeel, eene der
partijen, hare drift niet meester, zich heeft vergrepen in eene mate, waartoe zij bij
kalm nadenken zou buiten staat geweest zijn. Een man alweêr, gelijk onze
samenleving verlangt, zou, ook in die omstandlgheden, zich zelf hebben bezeten. In
al die gevallen hebben wij dus gewis te doen met niet te dulden afwijkingen, zij het
dan van min ernstigen aard, dan die de ‘typische’ boef vertoont.
Waaruit komen die afwijkingen, groot en klein, voort? En wat vermag, in verband
met haar' oorsprong, de maatschappij ertegen? Er zijn er, zegt G a r o f a l o , die de
hoofdbron zeer ver zoeken. In gebrekkige opvoeding, in stoffelijke ellende, in
ongenoegzame vóorzorg der wetgevende
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macht. G a r o f a l o betwist, dat daar het kwaad zou schuilen. Onkunde kweekt geen
misdrijf. Armoê evenmin. En wat terughouding in het wetten maken is zeker heilzamer
dan overmaat van ijver. Waar evenwel, volgens G a r o f a l o , de klacht over
medeplichtigheid aan de toeneming der misdrijven ten volle nêerkomt op 's wetgevers
hoofd, het is ter zake van de domme verslapping des strafrechts. Van daar komt de
aanwas aller vormen van strafbaar vergrijp. Het ‘post’ is hier wel zekerlijk een
‘propter’. Daar, dus, heeft de ontstelde maatschappij den hefboom aan te zetten, zoo
het nog tijd is.
Wat de éenige redelijke manier is, waarop de samenleving zich tegen misdrijf kan
verweren? de gansche natuur en, voorts, ook binnen de menschenwereld elke
geordende kring of groep doet ons het bescheid op die vraag aan de hand. Geen
gezond lichaam, of het stoot zonder mededoogen uit: elk bestanddeel, dat op den
duur zijn voortbestaan kon hinderen. Geen fatsoenlijk gezelschap, of het weert
onverbiddelijk den gast, die den neus snuit in het tafellaken en jegens de dames zich
ongepast gedraagt. ‘Eliminatie’, dus: uitstooting, ziedaar de natuurlijke straf voor
wie de levensvoorwaarden bedreigt van een organisme, waar hij is binnengedrongen.
Nu verbiedt echter de goede buurschap der beschaafde staten, dat de éene zulk een
maatschappelijk-onduldbaar gebleken wezen den anderen op den hals schuift. Zoodra
dus, bijvoorbeeld, een moord, hetzij op zichzelf genomen, hetzij in verband met
andere aanwijzingen, zijn' bedrijver als zulk een wezen heeft doen kennen, is,
krachtens het natuurlijk recht op zelfverweer, de maatschappij bevoegd, dien mensch
te doen verdwijnen door den dood, het éenig feilloos eliminatie-middel. Andererzijds
komt ons zedelijk gevoel er tegen op, dat uiterst middel verder toe te passen dan
waar het strict noodzakelijk is. Heeft dus een ander misdrijf den schuldige aangeduid
als booswicht van den tweeden graad, als een, wiens meêgevoel niet ganschelijk
zoek, maar enkel tegen drift, of hartstocht, of verleiding niet opgewassen is, of wel:
bracht het feit slechts van de secundaire eigenschap der goede trouw de afwezigheid
aan het
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licht, dan kan worden volstaan met gedeeltelijke ‘elimineering,’ deportatie,
bijvoorbeeld. Geeft, eindelijk, de jonge leeftijd nog hoop op beterschap, dan mag,
hoogstens, opzending naar eene landbouwkolonie ter sprake komen. Dus, afdalend
langs de ladder der misdrijven, gerangschikt naar de mate hunner beteekenis als
aanwijzing van de gevaarlijkheid des daders, komen wij ten slotte bij zulke daden
terecht, waar alle uitstooting overbodig, dus onoirbaar wordt. Gesteld: een man van
smetteloozen naam heeft zich vergrepen aan eens anderen goed, maar, bezwijkend
voor eene zoo zeldzaam uitlokkende gelegenheid, als wel nooit tweemaal in een
menschenleven zich vertoont. ‘De gelegenheid maakt den dief’, zegt men dan. Ten
onrechte. De gelegenheid, zelfs de schoonste, maakt alleen den dief aan zich zelven
en anderen openbaar. Een man van eer steelt nooit. Intusschen is er dan alle reden
om de ‘eliminatie’ geheel te vervangen door ernstigen dwang tot ruime
schâvergoeding. Geene -, zeker in den trant onzer krachtelooze civile actie, die met
hare schroomvalligheid jegens den gedaagde eene bespotting van rechtshulp lijkt.
Neen, maar eene, waar de schuldige gevoelt, dat het ‘meenens’ is. De staat beginne
met den gekrenkte de betering uit te keeren, waarop hij aanspraak heeft; en zette dan,
op het karigst levensonderhoud, den schuldige zòolang aan den arbeid, totdat het
vóorschot van a tot z is inverdiend. Mits hij zoo het gevoele, dat het misdrijf hem
geen winst verschaft, zal de man, al wordt hij dan zelfs niet ‘partieel’ ‘geëlimineerd’,
zich wel wachten voor den tweeden keer.
Dat zijn de hoofdlijnen van Garofalo's program. Zelf dringt hij nader het aldus
aan: Het wil geen daden straffen, maar daders onschadelijk maken, en wel naar de
mate der gevaarlijkheid, die in de daad aan het licht kwam. Het stelt zich in het
eeuwenoud geding tusschen gerechtigheidsprofeten en nuttigheids-apostelen geen
partij. Het verzoent beiden. Want de uitstooting, die de boosdoener met zijne daad
verdiende, beveiligt tevens voor herhaling in het vervolg. Het breekt zich het hoofd
niet met ‘eene juiste evenmaat tusschen straf en schuld’; het vraagt slechts naar het
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gevaar, waarmêe deze man, blijkens zijn gedrag, de maatschappij voortaan bedreigt.
Wordt door onwêerstaanbare driften, onder wier macht hij handelde, zijne schuld
verlicht? Of verzwaard? Het bekommert daarom zich niet. Maar erkennend, dat 's
mans toekomstige geduchtheid te grooter is, hoe machteloozer hij gestaan heeft
tegenover zijne booze neiging, bepaalt het daarnaar de keuze van den
‘eliminatie’-graad. Kortom: het brengt het verweer der maatschappij tegen den
booswicht eenvoudig tot bewuste erkentenis van wat het altijd is geweest. Sinds den
beginne was het dusgenaamde ‘wraakrecht’ slechts onbewuste zelfverdediging der
maatschappij tegen hare belagers. Welnu: wat zij sinds eeuwen onbewust gedaan
heeft, zij doe het voortaan bewust. Dat is het, wat, bij monde van Garofalo, de ‘nuova
scuola’ verlangt.
Die nieuwe grondgedachte brengt, dat spreekt! een' ommekeer in allerlei bijzondere
hoofdstukken van het hedendaagsche strafrecht. Zoo zal, als niet meer eene daad
wordt geboet, maar een' dader herhaald kwaaddoen belet, de leer der poging een
nieuw aangezicht gaan toonen. Of dan de daad voltooid zij, of gestuit, doet voor het
strafrecht niets ter zake. Mits haar begin maar, hoezeer onvolledig, den pleger geef
te kennen als een' booswicht, hetzij van den eersten, of den tweeden graad, weet de
‘criminoloog’ genoeg, en zal hij daarnaar handelen. Niet minder radicaal is de
herziening, die zich het kapittel der ‘recidive’ moet getroosten. De dwaasheid, dat
een boef eerst dan ‘recidivist’ wordt, als hij het vergrijp herhaalt, na éerst te zijn
gestraft, kan voor het hier ontvouwd beginsel niet bestaan. Veel min die andere, die
slechts ‘speciale recidive’, dat is: het plegen van een nieuw vergrijp derzelfde soort,
als grond der strafverzwaring aanmerkt. De ‘criminologie’ bindt zich aan zulke
strakke regelen niet. Om de gevaarlijkheid des daders zuiver af te wegen, maakt zij
van elk bijkomstig feit, dat licht verspreiden kan, erkentelijk gebruik. Maar geenszins
wil zij ervoor instaan, dat zij niet somtijds dézen wegens een' enkelen moord, onder
hoogst verzwarende omstandigheden gepleegd, of génen wegens eene
reeks-oplichterijen, al ging
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nog geene veroordeeling vooraf, zal uitmaken voor een' ‘typisch misdadiger’ en
behandelen dienoveréenkomstig.
Doch wat, volgens G a r o f a l o , wel bovenal veranderen -, wat ten spoedigste
verdwijnen moet, het zijn die stapels nieuwe wetten (bedenkselen van advokaten-list
en leekenonnoozelheid), die, éen voor éen, slechts tot bevordering van het misdrijf
schijnen uitgevonden. Dat is de behandeling der civile beteringsactie, als stond zij
met een' eisch uit overéenkomst geheel en al gelijk. Dat is het misbruik der
voorloopige vrijlating gedurende het onderzoek, en, erger nog, hangende het geding
in appèl of cassatie na eene eerste veroordeeling. Dat is de onhoudbare verjaring.
Dat is het redeloos gebruik van het gratie-recht als eene daad van vergiffenis, of
edelmoedigheid. Dat is de voorwaardelijke invrijheidstelling der dus genaamd
‘oppassende’ gevangenen. Dat is geheel de gemeenschappelijke opsluiting in
smakelijk ingerichte ‘tuchthuizen’, kweekplaatsen, broeikassen der misdaad,
gebouwen, waarvan het Palermeesche boevenrijmpje zoo terecht getuigt:
‘Och arme, Gij, die waant, dat ons de kerker deert;
De kerker, 't paradijs, waar elk zijn stukjes leert!’

Dat is, eindelijk, de barocque instelling der crimineele jury, hoe eer zoo beter te
vervangen door deskundige staatsambtenaren. Wel te verstaan: geen juristen! Die
evenmin als de renteniers en apothekers van tot hier! Tenzij de juristenstand nog
tijdig inzie, dat een maatschappelijk verschijnsel gelijk de misdaad, om richtig te
worden bestreden, eene vóorbereiding vergt, die meer uit anthropologie en statistiek
dan uit de rechtsboeken van Justiniaan en hunne commentaren hare wijsheid put.
Men ziet het: in haar' eersten aanloop was de ‘positive misdadigers-wetenschap’
barsch genoeg ‘Eliminatie’ bleek hare schering en haar inslag: ‘uitstooting’, algeheel,
of voor het minst gedeeltelijk, alleen tenzij de jeugd van den misdadiger nog hoop
deed koesteren op beterschap. Hoe ver zijn, sedert dien, de meesten harer leidslieden
van dien zoo barschen aanloop teruggekomen! Dat het zoo geschiedde,
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dat de nieuwe wetenschap al spoedig omboog in weekhartiger richting, het was het
werk vooral van Fransche schrijvers, van de critiek, door hen aan den arbeid van
L o m b r o s o , inzonderheid aan de uitvinding van den ‘geboren boef’, den ‘herrezen
wildeman’, geoefend. Staan wij dan nu een' anderen keer bij die critiek eens enkele
oogenblikken stil.
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Uit en over Mecklenburg
Door Dr. F.J.L. Krämer.
Tot vóór korten tijd behoorden de Mecklenburgsche groothertogdommen tot die
Europeesche staten, welke in Nederland niet veel meer dan bij name bekend waren
en door niets de bijzondere aandacht trokken. Wat men er van wist bepaalde zich bij
de meesten tot hetgeen zij van het schoolonderricht in de aardrijkskunde mochten
onthouden hebben. Deze en gene reiziger, dien zijn terugweg van Stockholm over
Rügen voerde, of die van Berlijn den omweg over Stettin en Lübeck koos, hield
misschien eenige uren stil te Schwerin of te Rostock om een indruk mede te nemen
van de Duitsche Oostzee-landen, die hij door te reizen had, maar een opzettelijk
bezoek aan Mecklenburg stond zeker niet dikwijls op de lijst der reisplannen van
den Nederlandschen toerist.
De nauwe betrekking, waarin de Nederlandsche en Mecklenburgsche vorstenhuizen
tot elkander getreden zijn, heeft eensklaps de belangstelling gewekt, en ieder las en
beschouwde met nieuwsgierigheid wat hem in geschrifte of in beeld uit Mecklenburg
onder de oogen kwam. Het spreekt van zelf dat het weldra berichtjes en artikeltjes,
brochures en photographieën regende: de familie-betrekkingen
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van het Groothertogelijk huis Mecklenburg-Schwerin, de portretten der vorstelijke
personen, de afbeeldingen van het slot te Schwerin en van Petermännchen waren
alras wijd en zijd in ons vaderland bekend, en hier en daar kreeg het publiek ook het
een en ander te lezen over het land en zijn bewoners. Te dezen opzichte is de
voorlichting evenwel tot dusver minder bevredigend geweest, en niet zelden hoort
men nog de vraag opperen of het waar is, dat Mecklenburg en de Mecklenburgers
‘zoo achterlijk’ zijn, eene vraag die door sommigen met beslistheid bevestigend
beantwoord wordt, zonder dat nochtans die uitspraak gestaafd wordt door
bewijsgronden. ‘Er is in Mecklenburg nog geen vertegenwoordiging’: dit schijnt
voldoende te worden gerekend om het oordeel van ‘achterlijkheid’ te rechtvaardigen.
Het een en ander over land en volk kan misschien den lezer nog welkom zijn.
Mecklenburg - of eigenlijk Meklenburg, d.i. de ‘groote burg’, waarnaar het land zijn
naam draagt - is een deel van de groote Noord-Duitsche laagvlakte, die de gansche
Zuidkust van de Oostzee beslaat tot aan het Midden-Europeesche bergland. Dwars
door het land, in Noordwestelijke richting, loopt een breede landrug, allengs in hoogte
afnemende: de uitlooper van den grooten Baltischen landrug, die het geheele
Zuidelijke Oostzee-gebied doorsnijdt. Evenals in Pommeren en in Pruisen, maar in
hooger mate, vormt die landrug een aantal meren, van kleineren en grooteren omvang,
waaraan deze streek in de aardrijkskunde haren naam van Mecklenburgsch
meren-plateau ontleent. De toppen van dien rug, meer heuvels dan bergen, bereiken
eene hoogte van 100 tot 175 meter; de hoogste vindt men in Mecklenburg-Strelitz
en in het Zuiden van Mecklenburg-Schwerin, waar de Ruhner-berg zich het meest
boven den waterspiegel verheft.
Het Noordoostelijke deel van het land, tusschen den landrug en de zee gelegen,
is eene breede vlakte, en evenzoo het Zuidwestelijke, maar dit heeft het karakter van
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eene heide, en kan dus tot het uitgestrekte gebied van de Lünenburger-heide gerekend
worden, al wordt het daarvan dan ook door de Elbe gescheiden.
Een groot aantal riviertjes slingeren zich door het laagland; deels zijn het
kustrivieren, deels behooren zij tot het stroomstelsel van de Elbe. Enkele zijn niet
anders dan de afwatering van een meer, of storten zich daarin uit. Uit den aard der
zaak zijn zij niet alle bevaarbaar, sommige zijn het gedeeltelijk, andere in het geheel
niet. De grootste rivier is de Warnow, die in Mecklenburg zelf ontspringt en het water
opneemt van een paar rechter-zijriviertjes, op hunne beurt gevoed door het water
van de meren, die zij op hunnen loop ontmoeten. De Warnow wordt daardoor in haar
benedenloop bevaarbaar en vormt van Rostock af een breeden mond, waardoor zij
zich bij Warnemünde in de Oostzee stort. Eene andere Mecklenburgsche rivier, de
Peene, stroomt slechts voor een klein deel door het grondgebied van den staat, waarin
zij ontspringt, maar ook zij vormt een der voorname verkeerswegen: door een aantal
stroompjes, die hun water in het meer van Malchin werpen, daarna nog door twee
grootere gevoed, wordt zij bruikbaar voor vrachtscheepjes en kleine stoombooten,
en geeft zoo eene gewenschte verbinding met het Stettiner-haff en Stettin.
Hetzelfde geldt van de Havel, die in Oostelijk Mecklenburg ontspringt, haren
watertoevoer vindt in eenige meertjes en zoodoende een waterweg vormt naar Berlijn.
Westwaarts heeft men haar door een kanaal verbonden met de Müritz, het grootste
meer van Mecklenburg, of beter gezegd van geheel Noord-Duitschland, en zoodoende
verschillende kleine steden in het voordeel van het Havel-verkeer doen deelen.
Door kanaalverbinding heeft men ook profijt weten te trekken van het water der
Elde, een riviertje, dat uit het hart van Mecklenburg-Schwerin komt, zich vermengt
met het water van drie meren en twee bijstroompjes, en, zich aldus tot een bevaarbaar
vaarwater versterkt hebbende, uitmondt in de Elbe. Voor een groot aantal plaatsen
wordt de Elde dus een verkeersweg met Hamburg. Zij wordt dit
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ook voor Schwerin, dat langs de Stör en het Friedrich-Franzkanaal door de Elde zijne
verbinding met de Elbe vindt.
Voor den handel zou met dat al het verkeer te water niet voldoende zijn, en het
vervoer per as is dus onmisbaar. Dit nu is gemakkelijk genoeg, want overal zijn
harde, goed onderhouden wegen, die in de behoefte voorzien. Goed onderhouden nu ja, wanneer het private wegen betreft zou het wat stout zijn dezen term zoo
onvoorwaardelijk te handhaven. Herinnert gij u nog lezer, wat F r i t z R e u t e r
verhaalt van de wegen in den omtrek van Stavenhagen? Hoe een ‘herstelde’ weg nog
bedenkelijker was dan een, die nog de diepe kuilen en voren uit den tijd der
winterregens vertoonde, en hoe de weg soms waarlijk mooi was, mits..... men maar
over de berm reed? Welnu, het zou u nu, na zoowat 80 jaren, nòg kunnen gebeuren
dat gij, in den winter over een kleiweg van Noord-Oostelijk Mecklenburg rijdende,
het best deed den berm te houden, of dat gij uwe paarden, kloek en frisch als zij zijn,
toch steeksch zaagt worden door de inspanning om uw lichten wagen door de weeke,
hobbelige kleimassa te trekken. De oolijke Fritsz Reuter zou tegen u knipoogen zoo
hij u dan zien kon...... Maar eilieve, ga zoo tegen het einde van Januari of Februari,
wanneer het flink gedooid heeft, eens mede over een kleiweg in ons goede,
vooruitstrevende Holland, en zeg eens oprecht: wat dunkt u, zou de berm maar niet
het verkieslijkst zijn? Of zult gij maar liever kort en goed omkeeren?
Ook het handelsverkeer met het buitenland heeft Mecklenburg zeer goede
verbindingswegen. Het wordt doorsneden door de groote spoorweglijnen van Lübeck
naar Berlijn en naar Stettin, terwijl een andere lijn, van Hamburg uitgaande, door
het Zuiden des lands loopt om zich met den spoorweg Hamburg-Berlijn te vereenigen,
en een vierde langs de Noordkust naar Stralsund en Rügen voert. Verschillende
zijlijnen, tegenwoordig alle in staatsbeheer, verbinden het binnenland met deze groote
spoorwegen. Het verschil in belangen, dat zich in Mecklenburg, zooals overal elders,
reeds bij den eersten spoorwegaanleg open-
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baarde, is oorzaak dat niet overal de richting en de loop der spoorweglijnen het
gunstigst is. W i s m a r b.v. zou in 1837 gaarne het plan hebben verwezenlijkt gezien
tot den aanleg van een spoorweg over Boitzenburg naar Hannover, maar werd in
zijne hoop teleurgesteld. Ook met de hoofdstad Schwerin is de verbinding niet zoo
gemakkelijk als men zou kunnen wenschen. Dergelijke tegenstrijdigheid van belang
met hare gevolgen doet zich evenwel overal voor waar het de richting van
verkeerswegen betreft: ons land geeft daarvan een sprekend voorbeeld bij den aanleg
van het Merwede-kanaal. Het spoorwegnet in Mecklenburg voldoet aan alle behoeften.
De bodem van de beide groothertogdommen vertoont in zijn vorm en zijne
gesteldheid nog de duidelijke sporen van den invloed der ontzaglijke massa's
gletcher-ijs, die in den vóórhistorischen tijd van de Skandinavische bergen zuidwaarts
geschoven zijn. De grondverheffingen en de dalen, de talrijke zwerfblokken en de
groote hoeveelheid grint en kiezelsteen, de zandlagen, dat alles spreekt van den ijstijd
en de daarop volgende periode. In deze laatste werd de streek waarschijnlijk reeds
voor een deel bedekt met de bosschen, die ook nu nog een sieraad zijn van het
vriendelijke, fraaie land.
Vriendelijk en fraai, de termen zijn zeker niet te sterk. Komt men met den trein
uit het Zuiden, zoodat men het eerst het vlakland voor de oogen ziet, de indruk zal
misschien niet zoo aangenaam zijn, maar zoodra bezoekt men niet het midden en het
Noorden des lands of hij verandert. De afwisseling van het terrein, de zacht glooiende
heuvels, de meren en meertjes, welker oevers somtijds met bosschen bezet zijn, de
landhuizen en hofsteden, in het landschap verspreid, behagen het oog. Het land doet
denken aan den Achterhoek en aan Zuid-Limburg, maar daar zijn geen meren met
hun blauwgroenen waterspiegel tusschen de heuvels verscholen, verrassend en
schilderachtig. Schilderachtig, zelfs in den winter: wanneer de matte zon, door den
nevel heenbrekend, de doffe ijskorst half doorschijnend maakt, en het meertje daar
in doodsche stilte ligt aan uw
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voet, terwijl de boomen en struiken om u heen bedekt zijn met zwaren rijp, dan
wedijvert het schouwspel in schoonheid met een liefelijk zomertafereel in de volle
Juli-zon. Zoo uw weg u ooit voert naar Schwerin, neem dan de moeite een uurtje
rond te dwalen door de boomgaarden op de heuvels tusschen de Wittenburger chaussée
en den breeden weg naar Friedrichsthal, en laat uw blik rusten op het kleine, lieve
meer van Lankow, of sla bezuiden het Groothertooglijk slot den weg in langs het
Schwerinermeer - den ‘Franzosen-weg’, aangelegd door de Fransche gevangenen in
1870 - die u langs den oever naar Zippendorf voert en Raben-Steinfeld, altijd onder
de schaduw van het zware geboomte, dat de heuveltjes bedekt, waar omheen de weg
zich kronkelt: gij zult u de moeite beloond vinden.
Die meren liggen met eene enkele uitzondering aan den voet van den landrug. Is
deze veelal zandig, de breede vlakte, die zich uitstrekt tot de Oostzee-kust, heeft een
milden bodem, in het bijzonder geschikt voor boschcultuur. De den, de beuk, de eik
tieren er welig, en prachtig zijn de wouden, die het heuvelachtig terrein bedekken,
hier en daar tot aan den oever der zee, in de nabijheid o.a. van Doberan. Op sommige
plaatsen staat de bezoeker verbaasd over den geweldigen omvang der eiken- en
beukenstammen, nergens zeker meer dan in het bosch van het landgoed Ivenac, het
eigendom van graaf Vo n P l e s s e n . Daar staan ter weêrszijde van een breeden
boschweg zeven reusachtige eiken van zeldzame afmetingen, welker wedergade wel
moeilijk in Europa zal te vinden zijn. Zes volwassen mannen, met de borst tegen den
stam gedrukt, zijn niet in staat den stam van den zwaarsten dezer eiken te omvatten;
eerst een zevende zou den beiden uitersten hunner de hand kunnen reiken. Zelfs de
beroemde eik bij Niedereimer in Westfalen kan zich met dezen woudreus niet meten.
En al deze 7 boomen leven nog tot in de toppen hunner zware takken.
Ivenac - den lezer van F r i t z R e u t e r klinkt de naam allicht bekend in de ooren:
Ivenac, de uiterste grens van het rijk der jongens van Stavenhagen. Inderdaad, wie
in
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Stavenhagen komt heeft zijne phantasie niet in te spannen om zich de welbekende
personen en tafereelen ‘ut minen Stromtid’ en ‘ut de Franzosentid’ voor den geest
te roepen. Treed maar even het raadhuis binnen en blijf, nadat gij uit piëteit een
oogenblik vertoefd hebt in het kleine benedenkamertje waar F r i t z R e u t e r geboren
werd, in het raadsvertrek stilstaan voor het portret van zijn vader, den historischen
burgemeester uit den Franzosentid. Een smal, baardeloos gelaat met spits toeloopende
kin, een ernstige mondplooi, een breede bovenlip, kleine oogen, door de min of meer
saamgetrokken wenkbrauwen nog kleiner, zorgvuldig platgestreken haren, - staat hij
daar niet levend voor u zooals hij u aanziet uit zijn deftige breede puntboorden? De
type van een ouderwetsch deftig magistraat - en een goed magistraat was hij, - die
niet met zich liet gekscheren, en zeker al uiterst zelden gelachen heeft. Lachen - ja,
er moet wel iets heel buitengewoons zijn gebeurd om dien eerzamen burgemeester
te doen lachen. Misschien is de lachbui, die hem overviel toen hij zichzelven gedost
zag in het buisje van H a n n e s B e s s e r d i c h , wel de eenige in zijn leven geweest.
Gij kunt hem u immers veel gemakkelijker voorstellen in alle deftigheid naar het
dunne rietje in den pijpenstandaard grijpende om zijn zoon de welverdiende tuchtiging
toe te dienen voor zijne guitenstreken?
En nu eens het marktplein op. Neen, de schandpaal staat er niet meer, die was al
weg toen F r i t z R e u t e r het sjofele schoolmeestersjasje aantrok, maar dààr, daar
staat het huis van Oom H e r s e , en waarlijk, als gij goed kijkt ziet gij hem toch wel
naar buiten komen? In zijn hemdsmouwen, met een Nankingsche broek aan en een
lange pijp in den mond, steekt hij immers juist de markt over om naar zijn
collega-raadsheer G r i s c h o w te wandelen? Mij dunkt gij ziet uit de verte den gullen
lach op zijn breede gezicht.
Nu leeft gij toch zeker in den Franzosentid? Ga dan ook mede naar de onsterfelijke
rectorsschool. Even een blik in het beneden zijvertrekje, waar waarschijnlijk Mevrouw
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de Rectorsche de kleine dreumesen, die niet aan Moeder B e c k e r waren
toevertrouwd, het lezen leerde - voorzoover de zorg voor potlepel en koekbeslag er
haar den tijd toe liet. Nu zit er eene juffrouw, die kleine meisjes naaien en breien
leert; zij is wat onthutst over het bezoek, dus liever dadelijk maar naar Rector
S c h ä f e r s heiligdom. De trap op, een open trap, alsof gij naar den hooizolder gingt,
dan den hoek om: gij staat op den klassieken bodem der Rectorsschool. Er hangt o spot des tijds - een electrische lamp, maar zij verstoort niet uw droom. Het lage
vertrek is nog hetzelfde, onveranderd sinds S c h ä f e r er zijn scepter zwaaide. Zijn
scepter? Neen, zijn scepters, het waren er immers drie: die lange dunne, gele, die
korte, maar dikkere bruine, en dan die gevreesde heel korte, zware, dien de
boosaardige knapen den takshond noemden, bewaard voor zeldzame gevallen van
verregaande boosheid. Die scepters zijn lang weg, maar de oude banken staan er
nog, de ‘cantheder’ ook, toen een ronde, nu een vierkante, maar dat doet er niets toe:
gij ziet evengoed F r i t z R e u t e r en K a r l N a h m a c h e r en hunne makkers
gebogen over hun ‘flactuurschrift’ of over de beroemde som, waaruit, hoe dan ook,
491 als uitkomst komen moest.
In Stavenhagen leeft men, of men wil of niet, in 1810 of 1820. Indien gij dat in
de Rectorsschool of het raadhuis nog niet gevoeld hebt, klim dan even den weg op
naar het slot. Wellicht gelukt het u door de vriendelijkheid van den heer en Mevrouw
Von A..... verlof te krijgen het oude romantische gebouw binnen te treden en de
breede eikenhouten trap op te gaan - welnu? Daar hebt gij immers den goeden
vrederechter We b e r , daar, in dat vertrek met die zware deur vóór u? Hij leest in
M a r c u s A u r e l i u s , zooals gewoonlijk wanneer hij zich geërgerd heeft; zijn haar
is netjes gepoederd en tot een staartje gedraaid als van ouds, de effen blauwe jas en
de glimmende hooge laarzen zijn onberispelijk. En daar waart ook M a m m e s e l
We s t f a l e n en dreigt F r i t z S a h l m a n n met een draai om de ooren.... In
Stavenhagen spookt het.
De bodem van Mecklenburg heeft al vrijwat getuige-
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nissen aan het licht doen komen omtrent zijne bewoners in den vóórhistorischen tijd;
ook hier heeft men met de spade in de hand het onderzoek voortgezet waar de
geschreven geschiedbronnen begonnen te ontbreken. Rijk is de oogst geweest. Het
museum te Schwerin bevat eene menigte merkwaardigheden uit den steentijd, den
bronstijd en den ijzertijd, en zeker zijn zij ook elders wel bewaard. De talrijke
hunebedden, grafheuvels en urnenvelden zijn de stomme getuigen van de
werkzaamheid der menschelijke hand in tijdperken, die eenige honderden, misschien
duizenden van jaren vóór het begin onzer tijdrekening liggen.
Die oudste bevolking, die in hare graven de sporen van haar bestaan en van haren
arbeid heeft achtergelaten, heeft met de groote volksverhuizing, die omstreeks drie
eeuwen na Christus' geboorte aanving, den Mecklenburgschen grond verlaten. Ook
voor deze streek is het een onoplosbaar raadsel wat tot die groote en plotselinge
verplaatsing van volksstammen heeft aanleiding gegeven. Hoe het zij, ook de
Germanen van de Oostzee-kust - Germanen toch zullen het wel geweest zijn - trokken
Zuidwaarts, en maakten plaats voor de Wenden, een tak van het groote Slavische
ras. Men meent dat dezen niet terstond, maar eerst na twee of driehonderd jaren de
verlaten kustlanden hebben in bezit genomen. In elk geval is het zeker dat, toen de
Franken-heerschappij zich tot aan de Elbe uitbreidde, de Obotriten en de Wilzen, de
beide Wendische hoofdstammen, het geheele tegenwoordige Mecklenburg
bewoonden, dat zij er de heiligdommen bewaarden van hunne natuurgoden
R a d e g a s t en S w a n t e w i t , en dat zij het land in staat van tegenweer hadden
gebracht door het opwerpen der schansen en sterkten, die nog eeuwen later als
gedenkteekenen uit den Wenden-tijd tot het nageslacht spreken zouden. Uit dit
tijdperk was de oude burg afkomstig op het kleine eiland in het Schweriner meer,
waar nu het fraaie slot staat, de oude Meklenburg bezuiden Wismar, de Werle-burg
en andere.
Van eigen arbeid hebben de Obotriten en Wilzen overigens weinig nagelaten.
Jacht, vischvangst en akkerbouw, met zeer eenvoudige werktuigen, zijn, voorzoover
men kan na-
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gaan, hunne hoofdbezigheden geweest; wat zij bezaten aan voortbrengselen van
handwerksnijverheid was van vreemden oorsprong en veelal uit het Oosten afkomstig.
Maar naast den vreedzamen arbeid in den bodem lokte hen meer en meer de oorlog,
waartoe vooral de Wilzen neiging hadden. Aanvankelijk in den strijd met de Denen,
wier rooftochten de Oostzee-kusten teisterden zooals later die van de Noordzee en
zelfs van Zuid-Europa, daarna in den krijg met hunne naburen te land, hardden zij
zich tot een oorlogzuchtig en strijdvaardig volk, dat steeds bereid was het zwaard te
voeren, ook al gold het een twist tusschen Wendenstammen onderling,
In zulk een strijd van stam tegen stam mengde zich K a r e l d e G r o o t e , die
zoo pas den hardnekkigen tegenstand van de Saksen had overwonnen en dus met
zijne Franken de Elbe had bereikt, en hij slaagde erin meester te worden over het
Westelijke deel des lands, waar de Obotriten woonden; het Oostelijke deel, het gebied
der Wilzen, moest telkens opnieuw gewapenderhand worden onderworpen.
Maar met K a r e l s dood in 814 keerde de toestand van onafhankelijkheid weder
terug, en gedurende drie eeuwen konden de Wenden-stammen ze handhaven, slechts
een enkele maal voor korten tijd gedwongen het hoofd te buigen voor een Duitsch
Keizer, wanneer een O t t o d e G r o o t e of O t t o I I I de kroon droeg van K a r e l
den Grooten.
Zoo leefde nog in de twaalfde eeuw, toen gansch Zuiden West- en Midden-Europa
reeds het Christendom beleden, meerendeels reeds eeuwen lang, de bevolking der
Wenden-landen voort in de vereering harer heidensche godheden. Toen dwong de
beroemde H e n d r i k d e L e e u w , na den heldendood van den laatsten heidenschen
Wendenvorst N i k l o t bij Werle in 1160, door herhaalde bloedige veldtochten diens
zoon de leenhoogheid te erkennen van den hertog van Saksen. Die zoon was de
stamvader der Wendische Christen-vorsten, onder wier bestuur ook het volk het
Christendom aannam en het land zijne eerste kerken en kloosters zag verrijzen. In
Schwerin alleen ver-
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rees de dom door den wil van Duitsche vorsten. Dáár toch had H e n d r i k d e
L e e u w den zetel van een graafschap gevestigd, dat hij bij de verzoening met de
Wenden-vorsten aan zich hield en in leen gaf aan een zijner edelen. In 1170 en 1171
werd de Christen-prediker B e r n o door den Keizer en den Saksischen hertog als
bisschop over het land van Schwerin en over de omliggende streken erkend, en deze
B e r n o was het, die den eersten steen legde voor de statige hoofdkerk.
H e n d r i k d e L e e u w is de stichter van Mecklenburgs hoofdstad. Het graafschap
werd twee eeuwen later, in 1358, door aankoop met het overige Mecklenburg
vereenigd, kort nadat dit (1348) door Keizer K a r e l I V tot hertogdom verheven,
en daardoor van de leenhulde aan Saksen ontslagen was.1)
Het tijdperk na N i k l o t s dood is niet alleen dat van de zegepraal van het
Christendom, maar tevens van de verduitsching der Mecklenburgsche landen en den
ondergang van den Wendischen stam.
De zegetochten van H e n d r i k d e n L e e u w hadden een groot deel van het land
verwoest en zoo goed als ontvolkt. De Saksische overwinnaars, zooals de graven
van Schwerin, Ratzeburg en Dannenberg, voerden in het Westelijk gedeelte hunne
landslieden mede, die zij er blijvend vestigden. In het Oosten beproefde P r i b i s l a v ,
de bovenbedoelde zoon van N i k l o t , de verlaten streken weder te bezetten met
Wendische gezinnen, maar het gelukte hem niet. De Wenden waren er niet voor
geschikt door volhardenden arbeid de bezwaren te overwinnen, die de grond hun
opleverde, niet alleen door de verwildering, die de langdurige oorlogen veroorzaakt
hadden, maar ook door de zware, dichte wouden en de talrijke moerassen, die land-

1) De geschiedenis van de herhaalde verdeeling en de hereeniging van het hertogdom tot het
eindverdrag van Hamburg in 1701, waarbij S t r e l i t z van Schwerin werd gescheiden,
alsmede de lotgevallen van het vorstenhuis zijn o.a. te vinden in het artikel van Kolonel D e
B a s , onlangs verschenen in het Gedenkboek Oranje-Nassau-Mecklenburg.
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bouw en veeteelt bemoeilijkten. Jacht en visscherij, gepaard met zeeroof, waren hun
liever dan gezette akkerbouw, en het land bood hun door zijn rijkdom aan visch en
wild gelegenheid genoeg om hunne aloude levenswijze voort te zetten. Reeds
P r i b i s l a v s opvolger gevoelde dat hij zijn land alleen dan tot dezelfde hoogte kon
brengen als de staten zijner naburen, indien hij het openstelde voor den Duitschen
stam. Hij vooral deed al wat hij kon om Duitsche kolonisten te lokken, gedurende
den ganschen tijd van zijne bijna vijftigjarige regeering, en dat met zulk een gevolg,
dat in de tweede helft der 13e eeuw Mecklenburg zoo goed als geheel gegermaniseerd
was. Het Wendische volk werd weliswaar niet uitgeroeid en ook niet verdreven, maar
het ging, verspreid als het was, ten onder te midden der talrijke vreemdelingen, en
verloor zijne nationaliteit. Hier en daar bleef de bevolking nog onvermengd, maar
het was alleen in de alleronvruchtbaarste streken, die de Duitscher versmaadde.
Elders moest zij zich vergenoegen met den geringsten arbeid, en zag zij zich
genoodzaakt de taal te spreken der nieuwe bewoners en zich te onderwerpen aan
hunne gewoonten: haar eigen taal en zeden gingen verloren. Zelfs de Wendische
grooten, de edelen, voorzoover zij niet Oostwaarts verhuisden, verduitschten geheel,
lieten zelfs hun naam varen, noemden zich, op het voorbeeld der Duitschers, veelal
naar hun leengoed, en gaven zoodoende hun nationaal verleden prijs: de Wendische
adel loste zich op in den Duitschen. Hoorde men nog in de 16e eeuw in Mecklenburg
de oude landstaal spreken, het was alleen in eene enkele afgelegen heidestreek. Tegen
het begin van het tijdperk der Nieuwe geschiedenis was Mecklenburg in merg en
been Duitsch.
Boeren waren het, die, afzonderlijk of bij groepen, het Wenden-land binnentrokken,
veelal uit Westfalen, allengs echter ook uit verder verwijderde streken, ook uit
Holland. Niet zoo heel lang is het geleden dat op enkele plaatsen in Mecklenburg
nog Nederlandsche kleederdrachten gedragen werden; thans zijn die echter verdwenen.
Eigenaardig is het dat nog tegenwoordig in Mecklenburg - misschien niet
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overal, maar toch in sommige streken - een melkventer ‘Holländer’ heet. In het
beroemde verdrag van 1755, dat men met recht de grondwet des lands kan noemen,
komt onder de namen der andere beroepen en bedrijven die van Holländer voor als
gemeen zelfstandig woord1). Die boeren werden gedeeltelijk gevestigd in de van ouds
bestaande dorpen, die zij of geheel of gedeeltelijk tot woonplaats kregen. Vandaar
dat de oude Wendische dorpsnamen zijn blijven bestaan, en vaak een zelfde naam
met vóórvoeging van Groot en Klein voorkomt, waarvan dan de eerstgenoemde het
Duitsche, de laatstgenoemde het Wendische dorp aanduidt is. Namen als Treptow,
Demmin, Müritz en andere met deze uitgangen, zijn alle Slavisch van oorsprong. In
de nog onbebouwde of braakliggende streken stichtten de Duitschers nieuwe dorpen,
meest in de lengte aangelegd, in tegenstellingen van de Wendische, die cirkel- of
hoefijzervormig waren. De namen op ‘hagen’ eindigende, zooals Stavenhagen,
Jürgenshagen, zijn Duitsch.
De grond, waarop de kolonisten zich nederzetten, werd hun dikwijls door den
landsheer zelf aangewezen, zoodat zij diens onmiddellijke onderhoorigen werden;
zij waren daardoor de lasten en verplichtingen, die van hen voor het gebruik van den
grond werden gevorderd, verschuldigd aan den landsheer; hunne hoeven behoorden
tot het domein, zij waren domaniaal-boeren. Maar niet zelden waren zij ook gevestigd
op den grond van geestelijke bezittingen of van edelen, want de landsheeren volgden
het voorbeeld van de andere vorsten en gaven grootere en kleinere stukken lands in
eigendom of in erfelijk leen aan stiften of bijzondere personen, vooral Duitsche
ridders, wier ervaring in de krijgskunst hen tot de welkome gasten maakte aan het
hof der landsvorsten, en die dezen door schenking van leengoederen aan hun dienst
en tevens aan het land bonden. Dikwijls werd een geheel dorp op die wijze aan een
Duitsch ridder toegekend, die dan den grond,

1) Over de Hollanders in Mecklenburg gaf Prof. Blok een artikel in het reeds genoemde
Gedenkboek.
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voorzoover hij dien niet in eigen gebruik hield, met Duitsche boeren bevolkte, welke
dan in dezelfde verhouding tot hun heer kwamen als de domaniaal-boeren tot den
landsheer: zij werden riddermatige boeren.
Eene zelfde betrekking bestond natuurlijk ook tusschen de beheerders der kerkelijke
stichtingen en kloosters en de boeren, die zij op de gronden lieten wonen, welke hun
waren toegewezen. Vooral de Benedictijners en de Cisterciensers hebben, en dat
reeds zeer vroeg, zeer veel voor de kolonisatie van het platteland gedaan. Het klooster
van Doberan b.v. ontstond reeds kort na 1170 in het pas gevormde gebied van het
bisdom Schwerin.
De toestand van al die boeren was die van pachters; hoorigheid of althans
lijfeigenschap bestond niet. Grondrente, meestal in natura, tienden aan de kerk,
heerendienst op den grond van den eigenaar, waren de gewone verplichtingen. Waren
zij allen in het bezit geweest van een erfelijk recht op het gebruik van den grond,
dan ware hun toestand inderdaad zeer gunstig geweest, maar voor de meesten was
de zekerheid niet grooter dan bij een modern pachtcontract, ja nog kleiner, omdat
het gebruik van de hoeve elk oogenblik kon opgezegd worden. Zij bleven vrije
mannen, zaten mede in de schepenenbanken en konden hunne gemeenschappelijke
belangen bespreken, maar zeker van hunne toekomst waren zij niet.
Trouwens, het baatte in later dagen den boer weinig of hij al meer recht had op
zijn grond dan de vergunning van zijn landheer dien te bebouwen tot wederopzeggens
toe: hoe zou hij dat recht ooit kunnen bewijzen? Met den toestand van den boer, die
in den boven aangegeven onzekeren vorm van bezit zijn grond bebouwde, ging
gelijkelijk die van den landman, wiens bezit hem erfelijk was gewaarborgd, in latere
eeuwen achteruit. De voortdurende oorlogen, waarvan al de Oostzee-landen zoo lang
het tooneel waren, en niet het minst Mecklenburg, hebben den landbouwersstand
allengs doen verarmen en de vrije grondbezitters gedwongen hunne hoeven prijs te
geven en af te dalen tot den stand van hoorigen, die weinig of niet verschilde van
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dien der lijfeigenen. In de 17e eeuw werd dit euvel nog meer algemeen. Hoe meer
de groote grondbezitters zich terugtrokken op hunne goederen, toen het gebruik van
huurlegers hunne diensten als dienaren van den vorst overbodig maakte, hoe meer
zij er naar streefden hun grondeigendom te vergrooten en al de hoeven, die op de
een of andere wijze van hen afhankelijk waren, in een staat van rechtsgelijkheid te
brengen. Al kon een boer er zich op beroepen dat zijne hoeve van ouder tot ouder in
zijn geslacht was geweest, de heer gaf hem de keuze ze prijs te geven of zich aan
hetzelfde heerenrecht te onderwerpen als anderen.
De verschrikkingen van den dertigjarigen oorlog hebben er niet weinig toe
bijgedragen dien achteruitgang van den boerenstand nog te bespoedigen en te
bestendigen. De verwoesting van het Mecklenburgsche land maakte den kleinen
landbouwer, hetzij hij nog vrij ware of reeds tot hoorigheid gebracht, geheel
afhankelijk van de groote heeren, als de eenigen van wie hij hulp in den nood kon
verwachten, met name herstel van zijn vernield of verbrand huis, vergoeding van
zijn geroofden voorraad en zijn vee, of schenking van een nieuw stuk land. Maar
daarmede waren die boeren ook weerloos tegen elken eisch, dien de grondbezitter
hun stellen wilde, en onder die grondbezitters waren er ongetwijfeld velen, die zelven
te kampen hadden met den rampspoed van den vreeslijken tijd. De vrije boerenstand
verdween toen geheel en al en met dezen ook al wat nog over was van eigen beheer
en bestuur in de plattelandsgemeenten.
Diegenen onder de grondbezitters, die door de rampen van den oorlog waren
verschoond gebleven, hebben in die dagen hunne eigendommen aanmerkelijk kunnen
uitbreiden: er was, door de uitroeiing of verandering van talrijke familiën, ook uit
den adelstand, zooveel land, dat verlaten, onbebouwd en onbeheerd lag, dat het
weinig moeite kostte en weinig opoffering den eigendom van zulken grond te
verkrijgen. Het groote grondbezit nam dus toe, zonder dat daarmede gepaard ging
eene uitbreiding van de akkerbouwende bevolking, integendeel juist in een tijd dat
de
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oorlog deze in aantal en in arbeidskracht deed afnemen.
De landbouw verkeerde in een overgangstoestand, die allerverderfelijkst was.
Geen pachtstelsel, geen arbeid van daglooners was in de plaats getreden voor de
vroegere gewoonten in zake grondbezit en grondbewerking. De bevolking, gedund
als zij was en verstoken van eigendom, bearbeidde nu ten bate van den heer diens
uitgestrekte bezittingen in heerendienst.
Die heerendienst ontaardde al zeer spoedig in volledige lijfeigenschap. Hoe minder
de levende arbeidskracht, d.i. de boerenstand, in aantal was, hoe meer de
noodzakelijkheid gevoeld werd op alle mogelijke wijzen te verhinderen dat de grond
de beschikking verloor over hetgeen nog aan arbeidskracht was overgebleven. Er
waren streken, waar de boerenbevolking tot op één zestiende was gedund. De boer
moest dus verbonden blijven aan het land waarop hij tot dusver had gewoond, of
daarheen, in geval hij voor de gevreesde troepen van de vijandelijke legers, of ook
wel voor bevriende troepenafdeelingen, was gevlucht, worden teruggevoerd. En dit
was naar de meening van de 16e eeuw, in Duitschland algemeen gehuldigd, niet
anders dan recht. De oude Middeleeuwsche gebruiken en rechtsregelen waren lang
vergeten; zij hadden plaats gemaakt voor die van het strenge Romeinsche recht. Alom
gold het als onomstootelijk, dat wie geen voldingend bewijs kon bijbrengen van zijn
eigendomsrecht of zijn recht van erfelijk vrij gebruik, hoorig was. Zoo ook in
Mecklenburg. In 1621 reeds verordende de hertog, op aandrang van de stenden, o.a.
dat ‘... die Baursleute die ihnen umb gewissen Zins oder Pacht eingethane Hüfen,
Acker oder Wiesen, dofern sie kein Erbzinsgerechtigkeit, jus emphyteuticum, oder
dergleichen, gebührlich bey zu bringen (haben), den Eigenthumbsherrn auf
vorgehende Loskündigung, nulla vel immemorialis temporis detentatione obstante,
unweigerlich abzutreten und einzuräumen schuldig sein sollen’. Ongestoord bezit,
zelfs sinds onheugelijken tijd, baatte dus niets, alleen behoorlijk bewijs van erfelijk
recht, anders was er hoorigheid. Scherper wordt dit geformuleerd en uitgesproken
in eene andere verorde-
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ning, waarbij verboden wordt dat een boer zich zonder verlof van den heer verloven
of een huwelijk aangaan zal: ‘... weil sie (die Baursleute und Unterthanen, Mannes
und Weibespersonen) ihrer Herrschaft, dieser unser Lande und Furstenthüme
kundbaren Gebrauche nach, mit Knecht- und Leibeigenschaft, sampt ihren Weib und
Kinderen, verwandt (sind), und dahero ihrer Personen selbst nicht mächtig, noch
sich ohn ihrer Herrn Bewilligung ihnen zu entziehen und zu verloben einigermassen
befüget’1). Geen vrijheid dus hun heeren te verlaten noch zich in het huwelijk te
verbinden.
In de 17e eeuw was dus in Mecklenburg, en in geheel Noord-Duitschland, de boer
van een vrij man glebae adscriptus geworden, gebonden aan de aardkluit.
Tot ongeluk van Duitschland was de leer omtrent de hoorigheid van den
boerenstand, die in de 16e eeuw was verkondigd geworden, in de maatschappij
doorgedrongen in een tijdperk, waarin de onbeschrijfelijke verwoesting van den alles
verdelgenden dertigjarigen oorlog de toepassing dier leer tot een belang maakte van
ieder, die zich nog eigenaar kon noemen van een stuk grond.
Verwaarloozing van de boerenhoeven was het onvermijdelijk gevolg, want de
heerendienst nam genoegzaam alle krachten in beslag; niet lang daarna verdwenen
zij de eene na de andere, en de boer was niet anders geworden dan een lijfeigene,
die voor een schamel loon den akker bebouwde van zijn heer, gedwongen te blijven
waar, of te gaan waarheen deze het beval.
Het spreekt vanzelf dat deze toestand in de praktijk niet altijd zoo drukkend was
als hij in theorie moet schijnen. Vele van de landheeren, die zelf zoo zwaar te lijden
hadden gehad, hebben ongetwijfeld de boeren, zij het dan ook misschien grootendeels
uit eigenbelang, niet hard behandeld. In elk geval geldt dit voor het domein, waar de
hertogen zelven door verordeningen de boeren beschermden tegen willekeur. En dat
domein was sinds de 16e eeuw door de saecularisatie van de kloostergoederen,
aanmerkelijk

1) Mecklenburgische Urkunden, ausgegeben von Prof. S a c h s s e , No. 123 en 139.
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vergroot. Maar dit kan niet wegnemen, dat in de 18e eeuw de algemeene toestand op
het platteland bedroevend was. Op het platteland - maar ook de steden konden niet
bogen op groote welvaart.
In denzelfden tijd, waarin het land door den ijver en de zorg van vorsten,
bisschoppen en vrome monniken als bezaaid werd met bloeiende dorpen, ontstonden
ook de eerste steden. De dorpen lagen deels aan de meren en stroomen of stroompjes,
waar in vroeger dagen reeds de Wenden zich hadden gevestigd, waarschijnlijk omdat
de vischvangst daar gepaard kon gaan met de jacht in de omliggende bosschen, deels
midden in het land, waar de Duitsche kolonisten zich hadden nedergezet en den
boschgrond of het drassige land hadden ontgonnen en drooggelegd; vooral de
monniken, die zich afzonderden van de wereld en zich terugtrokken in de meest
afgelegen streken, hadden daar, waar niets den mensch lokte, de spade in den grond
gestoken en boerderijen aangelegd waar tevoren moeras was of woud. Zoo ontstonden
de zoogenaamde Hagendörfer.
Anders ging het met de stichting van steden. Mochten al enkele burchten het
natuurlijke middelpunt zijn, waarom zich eene stad kon ontwikkelen, de grootste
dankten haar ontstaan aan den ondernemingsgeest van de Duitsche kooplieden, die,
vooral aan de zeekust, de gunstige plaatsen zochten om hun handel te drijven.
Schwerin, de oudste stad des lands, verrees rondom den nieuwen burg op het eiland
in het Schweriner-meer en den dom, door bisschop B e r n o gewijd. Tot aan den
Zuidoever van dit meer zet zich de heuvelrij voort, die de uitlooper is van den grooten
landrug. Dicht bij zijn oever verheft zich de bodem nog eens, en daalt dan in zachte
glooiing naar den waterspiegel af. Aan den voet van dezen heuvel ligt het eilandje
met den burg, thans het slot; op zijn top verrijst de statige dom. Van hier af loopen
de straten der oude stad ter rechter en linkerzijde van den heuvel naar beneden, terwijl
eene andere straat in de lengte-richting er over heen gelegd is. Allengs heeft die oude
stad zich Noordwaarts uitgelegd,
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den heuvel volgende, tot zij een ander meer bereikte, de Ziegelsee. Wie de
Schlossstrasse opgaat, en vandaar de Königstrasse en de Schelfstrasse volgt, kan nog
thans in een oogopslag den aanleg der oude stad volgen. In het beneden-gedeelte der
stad, aan de zijde van het Schwerinermeer, vertoont zich het karakter van eene Altstadt
nog duidelijk, zoo in de nauwheid en den krommen loop der straten als in den bouw
der lage huizen. In de zijstraten, zooals Burgstrasse, Grüne Strasse, Ritter-strasse en
andere, herinneren nog de geveltjes met hunne houten verbindingsbalken en hunne
lage deuren met zwaar koperen beslag aan vroeger tijden. Aan de Westzijde van den
heuvel is de stad meer gemoderniseerd, althans de straten, die daar langs de helling
afdalen; de zijstraten, zooals de Apothekenstrasse, dragen weder het oude karakter:
krom, nauw, met onaanzienlijke huizen.
Dit was de stad, zooals zij in de 12e eeuw werd aangelegd en allengs uitgebreid.
De heuvel stuit aan de Westzijde op een grooten vijver, den Pfaffenteich, slechts
door een dam van de Ziegel-see gescheiden. Langs dien vijver begon zich in de
negentiende eeuw, vooral door toedoen van Hertog P a u l F r i e d r i c h , eene nieuwe
stad te vormen, die zich daarna aan de overzijde tegen de helling van een tweeden
heuvel heeft uitgelegd. Dit gedeelte der stad is geheel in modernen trant gebouwd.
Wie van het spoorwegstation, dat in dit nieuwe stadsdeel gebouwd is, langs de
Wilhelm-strasse naar den Pfaffenteich afdaalt, en dezen omwandelt tot hij door de
Friedrichstrasse den anderen heuvelrug heeft bereikt, wordt getroffen door het verschil
in karakter van de beide stadsdeelen, zonder overgang tusschen oud en nieuw.
Bij verdere ontwikkeling van de stad, die in Westelijke en Zuidelijke richting zeer
snel schijnt voort te gaan, nadert zij den oever van het Ostorfer-meer en later
misschien dien van de Lankower en Medeweger meertjes. Van den Moltkeplatz
Westwaarts wandelende zal de bezoeker eene dergelijke uitbreiding der stad niet
onwaarschijnlijk achten. Op die wandeling, die hem de oude stad en zelfs een deel

Onze Eeuw. Jaargang 1

1066
der nieuwe aan zijne voeten doet zien, kan hij misschien het best een indruk krijgen
van Schwerins bekoorlijke ligging, tusschen zijne vijf meren.
Dat oude Schwerin, in den omtrek van den burg en dom, kreeg van H e n d r i k
d e n L e e u w het stadsrecht. Het was ontleend aan dat van de zeestad Lübeck, een
dertigtal jaren vroeger reeds gesticht en tot stad verheven, en dit werd ook later het
model, waarnaar de rechten der steden werden opgesteld. Alleen Parchim heeft zijn
eigen stadsrecht verkregen. Muntrecht, tolrecht en tolvrijheid, eigen
magistraatsverkiezing, eigen beheer, hooge rechtspraak en dergelijke waren van
zulke stadsrechten dáár zooals elders de hoofdbeginselen.
In den loop der 13e eeuw werd dit ‘Lübische’ recht ook aan Rostock en Wismar
gegeven, waarvan het eerste, na de verwoesting van een vroeger Rostock - een dorp
bij een oude burcht - omstreeks 1200 door kolonisatie van Duitschers gesticht was,
op de oude plaats dicht bij den mond van de Warnow; kort daarop was aan een veilige
bocht van de Oostzee, beschermd door het eiland Poel, op dezelfde wijze de grond
gelegd tot de stad Wismar. In het binnenland kregen niet lang daarna meer plaatsen
het stadsrecht, Güstrow b.v. en het reeds genoemde Parchim, later verscheiden andere,
Malchin, Plau, Malchow, e.a., meest alle nieuwe nederzettingen.
Deze steden in het binnenland konden uit den aard der zaak niet de snelle en
krachtige ontwikkeling hebben van de zeesteden, al lagen zij ook gunstig voor het
binnenlandsch verkeer. Güstrow b.v. in het midden des lands, eens de zetel van de
vorsten van Werle - het latere Wenden, waarnaar de hertogen nog den titel Fürst zu
Wenden dragen -, later de woonplaats van Wa l l e n s t e i n , wiens slot, thans eene
staatswerkinrichting, nog ter zijde van de stad praalt, is eene kleine stad gebleven.
Bützow, welks gebied eenmaal door schenking van H e n d r i k d e n L e e u w tot
het bisdom Schwerin had behoord, bekoorlijk gelegen aan den oever van de Warnow
ten N.O. van het Schweriner meer, is het eveneens. Ook de hoofdstad Schwerin,
thans eene
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plaats van bijna 40 duizend inwoners, dankt hare beteekenis niet aan hare ligging,
maar aan de vestiging van den zetel der landsregeering en van de residentie der
hertogen, waartoe de stad na de aanhechting bij het Hertogdom in 1351 terstond
verheven werd; tevoren hielden de vorsten verblijf in Wismar, nog vroeger op de
stamburcht Mecklenburg, een uur gaans Zuidelijker.
De zeesteden daarentegen kwamen zeer spoedig tot grooten bloei, en handhaafden
zich als machtige handelssteden tot het einde der Middeleeuwen. Weldra waren zij
beide, Wismar en Rostock, lid van de Hanse. Met Lübeck, Stralsund en Greifswald
vormden zij het vijftal der Wendische Hanse-steden, waaronder Rostock zelfs de
tweede in rang was. Wismar heeft zulk een vlucht als Rostock niet kunnen nemen,
en bleef met Greifswald bij de andere drie ten achter; de bijdragen, die het in geld
of in krijgsmateriaal te leveren had, bedroegen niet veel meer dan de helft van hetgeen
Rostock had aan te brengen.
Ook voor deze beide steden begon met de 16e eeuw een tijdperk van achteruitgang,
en in de 17e behoorde hare welvaart tot het verleden. Door de opkomst der Westersche
zeemogendheden, na de ontdekkingstochten van het einde der 15e en het begin der
16e eeuw, heeft de eens zoo machtige Hanse allengs hare beteekenis verloren. Maar
den nekslag kregen de Mecklenburgsche handelssteden door den dertigjarigen oorlog.
Rostock, dat zich tegen de Denen zoo dikwijls had kunnen handhaven - in de 14e
eeuw alleen had het een tijdlang de Deensche overheersching moeten dulden - zag
zich in de 17e vooral door de Zweden vernederd en zijn handel gefnuikt. Een zware
brand in 1677 bespoedigde het verval der stad, en de 18e eeuw met hare eindelooze
oorlogen was geen tijdperk om haar te doen herleven. Wismar had nog treuriger lot:
bij den vrede van Munster kwam het in Zweedsche handen en bleef eene afgelegen
en verwaarloosde bezitting van het vreemde rijk, totdat het in 1803 voor een tijdvak
van honderd jaren door Mecklenburg werd teruggekocht, op voorwaarde even-

Onze Eeuw. Jaargang 1

1068
wel, dat Zweden na afloop van dien tijd het door terugkoop weder in bezit zou kunnen
nemen1).
Drie eeuwen dus van bloei hebben de Mecklenburgsche zeesteden gekend. Men
ziet in beide nog de onmiskenbare sporen van den snellen aanwas harer bevolking
en welvaart in de 13e en 14e eeuw. Vooral geldt dit voor Wismar. Rostock toch heeft,
wellicht door den boven vermelden brand, misschien ook door de moderniseering
in den tijd zijner nieuwe ontwikkelingsperiode, waarin de smaak en de schoonheidszin
in geheel Europa zoo zijn verminderd, weinig meer overgehouden dat van den
kunstzin der Middeleeuwen getuigt, ten minste uitwendig. Men krijgt den indruk
van eene oude stad, maar niet van eene mooie oude stad. Een enkel woonhuis toont
nog wat de bouwkunst in den tijd der gotiek vermocht. Op de Hopfenmarkt - de
straat, die met de Blut-strasse en de Kröpeliner-strasse het voornaamste deel van de
stad in rechte lijn doorsnijdt en de Nieuwe Markt met het Blücher-plein verbindt staat o.a. nog een gevel, die een kunststuk mag heeten van bouw en versiering, vooral
het opengewerkte, rijk geornamenteerde bovenstuk, als trapgevel opgetrokken. Zoo
zijn er meer. Maar de meeste gebouwen hebben hun Middeleeuwsch karakter verloren
of zijn herbouwd. Het oude raadhuis b.v. op de Nieuwe Markt, uit de 14e eeuw, is
grootendeels bedorven door later knoeiwerk. Het fraaie Steinthor met zijn eigenaardig
opschrift: Sit intra te concordia et publica felicitas, is, zooals het thans daar staat, uit
de 16e eeuw. De vrome wensch was, terloops gezegd, eene treurige herinnering aan
het verleden.
De stad had zeven poorten, zooals zij ook zeven bruggen, zeven klokken, zeven
torens op het raadhuis en nog verscheiden andere zeventallen had. Van die poorten
is het Kröpeliner-thor uit de 14e eeuw in haar ouden vorm behouden en gedeeltelijk
gerestaureerd - een zwaar, maar schoon monument.
Nog is het duidelijk te zien, dat de wijk om de Oude

1) Pandverdrag van Malmö van 26 Juni 1803: Sachsse, a.w. No. 202.
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Markt het oudste stadsgedeelte is, maar het verschil in ouderdom met de nieuwere
wijken is toch niet groot: de snelle ontwikkeling der stad deed in zeer korten tijd
nieuwe parochiën ontstaan. De indrukwekkende St. Maria-kerk immers, die achter
de Nieuwe Markt verrijst, dateert reeds uit de 13e eeuw, al duurde het ook tot in de
15e eer het grootsche bouwwerk geheel voltooid was, en uit slechts weinig jonger
tijd zijn de St. Jacobi en de St. Nicolaikerken. De St. Petri in de oude stad is de oudste
van alle; haar zeer hooge toren alleen werd eerst in de 15e en de 16e eeuw voltooid.
De kerkbouw geeft in de Mecklenburgsche Hanse-steden meer dan iets anders een
denkbeeld van hare snelle opkomst en van haren voorspoed en rijkdom. Vooral komt
dit aan den dag in Wismar, dat zooveel minder machtig was dan de andere Wendische
steden, en toch een drietal kerken bouwde, die in de grootere steden of niet of slechts
door één enkel kerkgebouw worden geëvenaard.
Toen Wismar, waarschijnlijk ongeveer 1226, een stad was geworden, bouwde
men terstond een paar noodkerken om in de eerste behoeften te voorzien, de St.
Nicolai en de St. Maria, waaromheen zich de beide kerspelen vormden, die de oude
stad uitmaakten. De aanleg van de straten langs den heuvel - want ook Wismar ligt
op een heuvelrugje met drie toppen - is blijkbaar terstond vastgesteld naar een vooraf
wel beraamd plan, dat aanstonds is uitgevoerd. Maar het duurde niet lang,
waarschijnlijk niet langer dan tot 1238, misschien nog korter, of de bezette ruimte
was te klein, en eene nieuwe parochie werd bij de twee bestaande gevoegd: die van
St. Georg, gewoonlijk St. Jürgen genoemd, naar de kerk, aan dezen heilige gewijd.
Op de grens van de oude en de nieuwe stad, zooals de beide deelen van de 15e eeuw
af steeds genoemd werden, verrees bovendien een huis of hospitaal voor de verzorging
van inlandsche en ook wel vreemde behoeftigen: het Heiligegeesthuis, en ook daarbij
werd eene kerk gebouwd. Maar dit was een eenvoudig gebouw, dat waarschijnlijk
eerst in de 14e eeuw werd opgetrokken; later is het uitgebouwd en
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veranderd, zoodat het thans nog bestaande gebouw niets bijzonders meer vertoont
en alleen nog als kinderkerk gebruikt wordt. Van eene vijfde kerk, de St. Jacobi, kent
men het bestaan, maar alleen doordat zij in 1631 door de Zweden werd verwoest.
Ook van een paar kapellen uit de 15e eeuw, zooals die van het Heilige Kruis, is weinig
met zekerheid te zeggen.
Er waren dus, dit staat vast, reeds terstond na de stichting van Wismar twee, kort
daarna drie parochie-kerken gebouwd. Weliswaar waren deze hoogstwaarschijnlijk
grootendeels van hout en leem vervaardigd - geheel van hout is moeilijk aan te nemen
- doch zij getuigen van de voorspoedige ontwikkeling der nieuwe zeestad. St. Maria
was de hoofdkerk, maar de beide andere wedijverden met haar van den beginne af;
in geen der drie parochiën was men met het eenvoudige godshuis tevreden. In de
testamenten der 13e eeuw heeft men telkenmale schenkingen gevonden voor den
kerkbouw, schoon niet voor eene bepaalde kerk, en ook blijkt het niet dat men met
herbouwen reeds een aanvang had gemaakt. Maar er zijn toch bewijzen dat men
reeds in 1270 en 80 aan de Nicolai-kerk bezig was, en voor de St. Maria kan men
hetzelfde aannemen op grond van de oudste deelen der tegenwoordige kerk: immers
die toren is van ouder dagteekening dan de kerk zelf en moet dus, omdat torens altijd
het laatst gebouwd werden, bij eene oudere behoord hebben, en wel, naar den
bouwtrant te oordeelen, eene kerk met drie schepen van gelijke hoogte onder één
dak en een koor met vlakken sluitmuur, gebouwd in den overgangsstijl, die aan de
oudste gotiek voorafging. Ook dit bouwwerk voldeed niet lang. Uit een paar vaste
gegevens, waaronder eene overeenkomst met den bouwmeester J o h a n n G r o t e ,
heeft men met voldoende zekerheid afgeleid, dat de tegenwoordige St. Maria in de
eerste helft der 14e eeuw begonnen, omstreeks haar midden het koor, en waarschijnlijk
omstreeks 1367 de geheele kerk reeds voltooid was, ofschoon men nog minstens
eene halve eeuw lang voortging met haar door uitbouw van kapellen te vergrooten.
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Het schijnt dat de Wismarsche parochianen met hunne nieuwe kerk meer hebben
willen toonen wat zij wel in staat waren te bekostigen dan wat zij door de kunst en
de schoonheden der jonge gotische bouworde ter eere van St. Maria konden tot stand
brengen. Zonder zich om den toren te bekommeren of de lengte- en
breedte-afmetingen van de kerk te vergrooten, voerde de bouwmeester het koor op
tot de aanzienlijke hoogte van bijna 33 meter, zoodat zij wel indruk maakt door de
hoogte der zuilen en bogen, maar dien indruk bederft door de onevenredigheid harer
afmetingen, althans wanneer men haar aan de buitenzijde beschouwt, waar zij zich
veel te smal toont.
Nog meer is dit het geval met de Nicolaï-kerk, die, vrij hoog gelegen, reeds van
verre de aandacht trekt, maar ook verwondering wekt. De parochianen, waarschijnlijk
door ijverzucht gedreven, besloten in de tweede helft der 14e eeuw, tusschen 1380
en 1390, ook hunne kerk te herbouwen, en wel in denzelfden trant als de St. Maria,
maar zoo mogelijk nog grootscher. Zoo spoedig als met dezen is dit nu wel niet
gegaan, maar toch was reeds vóór 1415 het koor voltooid, en, nadat het bouwen om
onbekende redenen gedurende 20 jaren gestaakt was, werd de geheele kerk in 1459
gewijd; dertig jaren later bouwde men ook den toren. De St. Nicolaï is eene copie
van de St. Maria, maar zij wordt in haren bouw meer afgewerkt geoordeeld. De
zonderlinge verhouding van de afmetingen treft bij haar evenwel nog meer. Haar
bouwmeester heeft, wellicht om de Maria-kerk te overtreffen, de hoogte opgevoerd
tot 37 meter, dus nog 4 meter meer, en deze aanzienlijke hoogte doet de kerk, wanneer
men haar van de Oostzijde ziet, bijzonder smal en schraal voorkomen, te meer omdat
de toren er tegenaan staat of hij er eigenlijk niet bij behoort, hetgeen nog meer in het
oog valt doordat de hooge spits niet meer aanwezig is en de toren met een schuin
dak is afgedekt.
De St.-Georg-parochianen hadden de oude houten kerk ook reeds door een andere
vervangen, maar omstreeks 1400 begonnen zij, denkelijk op het voorbeeld der andere
parochiën, op hunne beurt den herbouw nogmaals. Het eerst
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werd de toren verbouwd, in 1404; toen, eenige jaren later, ving men aan met de kerk,
en droeg het werk op aan denzelfden meester, die aan de St.-Nicolaï gedurende eenige
jaren arbeidde. Nog in het jaar 1449 was hij met St. Georg bezig, maar hij heeft haar
niet afgemaakt, en de bouw is een tijdlang, uit gebrek aan geldmiddelen, gestaakt.
Later werkte een ander er nog aan, zooals zijn naam op een der gewelven nog toont,
maar op het einde der eeuw liet men het plan varen, zoodat de kerk in haar
onvoltooiden toestand is gebleven: het achtergedeelte van het koor, nog van de vorige
kerk afkomstig, is aanmerkelijk lager dan het voorstuk en het geheele overige gedeelte
van het gebouw.
Dit is jammer, want de St. Jürgen is een zeer fraaie kerk. Haar breede toren, niet
hooger dan de kerkgewelven, is het sluitstuk van een der vier armen van een Grieksch
kruis; de dwarsbeuken toch zijn even lang als de toren-arm, en het is, hoewel natuurlijk
niet met zekerheid, aan te nemen dat de koor-arm dezelfde lengte zou hebben
gekregen, misschien bovendien ook met een vlakken sluitwand zou zijn voorzien,
zoodat de kruisvorm volkomen zou zijn geworden1). De zijbeuken zijn daarbij breeder
dan in de andere kerken, en het geheele gebouw wordt door dit alles indrukwekkend
en statig, want de hoogte der bogen is meer dan 33 meter.
Inderdaad, de Wismarsche kooplieden moeten mannen van grooten rijkdom zijn
geweest. De kerken immers waren niet kaal en onversierd. De koorbanken in de St.
Jürgen, de muurschilderingen in de St. Nicolai, de merkwaardige doopvont in de St.
Maria met haar uitnemend ijzeren hekwerk, in den vorm van gevlochten touwen
gesmeed, het Thomas-altaar, waarop tafereelen uit de geschiedenis van T h o m a s
den apostel,T h o m a s v a n A q u i n o en T h o m a s v a n C a n t e r b u r y gesneden
zijn, hoeveel is er niet dat spreekt van de 15e eeuwsche weelde. In de 16e eeuw, toen
de oorlog den nood aan den man bracht en de hervorming den eerbied voor de
kerksieraden had doen verdwijnen, kon de stad hare toevlucht nemen tot de kerk-

1) Dr. F. C r u l l , zur Geschichte der Baukunst in Wismar.
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schatten, en tot tweemalen toe tweehonderd pond zilver te gelde maken.
En niet alleen in de kerken vindt men de overblijfselen van die welvaart. De
prachtige Fürstenbau, het oude verblijf der landsvorsten, tegenwoordig het
Amtsgericht, is een schoon gedenkteeken uit den renaissance-tijd, toen het verbouwd
was. De restauratie, omstreeks 20 jaren geleden uitgevoerd, is, vooral in de terra-cotta
ornamenten, wat al te veel een voortbrengsel van de phantasie, maar het geheel is
schoon. Met meer belangstelling zal men echter de Alte Schule bezichtigen, thans
het museum, een gebouwtje uit het einde der 13e eeuw, dicht bij de Maria-kerk en
den Fürstenhof. Het is een werk uit den bloeitijd der gotiek, omstreeks 1300, sierlijk
van lijnen en zeldzaam fraai uitgewerkt in zijne gevel-ornamenten. Vooral het gebruik
van verglaasde tegels, die ook aan de kerkgevels kwistig aangebracht zijn, is kunstig
en elegant. Moeilijk zal men een fraaier gedenkteeken van den profanen bouw uit
den tijd van den gotischen stijl in Noord-Duitschland kunnen aanwijzen.
Ook de binnenzijde van het Wasser-thor, dicht bij de haven, is van schoonen
gotischen bouw - aan de buitenzijde is de poort van al haar gevelsieraden beroofd,
- en zoo nog een paar woonhuizen, vooral een op de markt, thans een bierhuis. Maar
veel van dien aard is er toch ook in Wismar niet over, althans niet ongeschonden en
zuiver.1)
Met dat al, Wismar is eene zeer interessante stad, en zij verhaalt u, evenals en
meer nog dan Rostock, van een grootsch verleden, van macht en aanzien.
Die ontwikkeling van grondeigendom en van stadsrecht heeft een krachtigen invloed
gehad op die van den staatsrechtelijken toestand des lands.
Met de verduitsching van de Wendische streken in de dertiende eeuw begon ook
de invoering en de ontwikkeling der gewoonten en gebruiken, die men gewoonlijk
onder den

1) Ook Hollanders hebben als bouwmeesters en beeldhouwers veel in Wismar gewerkt, o.a.
P h i l i p B r a n d i n en zijne gezellen uit Utrecht. Over hem: C.W. H e r m e s , Ein Stadtbild
an der Ostsee. -

Onze Eeuw. Jaargang 1

1074
naam leenstelsel samenvat. Het recht van den landsheer was tevoren zeker niet
omschreven en steunde niet op een of anderen formeelen grondslag. Bij de invoering
van het leenrecht werd de landsheer tegenover een groot aantal zijner onderdanen,
de boeren uitgezonderd, in Mecklenburg evenals in alle andere Duitsche landen,
eenvoudig de leenheer, en die onderdanen werden zijne vasallen. De noodzakelijkheid,
waarin de vorsten verkeerden, om groote stukken gronds, die zij zelf niet konden
bebouwen en beheeren, aan anderen af te staan, ging bij de Mecklenburgsche gepaard
met de behoefte aan kolonisatie van den verwilderden bodem. Bij de schenking van
den grond aan ridders waren zij volgens Duitsch gebruik gewoon zich te bepalen tot
het vorderen van den leeneed, en deze bracht geene andere zakelijke verplichting
mede dan den krijgsdienst en de opbrengst van een bedrag in de geldsommen, die
de landsheer in den vorm van bede eischte. Daarbij bezat de landsheer van oudsher
de hoogste rechtspraak, meest in hooger beroep, in enkele gevallen ook in eerste
instantie.
Bij de stichting van kloosters en andere kerkelijke stiften en bij die van steden
werd een charter opgesteld, waarin de rechten der geestelijken of stedelingen meer
of min nauwkeurig waren omschreven. Hoe deze stichtingsbrieven nu ook waren
ingericht, zij bevatten, behalve het recht van beschikking over den grond, toch altijd
het een en ander waardoor de landsheer zijn recht ten behoeve van de nieuwe stichting
verkortte: alle rechten van abdijen, kloosters, steden, zijn in den grond rechten van
den vorst, die hij hun afstond.
Mecklenburg behoort onder de landen, waar op die wijze de macht der vorsten
zeer snel is afgenomen. Voortdurende oorlogen en binnenlandsche twisten
veroorzaakten eene toenemende behoefte aan groote geldsommen, welke de gewone
inkomsten en de beden niet opbrengen konden. Verkoop van goederen of van rechten
en verpanding waren dan de gewone middelen om baar geld te verkrijgen, en in
Mecklenburg zijn deze meermalen op groote schaal toegepast, vooral in de 15e eeuw.
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De vasallen, d.i. de bezitters der groote leengoederen, en de steden, de zeesteden
althans, waren de geldschieters en pandnemers, zoodat het vorstelijk gezag te hunnen
opzichte niet veel meer was dan de leenhoogheid zonder veel zakelijke rechten.
Aldus waren de stand der geestelijkheid - als met wereldlijke goederen beleend die der grondbezitters en die der steden, reeds metterdaad eene macht in den staat
geworden; lichamen, colleges, waren die standen evenwel nog niet. Maar meestal
wendden de vorsten zich met hunne beden en voorslagen niet zelf tot hunne vasallen,
doch overlegden met hen door tusschenkomst van hun landvoogd, dien zij in elk der
voogdijen of districten, nog uit den Wendischen tijd afkomstig, aanstelden voor
rechtspraak, invordering van verschuldigde gelden en dergelijke doeleinden. Daardoor
nu werd vanzelf aanleiding gegeven tot beraadslaging en gemeenschappelijke
onderhandeling van de leenmannen in eene zelfde landvoogdij, met den landvoogd,
die 's vorsten aanvragen in diens naam deed. Zulk een bond van leenmannen heeft
men o.a. nagespoord in Stargard, in het tegenwoordige Mecklenburg-Strelitz, dat in
1304 met Mecklenburg vereenigd was. In het tijdperk van verdeeling, door de splitsing
van het vorstenhuis in verschillende liniën, werd die aansluiting in grootere streken
gewoonte. In 1436 trad de vereeniging van de drie standen in het land van Werle (of
Wenden) reeds als één lichaam op, en nam op eene vergadering te Parchim gewichtige
besluiten, - trouwens niet gericht tegen het belang of het recht van het vorstenhuis:
zij kwam in tegendeel daarvoor in 1437 op tegenover den Markgraaf van Brandenburg,
in een verzoekschrift aan den Keizer. Die vergadering bestond uit ‘geestelijken,
prelaten, ridderschap, steden, gemeenten, marken en inwoners van het land te
Wenden.’1)
Zoolang de splitsing van het vorstengeslacht en daardoor de verdeeling van het
gebied duurde, kon natuurlijk van eene algemeene standen-vergadering geen sprake
zijn. Maar

1) Sachsse, a.w., No. 73.
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in 1471 werd het land weder onder één hoofd vereenigd, en het lag voor de hand dat
die kleinere standen-bonden toen ook zouden samensmelten. Inderdaad wordt reeds
in 1484 en 85 melding gemaakt van een ‘vereenigden landdag.’ Uit den aard der
zaak was zulk eene vereenigde vergadering niet terstond de regel. In de Nederlanden
is evenmin de ontwikkeling der Staten-colleges zoo snel geweest. Wie zich een
oogenblik de geschiedenis van het Bourgondische en het vroege Oostenrijksche
tijdperk te binnen roept, herkent in de geschiedenis van Mecklenburg gedurende
datzelfde tijdperk veel wat in bijna alle opzichten met die der Nederlandsche gewesten
overeenstemt.
De 15e eeuw was het tijdvak, waarin bijna overal de macht van den landsheer
vergroot werd en de landsregeering werd gecentraliseerd. Er is wel niet aan te twijfelen
of de onderdanen gevoelden zelven behoefte aan een krachtiger, geregelder en
gelijkmatiger bestuur, en beseften, al was dat bestuur in sommige opzichten ook
drukkend, de voordeelen van eene machtige bescherming tegen willekeur en geweld,
tegen de droevige gevolgen van binnenlandsche veeten, zooals de 14e en 15e eeuw
die bijna overal hebben gekend. Maar in landen waar de vorst zich niet geldelijk
onafhankelijk had weten te maken door het invoeren van vaste geldheffingen, zooals
in Frankrijk, kon de landsheerlijke macht niet volkomen onbeperkt worden; zij bleef
genoodzaakt in overleg te treden met de standen. Zoo is het geweest in de
Nederlanden, zoo was het ook in Mecklenburg. Hier zoowel als daar is de vorstelijke
macht vergroot door de samenwerking met de standen, die op hunne beurt aan invloed
wonnen en allengs een vast bestanddeel van de landsregeering werden. De leer der
souvereiniteit, van goddelijken oorsprong, werd in de 15e en 16e eeuw niet bestreden,
zij won integendeel veld, zoowel in de landen waar de hervorming doordrong als in
die, waarin de oude kerk bleefheerschen. Men duldde en werkte er toe mede, dat de
souverein een einde maakte aan de toepassing van deze en gene private voorrechten
en bij de regeling van algemeene belangen korte metten maakte met bijzondere, maar
men was het er over eens, dat
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de landsheer verplicht was in enkele belangrijke zaken in overleg te treden met zijne
standen-vergaderingen, die langzamerhand een historisch geworden recht te berde
brachten om geraadpleegd te worden, althans over de wijze waarop de onderdanen
zouden worden belast.
Sedert het begin der 16e eeuw werden in Mecklenburg de standen meer en meer
bijeengeroepen, hetzij dan die van het geheele land of van de oude deelen, maar hoe
langer hoe meer kwam het in zwang algemeene vergaderingen te houden, zoodra het
aankwam op algemeene verordeningen, d.i. landswetten, of op aanvragen om
geldelijken bijstand. De voorstellen daartoe werden dan tevoren overwogen door
den vorst en eenige leden van de standen, daartoe uit verschillende deelen des lands
samengeroepen, vooral uit den ridderstand; dezen droegen den naam van ‘landraden’.
Zekerheid dat niet de oude manier van onderhandelen met de standen der drie
landsdistricten - den Mecklenburgschen, den Wendischen en den Stargardschen
Kreis, die nog tegenwoordig bestaan - afzonderlijk, zou terugkeeren, bestond niet,
en de vrees daarvoor, dat is voor verzwakking van den verworven invloed, was de
drijfveer tot de ‘Unie der standen’, waarbij zij verklaarden één ondeelbaar lichaam
te zijn. Die unie is sedert het jaar 1523, waarin zij gesloten werd, altijd met kracht
en klem gehandhaafd, en zelfs in 1701, toen de scheiding in Mecklenburg-Schwerin
en Mecklenburg-Strelitz een voldongen feit was, wisten de standen hunne eenheid
te handhaven: nog op den huidigen dag hebben de beide groothertogdommen één
landdag.
Bij die gelegenheid1) waren bijeen de ‘prelaten, mannen en steden der
vorstendommen en landen Mecklenburg, Wenden, Rostock en Stargard’.2) Rostock
staat afzonderlijk vermeld als bevoorrechte stad. Die prelaten komen later

1) In een bijgaand stuk, de z.g. Kleine Unie, heet de landdag van 1523 nog ‘daghvart’. Zij werd
gehouden te Sternberg, zooals van ouds de gewoonte was.
2) Sachsse a.w. No. 91.
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niet meer onder de leden van den landdag voor: de hervorming, die sinds 1532 snel
doordrong, beroofde hen van hun zittingsrecht, omdat zij den geestelijken geen
wereldlijk gezag toekende. Zoo bleven er na dien tijd nog twee standen over,
ridderschap en steden, evenals zulks in andere landen, ook in de Nederlanden het
geval was. De Mecklenburgsche kloosters werden gesaeculariseerd, en vervielen aan
den landsheer, met uitzondering van de drie groote kloosters te Dobbertin, te Malchow
en te Ribnitz, die in 1572 door het vorstelijk huis werden overgelaten aan de standen,
ter vergoeding voor eene buitengewone geldelijke bijdrage van aanzienlijk bedrag.
Deze regeling heeft later, zooals blijken zal, tot ernstige verwikkelingen aanleiding
gegeven.
De bedoelde overeenkomst werd getroffen op den landdag te Sternberg, waar de
Hertogen - te dier tijde twee broeders, die gemeenschappelijk regeerden - de
Luthersche Kerk op den grondslag der Augsburgsche confessie als staatskerk
beloofden te handhaven.1)
Zulke beloften of overeenkomsten dragen den naam van Assecuratiën of
Reversalen, ook Reversen, verzekeringen of waarborgen van den landsheer. Zij
werden gegeven aan de standen als zoodanig, maar ook andere stukken van dezelfde
strekking dragen den naam. In enkele gevallen is er geen sprake van Assecuratie of
Revers, maar van een verdrag, eene bindende overeenkomst tusschen twee partijen.
Zulke verdragen werden in de 15e en 16e eeuw gesloten tusschen de Hertogen en de
steden.
(Wordt vervolgd.)

1) Sachsse, a.w. No. 113 en 114.
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De Atjeh-oorlog verdedigd.
Door E.B. Kielstra.
Meermalen kan men onder ons publiek, in sommige organen der pers, zelfs in onze
volksvertegenwoordiging de meening hooren uiten dat in den grond der zaak de door
ons in Atjeh gevoerde krijg niet zoo heel veel verschilt van dien der Engelschen in
Zuid-Afrika.
Hoe kunt gij, Nederlanders - zoo wordt dan gevraagd - den staf breken over de
onrechtvaardigheid der Engelsche politiek tegenover de Zuid-Afrikaansche
republieken, terwijl gij dezelfde onrechtvaardigheid begaat aan Atjeh? Hoe kunt gij
sympathie bewijzen aan K r u g e r en de zijnen, terwijl gij den Sultan van Atjeh,
P a n g l i m a P o l è m en hunne aanhangers rusteloos doet vervolgen? Hoe durft gij
schande spreken van de hemeltergende, met alle menschelijkheid strijdende daden
der Engelsche aanvoerders, terwijl uw eigen aanvoerders op wreede wijze deden
huishouden onder de arme bevolking van Atjeh, die toch ook, jaren lang, streed voor
vrijheid en onafhankelijkheid?
Wanneer deze hoonende vragen gerechtvaardigd waren, wanneer ons optreden in
Atjeh met dat der Engelschen in Zuid-Afrika te vergelijken was, dan zouden wij
inderdaad niet het recht hebben, ons met afschuw te beklagen over schending van
volkenrecht, van menschenrechten door een ander volk.

Onze Eeuw. Jaargang 1

1080
Maar het is niet zoo. Onze oorlog met Atjeh staat op geheel anderen grondslag, heeft
geheel andere oorzaken, is op geheel andere wijze gevoerd, - ook al erkennen wij
dat de oorlog, een middel van geweld, moet werken met middelen van geweld, die
zeker niet door fluweelen zachtheid uitmunten; ook al erkennen wij dat in Atjeh soms
daden zijn gepleegd die allerminst toejuiching of goedkeuring verdienen, en die
slechts tot zekere hoogte kunnen vergoelijkt worden èn door de overweging dat zij
in alle oorlogen voorkomen, èn door de houding van de tegenpartij.
Het is niet zoo, en dat is tallooze malen uitgelegd, in groote boeken en in
tijdschriftartikelen, in 's lands raadzalen en in officieele bescheiden. Er zijn menschen,
die niet kunnen zien, - voor hen gaat elk betoog verloren. Er zijn anderen, die niet
willen zien, - voor hen is elk betoog overbodig. Maar er zijn ook menschen, die
eenvoudig niet weten, niet gezien hebben; voor hen is het noodig, opnieuw te herhalen
wat reeds dikwijls is gezegd, opdat zij niet vallen in de strikken der onwetendheid
of.... der partijzucht, die, in 1901 gelijk in 1873, wapenen smeedt ook van het
onzuiverste metaal.
Deze overweging brengt ons er toe, nog eens kortelijk de aanleiding tot den
Atjeh-oorlog uiteen te zetten, en daarbij aan te toonen dat van vergelijking met den
Boerenkrijg in geen opzicht sprake wezen kan.
Drie honderd jaren is het geleden, sedert onze Republiek het eerst met het Rijk van
Atjeh in aanraking kwam, dat destijds een aanzienlijk deel van het uitgestrekte
Sumatra beheerschte. H o u t m a n 's noodlottige scheepstocht, de komst der Atjehsche
gezanten in M a u r i t s ' legerkamp voor Grave behooren tot de oudste herinneringen
aan onze betrekkingen tot genoemd Rijk. De Oost-Indische Compagnie, die niet in
de eerste plaats dacht aan veroveringen, maar aan handel en winst, heeft ook daar,
evenals elders in den Archipel, niet altijd gehandeld op eene wijze, gelijk eene
‘christelijke’ natie paste; hare politiek jegens Atjeh had minder den Bijbel dan den
lust in den peper-
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handel tot grondslag. Dat zij tegenover Atjeh en zijne bevolking niet steeds volgens
‘christelijke’ beginselen is te werk gegaan, is onloochenbaar; de geest van den tijd
bracht dit trouwens mede, toen men de ‘zwarte heidenen’ beschouwde als
‘duivelengebroedsel’. En de Atjehers misschien nog wel eerder dan andere bewoners
van den Archipel; zij stonden onder dezen bekend wegens hunnen verraderlijken
inborst, hunne woeste wreedheid, hun roofzucht.
Men lette daarop, bij de beoordeeling van de staatkunde der Compagnie, die zich
uitte in een geven en nemen tegenover den machtigen staat, in een afwisselend
vriendschappelijke en vijandige houding, in een afwisselend hooghartig optreden en
wijkend in den schulp kruipen; die ten slotte leidde tot onthouding van bemoeiing
in deze streken. Deze onthouding, volgehouden totdat de Compagnie zelve was ten
ondergegaan (en nog geruimen tijd daarna!), was te eer mogelijk naarmate Atjeh zelf
door inwendige beroeringen in offensieve kracht verloor.
Doch alles wat in de 17e en 18e eeuw is geschied, valt hier buiten beschouwing.
Wij hebben slechts na te gaan, wat er is gebeurd sedert onze moderne Nederlandsche
staat met het rijk van Atjeh in aanraking kwam. Aanleiding daartoe bestond eerst na
het Londensch tractaat van 1824, - dit tractaat moet dus ons punt van uitgang zijn.
Zooals bekend, werden ons daarbij alle Engelsche bezittingen op het eiland Sumatra
afgestaan, en verbond Groot-Brittannië zich, daar geene nieuwe vestigingen te zullen
ondernemen of overeenkomsten met inlandsche vorsten te sluiten.
Doch wat Atjeh betreft, werd de aldus verkregen suprematie van Nederland over
geheel Sumatra belangrijk beperkt door de verklaring onzer gevolmachtigden, dat
wij de onafhankelijkheid van Atjeh zouden eerbiedigen, en toch zouden zorgen dat
den zeevaarder en handelaar ‘die bestendige veiligheid’ werd aangeboden ‘welke er
niet schijnt te kunnen bestaan zonder de gematigde uitoefening van Europeeschen
invloed.’

Onze Eeuw. Jaargang 1

1082
Het gemengd bezit, dat tot dusver op Sumatra had bestaan, was aldus gelukkig
geeindigd. Wij hadden in de voorafgaande jaren, toen de bekwame en bemoeizieke
R a f f l e s te Bengkoelen zetelde, tot ons verdriet ondervonden hoe nadeelig de
nabuurschap van eene andere mogendheid werken kon. Had R a f f l e s zich zelfs
niet veroorloofd, in Juni 1818 eene krijgsmacht dwars door Palembang naar de
hoofdplaats van dit gebied te zenden en op den kraton van Palembang de Britsche
vlag te doen hijschen? Onze autoriteit had toen wel de Engelschen gevangen genomen
en via Batavia naar Bengkoelen teruggezonden; de handelingen van R a f f l e s waren
afgekeurd... maar bij eene volgende gelegenheid zou eene zaak van soortgelijken
aard misschien niet zoo gemakkelijk afloopen. En zoo men al zijne maatregelen kon
nemen tegen eene openbare schending onzer rechten, gelijk de evenbedoelde, - niet
altijd zou dit tijdig mogelijk zijn bij geheime kuiperijen.
Wij wijzen hierop bijzonder, omdat ons optreden in 1873 vooral ten doel had, eene
herhaling van het gemengd bezit van Sumatra - nu niet met Engeland, maar met eene
andere mogendheid - te voorkomen.
De verplichting, door onze regeering in 1824 aanvaard, te zorgen voor de veiligheid
in de Atjehsche wateren, en tevens de onafhankelijkheid van Atjeh te eerbiedigen,
bleek weldra vrij onuitvoerbaar. In een land, steeds door onderlinge partijschappen
verdeeld, berucht door de roofzucht van hoofden en bevolking, zou men waarlijk
met vriendschappelijke vertoogen niet ver komen; en wat kon men meer doen, zoolang
vaststond dat Atjeh nooit iets van zijn onafhankelijkheid zou mogen verliezen?
Ja, men kon, wanneer een daad van zeeroof werd gepleegd, een kustgebied
bombardeeren, zooals de Amerikanen in 1833 en de Engelschen in 1844 deden; maar
zou men daardoor de ‘bestendige’ veiligheid op zee verzekeren?
In werkelijkheid deden wij niets. Ook al, vermoedelijk, omdat wij eerst op Java,
toen op Sumatra's Westkust belangrijke oorlogen hadden te voeren, en voor Atjeh
jaren-
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lang geen eenigszins beteekenende scheepsmacht beschikbaar konden stellen; te
minder nog, toen in het belang der moederlandsche financiën, in Indië de uiterste
zuinigheid op alle uitgaven werd betracht. Het was zeker, voor het oogenblik althans,
wel het goedkoopst wanneer wij ons in 't geheel niet met Atjeh bemoeiden!
Zelfs als de Atjehers, in 1836, 's lands civiele schoener Dolphijn plunderden en
het bleek dat de Sultan zich had meester gemaakt van de lading en het geschut; als
het advies der naar Atjeh gezonden commissie luidde, nu toch ‘de eer onzer regeering
met klem te handhaven en den Sultan door strenge maatregelen te dwingen aan onze
billijke eischen te voldoen’, was berusting het slotwoord der overdenkingen.
In latere jaren zijn de quaesties, die zich voordeden, meermalen op dezelfde wijze
‘afgedaan’; in 1851 was een Napolitaansch vaartuig, in 1852 een Britsche schoener
in de Atjehsche wateren geplunderd, en de Nederlandsche regeering, die in 1824
beloofd had voor de bestendige veiligheid langs de kusten van Atjeh te zullen waken,
moest verklaren dat zij dergelijke daden der Atjehers niet beletten kon...
Doch zij gevoelde wel, dat zij daarmede op den duur niet kon volstaan, en sloeg
nu den weg der onderhandeling in. Of liever, zij trachtte onderhandelingen uit te
lokken: zij zond in 1855 een oorlogsschip naar Atjeh voor vlagvertoon, maar gaf
geen brieven voor den Sultan mede, want de wensch naar vriendschappelijke
betrekkingen moest van hem uitgaan. En toen de Sultan den commandant van het
oorlogsschip ‘zeer vijandig’ ontving, zond de Indische Regeering het volgend jaar
een grooter schip, - en ‘ter voorkoming van gelijke bejegening als ten vorigen jare’
kreeg dat schip wèl een brief, van generaal Va n S w i e t e n , gouverneur van
Sumatra's Westkust, mede.
De ontvangst was nu ‘gepast’: de Sultan nam den schijn aan alsof hij toenadering
wenschte.... en schreef tegelijk een brief aan den Engelschen Gouverneur der Straits
Settlements, waarin zijn vijandige gezindheid jegens ons duidelijk doorstraalde!
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Doch de Sultan had nu om toenadering ‘gevraagd,’ en aan onze zijde haastte men
zich, aan zijn verlangen gevolg te geven. De generaal Va n S w i e t e n moest in
1857 met een oorlogsschip naar Atjeh, met een brief en met geschenken van den
Gouverneur-Generaal, om een tractaat van handel en vriendschap te sluiten.
Bij de onderhandelingen liet de houding van den Sultan in vele opzichten te
wenschen over; maar de generaal Va n S w i e t e n , aannemende dat de Vorst niet
beter wist, slaagde er in, het tractaat tot stand te brengen. Het verzekerde ons in
geenerlei opzicht de gematigde uitoefening van eenigen invloed in Atjeh, waardoor,
naar de in 1824 aanvaarde verplichting, de veiligheid ter zee zoude worden
gewaarborgd. En nooit is van het tractaat eenig nut, hoe gering ook, ondervonden.
Wij, die voor evenbedoelde veiligheid hadden te zorgen, hadden van 1837 tot 1855
in 't geheel geen oorlogsschip naar de Atjehsche wateren gezonden, en meenden in
1857 de toestanden te kunnen regelen met een stuk papier!
De waarheid is, dat wij aan onze verplichtingen niet hadden voldaan en jarenlang
een grooter mate van zwakheid jegens Atjeh hadden aan den dag gelegd. Die houding
moest zich wel te eenigertijd wreken.
Atjeh toonde al spoedig, dat het de Nederlandsche macht niet zeer hoog stelde: in
1860 werden twee Hollandsche schepen door de Atjehers aangehouden en naar Atjeh
opgebracht. Onzerzijds werd genoegdoening gevraagd; maar feitelijk werd deze niet
verkregen; - de gevorderde schadeloosstelling werd door ons betaald, de Sultan heette
daartoe te arm.
Maar deze ontzag zich niet, op de (sedert het in 1858 met Siak gesloten tractaat)
tot ons gebied behoorende onderhoorigheden van Siak aanspraken te doen gelden;
Deli en Langkat te bedreigen, in 1863 zelfs Batoe Bara te doen beschieten terwijl
onze vlag van de vesting woei..... Die aanspraken waren ongegrond; den Sultan werd
opheldering gevraagd, en ofschoon hij in geen opzicht toegaf, was de Indische
Regeering al weder tevreden toen de Sultan ver-
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klaarde, wel last te hebben gegeven tot de beschieting van Batoe Bara, maar niet te
hebben geweten, dat daar onze vlag geheschen was.
De houding van Atjeh bleef ook de volgende jaren vijandig. Als de
Gouverneur-Generaal M i j e r den Sultan in 1867 een brief schreef waarin
mededeeling werd gedaan van zijn optreden als landvoogd, bleef het antwoord
achterwege. In 1868 boden de Atjehsche hoofden de souvereiniteit van hun land aan
Turkije aan, met verzoek om hulp tegen ons. Zoo vertoonde zich nu voor het eerst
weder de mogelijkheid van een gemengd bezit op Sumatra.
Onze regeering zag wel in, dat de zaak niet steeds sleepende kon worden gehouden.
Het zou steeds moeilijker worden, ons aan de internationale verplichtingen, in 1824
aanvaard, te blijven onttrekken, nu de veiligheid in de Atjehsche wateren meer te
wenschen liet dan ooit te voren, - en tevens te voorkomen dat andere mogendheden
die verplichtingen op de eene of andere wijze overnamen.
Maar wilden wij werkelijk eenigen invloed in Atjeh kunnen verkrijgen, dan was
het noodig, dat wij vrij waren van de verbintenis, in geenerlei opzicht aan de
onafhankelijkheid van Atjeh te tornen. Met het voorbeeld van Siak voor oogen,
zouden alle belangen ten slotte kunnen worden bevorderd, wanneer de Sultan,
vrijwillig of gedwongen, zich onder onze leiding stelde. Bij het Sumatra-tractaat, in
1871 met Engeland gesloten, werd aan onze regeering nu de inderdaad noodige
vrijheid van handelen verzekerd; daarbij zag het Britsch bestuur af van alle vertoogen
tegen de uitbreiding van ons gezag op Sumatra.
Intusschen was, zooals wij reeds zeiden, de veiligheid langs de Atjehsche kusten
geringer dan ooit te voren, en de handel der Straits Settlements leed daaronder het
meest. De pers aldaar drong er, telkens met meer klem, op aan, dat Engeland den
Atjehschen zeeroovers mores leeren zoude.
Het was dus in de eerste plaats noodig, dat onze zeemacht zich meer geregeld in
de wateren van Atjeh vertoonde om zeeroof en slavenhandel tegen te gaan. Verder
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zoude in overweging moeten worden genomen de mogelijkheid, om op sommige
punten kustlichten te bouwen.
Maar de herhaalde bezoeken onzer oorlogsschepen wekten de achterdocht van
den Sulten en zijne raadgevers op, Verschillende onderhoorigheden van Atjeh - Edi,
Pasei, Pedir - vroegen bij herhaling onder onze bescherming te worden geplaatst;
deze aanzoeken werden afgewezen omdat onzerzijds bedoeld werd, de integriteit
van het rijk te handhaven, en den Sultan over te halen tot het verkrijgen van betere
toestanden met ons samen te werken. Scheen het soms, dat daartoe een stap voorwaarts
was gedaan, - later moest men vernemen dat Atjeh bij de Engelschen te Singapore
raad en hulp tegen Nederland had gevraagd.
De vijandelijkheden, welke telkens tusschen de verschillende onderhoorigheden
uitbraken, gaven soms aanleiding tot bemoeiingen onzer zeemacht: de Gipsy, een
zwaar gewapend vaartuig van Simpang Olim, dat een paar handelsprauwen had
beroofd, werd als schuldig aan zeeroof opgebracht, wat van Atjehsche zijde weder
als een vijandelijke daad van Nederland werd opgevat. De Indische regeering besloot
nu (eind Augustus 1872) een gezantschap naar Atjeh te zenden, met het doel, langs
minnelijken weg, een vredelievende vestiging van onzen invloed in Atjeh te beproeven
en den vorst te overtuigen dat zijn belang daarmede wezenlijk zou zijn gebaat. De
komst van dat gezantschap zou den Sultan vooraf tijdig worden aangekondigd.
Dit geschiedde in het laatst van October; de brief werd in ontvangst genomen, en
zou later worden beantwoord. In December kwam een Atjehsch gezantschap bij den
resident van Riouw, met een brief van den Sultan, waarin verzocht werd het
aangekondigd bezoek nog eenige maanden uit te stellen omdat de vorst een brief
geschreven had aan den Sultan van Turkije, en daarop nog antwoord wachtte.
De Indische Regeering bewilligde in dat uitstel, ook omdat zij den indruk kreeg
dat in Atjeh twee partijen tegenover elkander stonden: de Arabische en de inlandsche;
dat de Sultan, tot de laatste partij behoorende, ons niet
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ongenegen was en er wellicht toe zoude moeten komen, onze hulp in te roepen. Deed
hij dat, dan zou het juiste oogenblik gekomen zijn om, gelijk in Siak, onzen invloed
voor goed te vestigen.
Terwijl de Atjehsche gezanten nog te Riouw waren, vernam de Indische Regeering
dat, in het begin van Januari 1873, een afgevaardigde van den Sultan naar Frankrijk
was gezonden om hulp en bescherming te vragen; de gezanten, hieromtrent
ondervraagd, toonden zich ‘ten hoogste verbaasd’.
Zij werden den 25en Januari met een Nederlandsch oorlogschip naar Singapore,
en van daar naar Atjeh overgebracht.
Na hun vertrek uit Singapore bleek echter, dat zij bezoeken hadden afgelegd bij
de agenten van Amerika en Italië, hun voorstellende tractaten met Atjeh te sluiten,
omdat Atjeh door Nederland bedreigd werd. De consul van Amerika vooral bleek
naar de gedane voorstellen wel ooren te hebben, en maakte een concept-tractaat.
Nu achtte onze regeering langer dralen ongeoorloofd. Atjeh had ons, dat was
duidelijk, om den tuin geleid, en afdoende maatregelen waren noodig om voor goed
onzen invloed te verzekeren en dien van vreemde mogendheden te weren. Er werden
schepen en troepen naar Atjeh gezonden, en toen de verlangde ophelderingen en
waarborgen niet werden gegeven, werd de oorlog verklaard (26 Maart 1873).
Ziedaar, in het kort, den loop der gebeurtenissen. De oorlogsverklaring is indertijd
van verschillende zijden afgekeurd. Niet, omdat men haar op zich zelf niet
gerechtvaardigd achtte; om een paar voorbeelden te noemen: een der opposanten,
de oud-minister v a n L i j n d e n v a n S a n d e n b u r g , erkende dat wij jarenlang
vernedering en beleediging van Atjeh hadden ondervonden; de heer H a f f m a n s ,
lid der Tweede Kamer, dat de Atjehers reeds lang den oorlog hadden verdiend. De
oppositie - wij laten nu daar, in hoever bij sommigen de Atjehoorlog werd ge-
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bruikt als ‘politieke machine’ - grondde zich geheel op de meening, dat de Regeering
den oorlog niet had verklaard op het voor ons geschikte oogenblik: zij had moeten
zorgen dat leger en vloot, de laatste vooral, voor de hun op te leggen taak berekend
waren. De Regeering kon daarop antwoorden, dat zij de houding van Atjeh onmogelijk
geheel vooraf had kunnen voorzien, maar tot dadelijk handelen verplicht was, toen
Atjeh ons in internationale moeilijkheden trachtte te wikkelen.
Wij herinneren hier aan de woorden van den heer E l o u t v a n S o e t e r w o u d e ,
den 21en Januari 1886, in de Eerste Kamer: ...‘De beginselen van den oorlog zou ik
niet durven afkeuren. Ik ben indertijd vereerd geweest met eene mededeeling van de
punten, vóór nog iets was begonnen. Ik heb bij een onderhoud, dat tot in den nacht
duurde, met den toenmaligen minister van koloniën... gezien met welke nauwgezetheid
en met welk diep besef van verantwoordelijkheid de minister heeft gehandeld. Wij
weten, dat de aanleiding is geweest de mededeeling van een geheim contract tusschen
den consul te Singapore van de Vereenigde Staten en Atjeh, ten einde aan die staten
de souvereiniteit van Atjeh op te dragen; pogingen, op Mohammedaansch gebied te
Constantinopel, en te Parijs; pogingen van Italië om een 20.000 van hunne bandieten
te brengen in die streken. Welke gevolgen zou dit alles gehad hebben?’...
Reeds vroeger, in 1874, had dezelfde, der zake kundige staatsman geschreven:
‘Zie ik wel, dan stonden we voor twee gevaren. Het eene bedreigde Nederland's
onverdeeld gezag, macht en invloed (op Sumatra). Het andere de veiligheid in de
wateren des Archipels. En tijdig verhoeden van faits accomplis was de regeering
opgelegd. Zij heeft zich daarvan, na ernstig en gemoedelijk overleg, in het besef
harer groote verantwoordelijkheid, met beleid en veerkracht gekweten’.
Over de noodzakelijkheid der oorlogsverklaring in 1873 is, dunkt ons, vrij wel alle
licht opgegaan sedert de open-
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baarmaking, in 1881, van de debatten, in April 1874 door de Tweede Kamer in
comité-generaal gevoerd. Wij kunnen er niet aan denken, die debatten, 93
foliobladzijden, hier eenigszins volledig te resumeeren; slechts op enkele punten zij
de aandacht gevestigd.
In de eerste plaats blijkt daaruit duidelijk, dat het niet de zeeroof, de menschenroof,
de slavenhandel van Atjeh was die tot de oorlogsverklaring leidde; men had daaraan
vermoedelijk wel op andere wijze een eind kunnen maken, hetzij met medewerking
van den Sultan, hetzij, wanneer hij die weigerde, door de kust-staten die dat
verlangden onder onze bescherming te nemen en de Atjehsche wateren door onze
zeemacht te doen bekruisen. De oorlog werd verklaard; niet omdat wij Atjeh wilden
veroveren, maar uitsluitend omdat voorkomen moest worden dat eene andere
mogendheid zich daar vestigde.
Welken bedenkelijken invloed dit zou gehad hebben op ons rustig bezit van
Sumatra, behoeft nauwelijks te worden betoogd. Wij wezen reeds boven op de groote
moeilijkheden, ons door R a f f l e s berokkend toen het Engelsche Bengkoelen aan
het Nederlandsche Palembang grensde; iets dergelijks kon zich voordoen wanneer
een ander Rijk meester werd van Atjeh. Het gevaar daartoe dreigde van verschillende
zijden; onzes inziens het meest van Turkije, zoowel omdat men daar het meest ooren
bleek te hebben naar de Atjehsche aanbiedingen, als omdat bij de vestiging eener
Turksche heerschappij in Noord-Sumatra, ver buiten haar gebied Mohammedaansche
woelingen zouden kunnen worden verwacht. Maar ons politiek bestaan op Sumatra
zou op den duur óók ernstig zijn bedreigd wanneer Amerika zich in Atjeh gevestigd
had!
In het licht der tegenwoordige toestanden, nu Amerika zich meester heeft gemaakt
van de Filippijnen, moet men, dunkt ons, wel een weinig meesmuilen wanneer men,
in het comité-generaal van April 1874, den oud-minister v a n Z u y l e n v a n
N i j e v e l t hoort verklaren dat de vrees voor Amerika ongegrond was. ‘Amerika’,
zoo sprak hij, ‘volgt steeds het stelsel van Monroe: Amerika voor de Amerika-
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nen... de Amerikaansche regeering heeft nooit den wensch gekoesterd van het bezitten
van koloniën. Amerika wil geen koloniën’.
Anders oordeelde de heer C. v a n N i s p e n v a n S e v e n a e r : ‘Ik geloof dat
wij op Sumatra niet kunnen toelaten vestiging van vreemden invloed. Wij konden
die in casu niet anders weren dan door oorlog, en er waren redenen om hiermede
spoed te maken. Die vestiging van vreemden invloed toch kon elk oogenblik plaats
vinden, en wij konden op die wijze komen te staan voor een fait accompli, in plaats
van zelven daarmede vóór te zijn. Erger nadeelen zouden daaruit zijn ontstaan dan
zich daarvan op Borneo, waar wij niet volkomen in ons recht waren, en wel te Serawak
met J a m e s B r o o k e hebben doen gevoelen. 's Lands belang bracht dus mede,
dien vreemden invloed zoo spoedig doenlijk onmogelijk te maken. Ik ontleen b.v.
een argument voor die aansprakelijkheid, aan de houding van Italië. Ik herinner
daarbij aan iets wat door vele leden der Kamer wellicht vergeten of niet opgemerkt
is: de woedende taal die meerdere Italiaansche dagbladen voerden over de expeditie
van Nederland tegen Atjeh zoodra die bekend werd. Ik zeg niet zeker dat het
Italiaansche gouvernement zoo dacht, maar toch wel eene groote partij in Italië. Men
wilde o.a. een penitentiaire inrichting op Atjeh, met al den nasleep der
onaangenaamheden die daaruit zouden voortvloeien voor de buren’...
En na nog het een en ander te hebben opgemerkt omtrent Amerika en Turkije,
kwam de heer Va n N i s p e n tot dit resultaat: ‘dat Nederland in elk geval recht had
te beletten dat tegen zijn rechten en belangen werd samengespannen door een staat
als Atjeh, met een of meer andere rijken. Het was een recht van Nederland, daartegen
voorzorgen te nemen, en daarom ben ik van gevoelen dat de oorlog èn op het punt
van recht, èn op het punt van belang... genoegzaam gerechtvaardigd is. Er werd
geïntrigeerd en samengespannen tegen de rechten en belangen van Nederland, dat
mocht Nederland zich niet straffeloos laten welgevallen’...
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De minister van buitenlandsche zaken, de heer G e r i c k e v a n H e r w i j n e n ,
stelde zich op hetzelfde standpunt; achtte de met den agent van Amerika gevoerde
onderhandelingen ‘bedenkelijk’, maar wees vooral op het reeds boven door ons
aangevoerd gevaar, dat gedreigd had van de zijde van Turkije.
.... ‘De strijd - zoo zeide hij - dien wij daar gevoerd hebben is zeer ernstig
geweest en de gevaarlijkste van allen dien wij te overwinnen hadden. Wij
vonden daar grooten tegenstand tegen onze inzichten, en groote
ondersteuning van Atjeh, die eerst na veel moeite overwonnen is, waarin
wij wellicht niet zoo volledig geslaagd zouden zijn indien wij niet in eene
zeer welwillende verhouding hadden gestaan tegenover de andere
mogendheden, en bij dezen steun hadden gevonden. Toch is het zeer
moeielijk geweest’.... ‘Zeer dikwijls heeft de Atjehsche afgevaardigde op
't punt gestaan zijn doel te bereiken’...
Wij vragen, deze ernstige woorden herlezende, ons af hoe men onze Regeering zoude
hebben beoordeeld indien zij in 1873 anders had gehandeld dan zij deed, en een
Turksch protectoraat over Noord-Sumatra daarvan het gevolg was geweest?
‘Terwijl de Atjehers met ons in onderhandeling waren en uitstel vroegen, terwijl
zij naar Singapore gingen en gastvrijheid genoten onder onze vlag, riepen zij aldaar
steun tegen ons in; dat was een casus belli en zal het altijd blijven’, betoogde de
minister F r a n s s e n v a n d e P u t t e .
Wie een duidelijk inzicht wil hebben in den loop der zaken, die tot de
oorlogsverklaring leidde, moet de geheime kamerdebatten van 1874 geheel lezen,
zonder vooringenomenheid. Ons komt het voor, dat hij dan zal moeten komen tot de
slotsom van de heeren H e y d e n r i j c k en Va n H o u t e n , dat ‘door deze debatten
de oppositie verzwakt, de regeering versterkt was geworden’; en ook, dat de oorlog
het onvermijdelijk gevolg is geweest van de handelingen van Atjeh, - dat de regeering
in 1873 tot dien oorlog moest besluiten, wilde zij de beschuldiging ontgaan dat ons
belang als koloniale mogendheid haar onverschillig was.
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De Atjeh-oorlog heeft, niet het minst door onze fouten, door onze stelselloosheid,
langer geduurd dan men in 1873 had kunnen vermoeden. Men trachtte hem
herhaaldelijk te beperken, maar te vergeefs. In 1879 was hij tòch geeindigd, ofschoon
de verhouding tot de ‘onderhoorigheden’ nog veel te wenschen liet; toen werd het
succes, door het wapengeweld verkregen, overschat, en werden, door averechtsche
politiek, de vijandige elementen in de gelegenheid gesteld zich te vereenigen, met
het gevolg dat de strijd op nieuw ontbrandde en in 1884 werd overgegaan tot de
beruchte concentratie; tot de zuiver defensieve houding in een klein deel van
Groot-Atjeh. Maar gaandeweg werd het duidelijk, dat langs dien weg nooit de
pacificatie des lands zoude worden verkregen, en in 1893 werd daarom de hulp
aanvaard van den Atjehschen gelukzoeker To e k o e O e m a r en zijne benden. Het
scheen, dat men daarmede op den goeden weg was totdat, in 1896, met O e m a r 's
afval, het kaartenhuis ineen stortte. Toen was men wel gedwongen tot actief optreden,
en sedert zijn inderdaad groote resultaten verkregen: onze positie, èn in Groot-Atjeh,
èn in de kuststaten, is onvergelijkelijk beter dan zij tijdens het bestuur van Va n
d e r H e i j d e n (omstreeks 1880) was.
In Groot-Atjeh heerscht nu sinds lang dezelfde veiligheid, kan men zeggen, als
op Java; in de kuststaten gaat onze invloed steeds vooruit. En wij mogen, alles te
zamen genomen, wel trotsch zijn op de wijze waarop onzerzijds de oorlog wordt
gevoerd: was het in vroegere jaren b.v. geen ongegrond verwijt dat er zonder bepaalde
noodzakelijkheid kampongs in brand gestoken werden, - thans wordt tegen dergelijke
euveldaden, die de pacificatie belemmeren, met de meeste gestrengheid gewaakt.
Onze meening is, dat de Atjeh-oorlog sinds geruimen tijd reeds geëindigd is; al
wat nu nog geschiedt, is ‘bijwerk’ dat verricht moet worden, wil men de wettige
hoofden èn steunen in hun gezag over hunne onderhoorigen, èn er aan gewennen
onze bevelen na te komen. Alles wat onzerzijds nu in Atjeh gedaan wordt, is werk
van pacificatie; zoowel
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wanneer onze troepen nog oprukken tegen hen, die dat werk willen verstoren, als
wanneer wij het geheele land overdekken met goede wegen, het doen doorsnijden
door een stoomtram, of verschillende streken openstellen voor mijnbouwkundig
onderzoek....
Met volharding op den zoo goed ingeslagen weg voortgaande - en dit wordt
gaandeweg gemakkelijker - zijn onze handelingen niet het minst in het belang van
Atjeh en van zijne bevolking, die in vroegere jaren steeds ten prooi was aan
regeeringloosheid, aan onderlingen strijd, zoodat niemand ooit zijn leven of zijne
bezittingen zeker was.
Er wordt wel eens gezegd, dat de Atjehers strijden voor hunne onafhankelijkheid...
Ja, gelijk de Italiaansche of Grieksche bandieten dat doen wanneer zij zich verzetten
tegen de politie of de krijgsmacht! Men vergete niet, dat Atjeh vóór 1873 was een
‘barbaarsche roofstaat’, die bovendien door hare aanbiedingen aan Engeland,
Frankrijk, Italië, Turkije, Amerika, toonde op hare onafhankelijkheid geen prijs te
stellen.
Wanneer wij het land ten slotte rust en vrede geven, alom onzen invloed doen
gelden, dan zal het lot van de bevolking in haar geheel veel gunstiger zijn dan het
was in vroegere tijden, toen zelfs familieleden van den S u l t a n openlijk van zeeroof
leefden!
Dat mogen zij bedenken, die eenige vergelijking maken tusschen de
Zuid-Afrikaansche Republieken, bewoond door vreedzame landbouwers, en Atjeh,
een land van piraten. Het is toch wel een zeer wezenlijk verschil, wanneer beide de
inmenging eener andere mogendheid trachten te weerstaan: de vreedzame landbouwer
heeft dan het recht aan zijne zijde, - piraten hebben dat niet, omdat zij eene
voortdurende bedreiging zijn van alles wat met het recht verband houdt.
Er zijn, zegt men, in sommige perioden van den Atjehoorlog ‘gruwelen’ gepleegd.
Het is niet geheel te ontkennen, al durven wij gerust beweren dat ons leger zich
tegenover de Atjehers oneindig veel menschelijker heeft betoond dan de Engelschen
zich gedragen tegenover de Boeren, hunne
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vrouwen en kinderen. En... men vergete ook niet: hoe gedroeg zich onze tegenpartij?
Werd, in December 1873, M a s n g a b e h i S o e m o W i d i k d j o , de zeventig-jarige
boodschapper van generaal Va n S w i e t e n , niet op de gruwelijkste wijze vermoord,
en plaatsten de Atjehers zich door die schanddaad niet buiten het volkenrecht? Werden
onze gewonde soldaten die hun in handen vielen niet getjintjangd, ‘tot frikkadel
gehakt’? Onze officieren en soldaten zijn ten slotte geen engelen, en het zou geen
verwondering kunnen wekken wanneer sommigen onder hen van meening waren
dat een zoodanig barbaarsch volk behoorde te worden uitgeroeid... Hoe dikwijls is
het gebeurd dat zij, die zich vrijwillig bij ons aansloten, ons verrieden?
Wanneer wij alle omstandigheden in aanmerking nemen, dan durven wij gerust
verklaren, dat onzerzijds de oorlog op humane wijze is gevoerd; en vooral in de
laatste jaren, sedert bij onze aanvoerders meer het besef is doorgedrongen dat men
de pacificatie het meest bevordert door de tot vrede gezinde Atjehers goed te
behandelen, hunne bezittingen te ontzien en hen aldus tot den terugkeer naar hunne
kampongs en tot een vreedzaam leven uit te lokken.
Wij vertrouwen met het bovenstaande bij onze lezers de overtuiging te hebben gewekt,
dat alle vergelijking tusschen Zuid-Afrika en Atjeh kreupel gaat. Wij hebben Atjeh
niet den oorlog verklaard met baatzuchtige bedoelingen, als dienaren van den
Mammon; wij werden tot dien oorlog gedwongen door de daden van het Atjehsche
bestuur. Er zijn vele fouten begaan, vooral ontstaande door de op zich zelf
prijzenswaardige opvatting onzer bestuurders, dat de oorlog niet verder moest worden
voortgezet dan volstrekt noodig was; een veroveringsoorlog was niet bedoeld, al zijn
wij daartoe door den loop van zaken gaandeweg gedwongen geworden. Wij hebben
de vrouwen en kinderen der Atjehers met rust gelaten, en namen niet de toevlucht
tot ‘drastische middelen’ om den vijand tot onderwerping te dwingen. Wat wij op
Atjeh doen kan, in zijn geheel genomen, gerust het daglicht zien.
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Björnson's ‘Boven de kracht’.
Door Prof. dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
I.
Nu reeds een twintigtal jaren hebben scandinavische drama's en russische romans
tooneel en leestafel veroverd; zij tellen niet alleen mee wanneer men over europeesche
litteratuur spreekt, zij geven veelal den toon aan. En niet zonder recht. Het is geen
ongezonde smaak voor het vreemde, uitheemsche, die ons vaak eer naar een vertaald
werk uit het hooge noorden of het verre oosten doet grijpen dan naar een
oorspronkelijk duitsch, fransch, engelsch boek. Wij beseffen duidelijk dat wij met
onze naburen, wier beschaving in de onze is ingeweven, veel meer vertrouwd zijn
dan met die verre volken. Deze verkeeren bij ons in 't nadeel. Wij moeten hun werken
genieten in vertalingen, soms bijzonder gebrekkige vertalingen. Van hen die noorsch
of zelfs russisch lezen zijn toch maar enkelen in staat de kleur der uitdrukkingen, de
atmosfeer der denkbeelden, de temperatuur van het gevoel juist te verstaan. Is dit
reeds niet alledaagsch voor talen die wij beter kennen, het komt slechts zelden voor
dat men vreemde talen die men ‘leest’ zoo volkomen meester wordt. Met een glimlach
merken wij op hoe weinigen dit bezwaar zelfs gevoelen: gladweg prijzen zij de
naieveteit of wel de forschheid van een stijl, dien de landgenoot zelf soms slordig of
gemaakt noemt.
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Wanneer nu in weerwil dezer bezwaren de nieuwere schrijvers uit verre landen op
ons een eigenaardige bekoring oefenen, dan is het omdat zij ons dingen zeggen,
gevoelens bij ons wekken, treffender en sterker dan anderen die ons nader staan het
vermogen. Zij het dan dat wij hun kunst gebrekkig, of wel met grooter moeite, leeren
vatten, zij zijn voor de beschaving van midden- en westelijk Europa in meer dan één
opzicht baanbrekers geworden.
Wij moeten erkennen dat er in de letteren bij de groote volken die anders plegen
voor te gaan, een vrij langdurige eb is. In Engeland is de schitterende regeering van
Victoria, met haar buitengewoon groot aantal van mannen en vrouwen van den
hoogsten rang, in duisternis ondergegaan. In Frankrijk begroet men de voorteekenen
van een zich ontworstelen aan de ‘décadence’. In Duitschland heeft de groote tijd
van politieke macht geen noemenswaardige letterkunde voortgebracht. Nergens
groote denkers en dichters. Het tooneel is ledig. Ik weet wel, dat het in zekere kringen
mode is naast de grootste geniën, in de reeks: Homerus, Aeschylus, Dante, Shakespere,
Göthe ook.... Zola te noemen; maar ik vermoed dat zelfs v. D e y s s e l , wiens
opgewonden opstel over l a t e r r e dien ‘mos geschapen’ heeft
(studentenuitdrukkingen zijn hier juist op haar pas), deze samenvoeging van namen
op den duur niet zal verdedigen. Ik herhaal: het tooneel is ledig. Hoe vele boeken,
die nu de markt overstroomen zullen na 50 jaar nog leven? Geen enkel misschien?
Laat ons evenwel niet den schijn wekken alsof de noorsche en russische schrijvers
en dichters buiten samenhang staan met de algemeene europeesche ontwikkeling.
Dit kunnen zij natuurlijk evenmin als b.v. wij Nederlanders. Juist kleine, door taal
of afstand afgezonderde volken plegen bijzonder tuk te zijn op hun aandeel in 't
algemeene leven. Het was de Deen G e o r g B r a n d e s , die het eerst de geestelijke
stroomingen in de letteren der europeesche volken heeft beschreven, en daarmede
een uiterst vruchtbaar gezichtspunt voor de litteratuurgeschiedenis geopend. Zoo
zijn ook Noren en Russen door tal
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van draden met de groote kultuurvolken verbonden. Hun litteratuur is voor een goed
deel gevoed met vreemde denkbeelden. Het russische nihilisme leeft van de leer der
duitsche materialisten; B ü c h n e r 's ‘Kraft und Stoff’ is het evangelie geweest der
‘zonen’ uit T u r g e n i e v 's beroemd verhaal, ‘vaders en zonen’. H e g e l ,
S c h o p e n h a u e r , S t u a r t M i l l , H e r b e r t S p e n c e r : uit het magazijn dier
mannen hebben deensche en noorsche schrijvers hun goederen ingeslagen.
Dit geestelijk zaad uit Frankrijk, Engeland, Duitschland heeft op de nieuwe akkers
eigenaardige vruchten gedragen, en keert dan weer van daar als iets nieuws terug.
Ik zal van deze zeer ingewikkelde en veelzijdige wederkeerige werkingen twee
oorzaken noemen.
Vooreerst de frischheid en kracht waarmede die natiën de denkbeelden gretig
opnemen en verwerken. Met frischheid bedoel ik waarlijk niet blijheid; want wie
zijn somberder dan I b s e n , D o s t o j e v s k y en vaak To l s t o i ? Maar de russische
en noorsche schrijvers maken ernst met de denkbeelden, zij spelen er niet mee, zij
zijn geen dilettanten. Er moge bij de enkele schrijvers ‘manier’ zijn, vrij sterk soms;
zij staan toch voor hun gevoelens en denkbeelden in, zij leven er in. Daardoor zijn
zij personen, veel meer dan vele genoemde, geestelijk anonyme, vervaardigers van
tal van verhalen en drama's. To l s t o i , I b s e n , om de twee grootsten te noemen,
zijn representatieve figuren, gelijk na R e n a n in de europeesche letteren geen ander.
En ook de minder grooten hebben veel meer eigen karakter dan het middelslag der
modeschrijvers. Daarom spreken zij tot ons. Wij zijn niet verwend.
Als tweede oorzaak voor het eigenaardige in de russische en scandinavische letteren
noem ik hetgeen natuur en geschiedenis dier landen en volken zelf aanbrengen. Dit
spreekt bij de meeste schrijvers en dichters dier streeken zeer sterk mede. Zij zijn
niet alleen maar woordvoerders van algemeen heerschende richtingen: To l s t o i is
een Rus, wiens ‘evangelie’ niet te verstaan is buiten verband met dien mystieken
trek in zijn volkskarakter, die ook in de
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geschiedenis van ons werelddeel sedert de ‘heilige alliantie’ een zoo groote rol heeft
gespeeld.
En wanneer ik nu de Russen laat glippen en mij tot de Noren bepaal, dan merk ik
op hoe op hun geestelijk leven twee groote deensche, scandinavische profeten hun
stempel hebben gezet. G r u n d t v i g en K i e r k e g a a r d zijn buiten het noorden
weinig bekend, evenmin als de zweedsche wijsgeer Böstrom, of als de noorsche
piëtist H a n s N i l s e n H a u g e bekend is aan wie niet toevallig K i e l l a n d 's
roman ‘Skipper Worse’ gelezen hebben. Toch zijn het die mannen die een diepen
invloed zoowel op het volk als ook op schrijvers en dichters hebben gehad. Met name
S ö r e n K i e r k e g a a r d , de eenzame, paradoxale denker heeft de geesten met een
geweldigen greep aangevat en niet losgelaten. Niemand gaat aan hem voorbij, zijn
adem is over de geheele litteratuur. Een letterkundige als G. B r a n d e s wijdt hem
een uitvoerige studie, de beide hoogleeraren der wijsbegeerte te Kopenhagen
(H ö f f d i n g en K r o m a n ) laat hij niet los eer zij met hem hebben afgerekend. De
fransche kritiek spot met dien grooten onbekende, die den sleutel zou bezitten van
I b s e n 's drama's. Het is de spot der onkunde. Inderdaad ontmoeten wij dien man
met zijn zonderlinge verbinding van fantazie en denken, met zijn snijdende prediking
en zijn vlijmenden spot allerwege in de noorsche litteratuur. Hij heeft diepe geesten
versomberd, hij heeft oppervlakkige geesten verdiept, hij heeft van talloos velen het
geestelijk peil boven de trivialiteit verhoogd.
Ik had dezen aanloop noodig om te komen tot wat ik mij voorgesteld heb: de
uiteenzetting van B j ö r n s o n 's prediking, vooral in een zijner drama's. Dat drama,
o v e r E v n e (boven de kracht) is reeds van November 1883, dus bijna 20 jaar oud.
Dat ik het hier op den voorgrond plaats, is niet alleen omdat het in zijn vaderland
onder B j ö r n s o n 's beste werken gerekend wordt, maar ook omdat het eerst onlangs
in Frankrijk en Duitschland, nu ook te onzent ten tooneele is gebracht en in wijde
kringen de aandacht heeft getrokken. Vooral evenwel omdat het in
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dit stuk gestelde probleem tot de meest aangelegene vragen van onzen, gelijk van
elken tijd behoort. Geen volledige studie dus over den bijna 70-jarigen grijsaard en
zijne litteraire werkzaamheid heeft de lezer te wachten1). Geen beoordeeling van zijn
kunst vooral. Alleen het toetsen van een stuk van zijn prediking. Een blik op het
geheel van B j ö r n s o n 's levenswerk dient echter vooraf te gaan.

II.
Het is niet te vermetel te voorspellen dat de latere geschiedschrijver der litteratuur
onzer dagen aan B j ö r n s o n niet den allerhoogsten rang zal toekennen onder zijne
landgenooten. Meer dan één hunner overtreft hem in verschillende opzichten:
K i e l l a n d vertelt veel boeiender, J o n a s L i e ontleedt het gemoedsleven fijner,
allen overtreft aan diepte I b s e n , bij wiens drama's die van zijn mededinger niet
halen. Maar B j ö r n s o n heeft wat zij allen bij hem vergeleken missen: den directen
toegang tot het hart van zijn volk. Hij is de nationale en tegelijk de populaire dichter
bij uitnemendheid. Dichter, ja, door groote poëtische gaven; maar evenzeer, meer
nog wellicht, staatsman, volksleider, die de menigte meesleept op volksvergaderingen
en in couranten, op de geletterden invloed oefent door drama of verhaal. Ja, ook met
deze litteratuur bereikt hij volkslagen, waar men anders niet veel leest, en werkt
machtig van het tooneel.
B j ö r n s o n is in den volsten zin des woords een Noor: afstammeling der Jarls en
skalden uit de Middeneeuwen; voortgekomen uit het volk van heden, predikantszoon
en boeren-

1) Overzichten van B j ö r n s o n 's leven en werken vindt men bij:
J.B. H a l v o r s e n in: Norsk Forfatterleksikon (1885) met buitengewoon rijke bibliographie.
C h r . C - n(C o l l i n ) in: Store illustrerede Konversationsleksikon III.
G e o r g B r a n d e s : Björnstjerne Björnson (1882) herdrukt in: det moderne gjennembruds
maend.
R.C. B o e r in: de Gids November 1899.
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zoon te gelijk, want deze standen zijn daar minder gescheiden dan elders, de predikant
op zijn pastorie leeft veelal het leven mee en deelt in de gevoelens van de kringen
waartoe hij behoort, waar hij niet als ‘gestudeerde’ uitgetreden is. Zoo heeft
B j ö r n s o n naar alle zijden zijn wortel in het volksleven. Hij behoort niet tot die
geestelijke vagebonden der letteren, die overal op de oppervlakte van het leven buit
zoeken, jacht maken op sensaties, de bacillen inademen van ideeën die in de lucht
zweven. B j ö r n s o n staat met beide voeten vast op den bodem van het werkelijke
leven, 't geen nog iets anders is dan gemaakt ‘realisme’. Hij heeft zijn erfstuk van
moed en van avontuurlijken geest, van den vrijheidszin en den levenslust der strijders
en zangers uit den Sagatijd. Hij heeft het leven der boeren medegeleefd, hij verplaatst
zich er niet in met belangstelling van halfecht allooi, zooals 18e en 19e eeuwsche
dwepers met natuurmenschen en landleven. Dat verleden en dat heden staan niet zoo
ver van elkaar als men meent. Het schijnt allicht vreemd bij B j ö r n s o n den naam
van P i n d a r u s te noemen: het punt van vergelijking ligt hierin dat de thebaansche
dichter de deugd en kracht der overwinnaars te Olympia en bij andere wedspelen
plaatst op de lijn der mythische bedrijven van heroën of halfgoden waarvan zij
afstammen of die hun stad gesticht hebben. Zoo ziet ook de noorsche politicus-dichter
het heldengeslacht van weleer en zijn stoere tijdgenooten in hetzelfde licht.
Het is dus te weinig gezegd, wanneer wij opmerken dat B j ö r n s o n een aantal
zijner dramatische stoffen aan den Sagatijd ontleent, of wanneer wij zijn werken in
oudnationale en moderne indeelen: het is dezelfde geest die met de helden van het
verleden dweept en voor de onafhankelijkheid van zijn volk in het heden strijdt.
Want B j ö r n s o n is, niet in de tweede plaats, een groot politiek strijder voor al wat
tegenover Zweden Noorwegen's zelfstandigheid raakt, wier wezen en wier schijn te
gelijk hij allerwege verdedigt, overal opkomende voor de ‘reine vlag’ die het symbool
is van eigen bestaan, voorvechter dier demokratische ontwikkeling die den noorschen
stam zoo diep van den
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zweedschen scheidt. B j ö r n s o n heeft ook een scandinavische ader, met name is
hij in Denemarken populair, maar hij blijft toch vóór alles en in alle dingen Noor,
die b.v. het tooneel in zijn vaderland van den overheerschenden deenschen invloed
heeft bevrijd.
Doch niet alleen de geschiedenis van den heldentijd en de politieke verwikkelingen
van nu leven in B j ö r n s o n 's geest: hij heeft ook den vaderlandschen grond lief, de
noorsche natuur heeft hem mede gevormd. Evenmin is hij, de predikantszoon, vreemd
gebleven aan de vrome invloeden, waarvan ik reeds gewaagde: het Haugianisme,
het Grundtvigianisme. Het eerste, meer piëtistisch getint, heeft minder vat op hem
gehad dan het nationale Christendom van G r u n d t v i g , met open zin voor natuur
en geschiedenis, nadruk leggend op energie, blijmoedigheid. Ook B j ö r n s o n , gelijk
dien Ole Tuft uit een zijner meest bekende verhalen, dreef vroeg de trek naar het
groote, de afkeer van het middelmatige. In het Christendom was het de krachtige,
blijde prediking van opstanding en vernieuwing die hem trok. Hij is getrouw gebleven
aan den levensdrang, de verheffing die daarin ligt, al heeft hij het Christendom zelf
later verloochend. Zonder veel strijd naar het schijnt, en met behoud van den grondtrek
zijner natuur, die nu nog bij 't naderen der 70 jaren hem bij is gebleven, als krachtig,
strijdlustig optimist, onvervaard van moed en steeds vol hoop, die (volgens een zeer
karakteristiek versje) de grillige April liefheeft met haar buien, omdat in die maand
de nieuwe levenskiemen zich krachtig, zij het ook nog halfverborgen, ontwikkelen.
Fijn en met nauwkeurige kennis is B j ö r n s o n 's ontwikkeling geteekend in het
reeds aangehaalde artikel van C h r . C o l l i n . Ik behoef hier niet in bijzonderheden
over te nemen wat die schrijver van de twee groote perioden van B j ö r n s o n 's
werkzaamheid, elk weder in twee afdeelingen gesplitst, mededeelt. Alleen dit: toen
hij reeds de 40 voorbij was heeft de dichter een tweede jeugd, een tweeden poëtischen
bloeitijd gehad, 1874-1885, waarin een aantal zijner meest populaire werken vallen.
Toen, zegt
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C o l l i n , is hij van noorsch poeet ‘Werelddichter’ geworden, het is de tijd zijner
voornaamste drama's en meest gelezen verhalen, de tijd waarin ook het stuk valt op
de bespreking waarvan ik hier aanstuur, O v e r E v n e . Reizen, herhaaldelijk een
langer verblijf buitenslands, te München, Parijs, Rome, hadden den dichter gegeven
wat G. B r a n d e s ‘europeesch bewustzijn’ noemt. Toch is hij onder alles Noor
gebleven; hij keert terug onverzwakt in zijn liefde voor zijn land en volk, onverflauwd
in zijn ijver voor noorsche belangen. Maar zijn gezichtskring is uitgebreid, later ook
door een reis naar Amerika, en door de studie der nieuwere engelsche wijsgeeren.
Hij is positivist geworden. De ontwikkelingsleer heeft de plaats ingenomen van het
christelijk geloof. Zonder groote innerlijke beroering en verscheuring, gelijk wij
reeds vermeldden. Want: wat bij hem het wezenlijke was geweest, het ware
levensgoed: zijn vaderlandschen zin en zijn krachtigen ijver voor de vernieuwing
van zijn volk, had hij onveranderd behouden.
Toch kan de Noor de godsdienstige vragen minder gemakkelijk laten liggen dan
een modern schrijver elders dat kan. Daarvoor behoort hij tot een volk waarin het
geloof te diep wortelt; hij heeft den geest gespeurd van een G r u n d t v i g , zelfs een
K i e r k e g a a r d , en kan daarom niet alleen wereldsche karakters uit den
Renaissancetijd (in zijn M a r i a S t u a r t ) maar ook een J o h n K n o x teekenen.
Dit nu is allermerkwaardigst. B j ö r n s o n is niet de dichter der diepten van het
menschelijk gemoed. Wat hij wil en predikt - wij zullen het ook als verre van ‘diep’
leeren kennen. Toch dringt hij in sommige vragen veel verder door dan een geest
van zijn stempel uit anderen levensbodem opgeschoten zou doen.
Daarom was het noodig op dien nationalen achtergrond van B j ö r n s o n 's persoon
en werk te wijzen. Maar vergeten wij niet: uit het gezegde volgt dat zijn werk bij
export naar het buitenland veel verliest, althans van beteekenis verandert. De
vreemdeling hoort er iets anders in dan de landgenoot. Voor dezen, gelijk voor den
dichter zelf, zijn de nationale omgeving, natuur, verleden van het volk
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inderdaad de levensbodem, voorwaarde van het bestaan, hij proeft het intieme, het
echte in verhaal of drama. Voor den vreemdeling is dit alles dichterlijke achtergrond,
decoratief, dat hij misschien na een reisje door Noorwegen op kennerstoon prijst.
Hiermede is de groote afstand aangeduid die historie en romantiek scheidt. Wat in
de omgeving zelf ernst is, wordt voor hem die daar buiten staat romantisch.
Soortgelijke verschuiving grijpt plaats, wanneer wij een schrijver als B j ö r n s o n
verheffen tot woordvoerder van een der geestelijke richtingen in de wereld. Dit is
de noorsche volksmenner toch eigenlijk niet. ‘Werelddichter?’ Stellig in veel minder
mate dan I b s e n ; deze heeft veel meer zich van zijn volk los gemaakt, welks
karaktertrekken hij teekent als die er boven staat. Daarentegen is en blijft B j ö r n s o n
de man van zijn volk, zelfs van zijn partij. Wat hij in de groote wereld heeft gezien
brengt hij in de sfeer van zijn land, om daarmede het leven van zijn volk te verrijken.
Daarom evenwel zijn de vragen die hij stelt en de wijze waarop hij ze behandelt onze
aandacht nog niet onwaardig. Wij zullen dit gewaar worden bij de behandeling van
O v e r E v n e ’.

III.
Aan het ziekbed van K l a r a S a n g , in een lang gesprek met haar zuster H a n n a
die pas uit Amerika terug is (de expositie is meesterlijk), is het ééne, alles
beheerschende onderwerp: de wonderen door den ‘mirakel-geestelijke’ den prediker
A d o l f S a n g verricht. Alom verspreidt zich de mare dat kranken voor wie hij bidt
of wien hij de handen oplegt genezen; ja dood-gewaanden staan op, de schare wijst
de levende getuigen zijner macht aan, meest vrouwen aan wie S a n g leven en
gezondheid teruggaf. Maar zijn eigen vrouw kan hij niet genezen; zij vermag niet in
het gebed zich met hem te vereenigen. Zij wederstaat hem zelfs en keert zich tegen
hem waar hij zorgeloos, roekeloos zijn leven en dat zijner kinderen waagt, aardsche
belangen van zijn huisgezin verwaarloost. Want hij is louter goedheid,
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louter opoffering, louter jubel; hij kent regel noch orde, hindernissen bestaan voor
hem niet; hij leeft geheel van inspiratie zonder eenig overleg. Klara aanbidt hem,
dweept met hem, heeft hem hartstochtelijk lief, gelooft vast aan zijn wonderen; maar
onweerstaanbaar is haar drang om hem en hun kinderen tegen hemzelf te beschermen:
dit tragisch conflict ondermijnt haar.
Wanneer nu S a n g optreedt toont hij zich geheel den man die ons was
aangekondigd. Een zondagskind, vol hoogen moed en teer gevoel. Hij zal K l a r a
genezen. De kinderen, E l i a s en R a h e l , met de tante teruggekeerd, zullen met hun
vader rondom hun kranke moeder een gebedsketen leggen, en de lamme zal opstaan
en wandelen. Maar: de kinderen verslapen het bepaalde uur; ook zij zijn het geloof
van hun vader kwijt. Waardoor? Zij hebben in de wereld het Christendom leeren
kennen als een groote halfheid, een schikken en plooien met het bestaande,
compromies, transactie. Een waar christen ‘die van J e z u s geleerd heeft het geheim
der volmaaktheid en daarnaar in alles streeft’ bestaat niet, of liever: er is slechts één
mensch die daaraan beantwoordt, en dat is hun vader. Deze is een oogenblik geschokt
door wat zijn kinderen zeggen; maar dadelijk vat hij hooger moed: hij alleen zal nu
worstelen in 't gebed en zijn vrouw genezen. Hij gaat in de kerk, luidt de klok, en
begint zijn gebed; dadelijk treedt een begin van herstel in. Doch dit is niet het eenige;
een geweldige bergstorting die recht op huis en kerk aankomt vernieling en dood
dreigend, buigt op 't laatste oogenblik om; allen zijn gered, ‘moeder slaapt’, vader
leeft en bidt; wij staan midden in de wereld van het wonder.
In het tweede bedrijf stroomen van heinde en ver de menschen naar het wonder
toe, zij vormen nu waarlijk een ‘gebedsketen’ rondom de kerk, waarin de
‘mirakel-geestelijke’ bidt. Verscheidene gestalten treden meer op den voorgrond;
zoo die predikant B r a t t die hartstochtelijk het wonder eischt: God heeft het beloofd,
het geloof is er, waarom zou het wonder uitblijven? Hij gevoelt: deze dag zal
beslissend voor hem zijn. Geheel anders een gezelschap van predikanten
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met een bisschop aan het hoofd, tegen hun zin gestoord in hun reis naar een
vergadering, en genoopt aan wal te gaan waar het wonder allen heentrekt en boeit.
De zaak brengt de geestelijke heeren in verlegenheid, zij houden er tegenstrijdige,
verwarde beschouwingen over, tot ook hen de algemeene geestdrift te machtig wordt
en meesleept. Onder al die hartstochtelijke of verbijsterde menschen is er ééne
helderziende: de dochter, R a h e l . Zij is voor het wonder bang; het zal geen zegen
brengen maar ramp. Zoo geschiedt het ook. Als S a n g zijn huis nadert omstuwd
door de Halleluja-roepende menigte, komt K l a r a hem te gemoet, ontwaakt,
loopende, genezen; maar op 't zelfde oogenblik zinkt zij dood in zijn armen. En hij:
‘maar dit was niet de bedoeling, of?... of?’ Machteloos, twijfelend staat de wonderman
bij deze uitkomst; ook hij valt neer en sterft. Over het wonder zegeviert de dood.
Dat dit drama veel opspraak moest verwekken ligt voor de hand. Vóór mij liggen
een paar uitvoerige besprekingen uit kerkelijken hoek1). Zij komen hierop neer dat
het geloof van pastoor S a n g niet is het ware christelijk geloof. Ik beaam dit, gelijk
straks zal blijken. Toch dunkt mij dat de rechte toon om dit drama te bespreken niet
die is van den verdediger eener orthodoxie of den handhaver van het aangevochten
Christendom. Ruimer en juister is de blik van C o l l i n van wien ik enkele regels
aanhaal, die ons midden in ons onderwerp plaatsen. C o l l i n zegt dan omtrent O v e r
E v n e het volgende. ‘Met buitengewoon dramatische opklimming is hier voorgesteld
het schoone, maar overspannen streven buiten de grenzen der menschelijke natuur.
In deze korte twee bedrijven heeft B j ö r n s o n vleesch en bloed gegeven aan de
religieuse tragedie der menschheid: haar heldhaftige pogingen om, waar in den strijd
des levens menschelijke krachten te kort schieten, bovenmenschelijke te hulp te
roepen. Hoewel

1) In ‘Der Alte Glaube. Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt ‘für die gebildeten Stände’
door E. G ö t z (1, 8 März 10, 17 Mai 1901). En een Vortrag van Dr. A.W. H u n z i n g e r
Ueber unsere Kraft (Schwerin 1901.)
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B j ö r n s o n kort te voren met theologen gestreden had over het wondergeloof, en
dit ook in dit drama bestrijdt, zoo doet hij toch uitkomen het natuurlijke, het echt
menschelijke in dit tasten naar het onbereikbare. Menschenliefde is het, waaruit
S a n g en de even edele B r a t t niet genoeg hebben aan ons beperkt vermogen om
ziekte en dood te lenigen. Uit het stuk spreekt de agnostische geest van C o m t e , die
in de oudere godsdiensten de natuurlijke uitingen vindt der kindsheid van ons geslacht
met haar gebreken: ongeduld, onervarenheid, gemis aan berusting, kortom heftig
streven naar 't geen is “boven vermogen.’
Zonder twijfel geven deze regels des dichters bedoeling terug. Het wonder, het
leven in het bovennatuurlijke is ‘over Evne’, de menschelijke natuur verdraagt het
niet, het loopt op den dood uit. Toch heeft B j ö r n s o n van dien drang der
menschelijke natuur, dien zijn denken veroordeelt, meer gevoeld dan dit denken
eigenlijk gedoogt. Zijn beschouwing van de zaak is oppervlakkig; zijn gevoel dringt
er dieper in door. Hij heeft afgerekend met het matelooze, bovenmenschelijke, ten
slotte onmenschelijke; het laat hem toch niet geheel los. Vandaar het aantrekkelijke
van dit drama; vandaar ook dat het zoo moeilijk is het billijk te beoordeelen. Het
toont ons een dubbel gelaat. Het verplaatst ons met gevoel en verbeelding in een
wonderwereld van ideaal Christendom; het wil ons toonen de noodzakelijke
schipbreuk van dat geloof. En de stem die afbreekt heeft het laatste woord.
Naast B j ö r n s o n 's O v e r E v n e wordt veelal I b s e n 's B r a n d genoemd.
Inderdaad springt de overeenkomst in het oog. In beide stukken een predikant die
het Christendom tot werkelijkheid wil maken in een wereld waarin het nu eenmaal
niet t'huis behoort. Zoowel S a n g als B r a n d zijn helden, of zoo men wil
roekeloozen, die het leven wagen in een kleine boot op 't water onder storm, in de
barre bergen bij sneeuw en nevel. Zoo ademen wij in beide stukken dezelfde
atmosfeer. Doch dit is meer in schijn dan in waarheid. Want, hoevele punten van
vergelijking de twee drama's ook bieden,
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in den grond vormen zij een scherpe tegenstelling. B r a n d kent het Christendom
als absoluten eisch, ‘niets of alles’, waaraan hij hard en meedoogenloos alles opoffert:
weigert zijn stervende moeder te troosten, zijn kind niet redt van den dood, zijn vrouw
niets spaart van wat haar verplettert, totdat hij eindelijk zelf aan dien eisch te gronde
gaat. Hoe geheel anders A d o l f S a n g ! Deze man eischt niets, van niemand, hij
verwijt niemand iets, wil zelfs niet tot het geloof dringen, overtuigd dat op Gods tijd
aller ure slaan zal. De wereld is voor hem altijd schoon, vol zangen en geuren; bij
hem is de speelman steeds op het dak, hij is blij tegenover nood en dood, rijk als hij
alles weggeeft, levend op de hoogte, boven plicht en strijd. Tegenover deze
lichtgestalte staat de sombere B r a n d . Maar zijn strenge vroomheid is veel vaster
en dieper dan die van den wonderman. B r a n d kent ‘den schrik des Heeren’, de
siddering die door de ziel gaat als God haar aanraakt. De oppervlakkigheid van
B j ö r n s o n tegenover I b s e n komt ook in een eigenaardig geval uit. In beide
stukken valt er een lawine. Bij B j ö r n s o n aan het einde van het eerste bedrijf een
bergstorting, die evenwel plotseling afwijkt van haar weg, uit een open reden, om
den indruk te maken van een wonder: een wonder, waaraan de schrijver toch niet
gelooft. Veel geweldiger is het slot bij I b s e n , waar B r a n d onder den sneeuw
wordt begraven; en dan dat raadselachtige woord: ‘han er deus charitatis’ (hij is God
van liefde): als oplossing? maar er is geen oplossing; als ironie, snerpende wanklank
om de tegenstelling te doen gevoelen?
Een Christendom van den absoluten eisch, een Christendom van stemming en
wondermacht: deze twee hebben weinig met elkaar gemeen. Waar I b s e n een vraag
behandelt van blijvende beteekenis, ziet B j ö r n s o n in 't geen hij teekent een
pathologisch verschijnsel, een psychose, zooals men het heden noemt. I b s e n raakt
den eisch van het absolute niet kwijt; B j ö r n s o n heeft met het wonder afgerekend.
Hij verklapt zijn bedoeling door op den omslag van O v e r E v n e te verwijzen naar
een paar nieuwere
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fransche werken over stoornissen in het zenuwstelsel en over hysterie. Trouwens het
drama zelf is doorzichtig genoeg. B j ö r n s o n wil den zin voor het bovennatuurlijke
verklaren. Hij heeft het althans met smaak beproefd. Laat ons zien hoe.
Vooreerst brengt hij de natuur van het uiterste noorden ter verklaring bij. Die
natuur waar men den poolcirkel nadert, met den langen zomerdag en den eindeloozen
winternacht, met het kleurenspel van 't noorderlicht, met de tallooze visschen en
vogels: die natuur kweekt in 's menschen geest dat grenzenlooze, dat trachten en
kunnen ‘over Evne’. Stellig slaat B j ö r n s o n hier een juisten toon aan. Ook J o n a s
L i e plaatst zijn ‘fremsynte’ (ziener) in 't verre noorden. De natuurverschijnselen
waaronder de mensch daar leeft brengen den geest uit de voegen.
Aan dien bodem en die omgeving moet evenwel de bijzondere aanleg van den
mensch beantwoorden, de ziekelijke, nerveuse aanleg der vrouwen, het leven buiten
de werkelijkheid bij den wonderman zelf. Deze, zijn vrouw zegt het, mist een geheel
zintuig, ‘den zin voor de werkelijkheid’ (virkelighedssansen); geen aardsche banden
of zorgen kwellen hem, hij ziet nergens het kwade, hij leeft geheel in een andere
wereld, en van die hooge kinderlijkheid die uit zijn geheele wezen spreekt gaat
wondermacht uit. Deze macht werkt als een natuurmacht; magnetisch, door suggestie,
om de modewoorden te gebruiken.
Stellig heeft de schrijver het zoo bedoeld. Alles werkt mede: het geloof van S a n g
wekt het geloof in anderen, die met hem gaan bidden, maar bij zijn invloed spelen
ook klokgelui en de handgrepen van den magnetiseur een rol. Kortom, het
bovennatuurlijke wordt hier voorgesteld als een natuurlijk, pathologisch verschijnsel.
Is het dat? Ziedaar de vraag door B j ö r n s o n 's drama aan de orde gesteld. Deze
vraag nu heeft nog wijdere strekking dan die naar de waarheid van het Christendom.
Onwillekeurig evenwel verbinden de lezers, gelijk ook de dichters van O v e r E v n e
en van B r a n d het bovennatuurlijke, het absolute met den christelijken godsdienst.
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l b s e n heeft echter in een brief aan G. B r a n d e s zich beklaagd over deze misvatting:
B r a n d wil geen godsdienstig vraagstuk behandelen; dat de hoofdpersoon geestelijke
is kan men als bijkomstig beschouwen; om het handhaven van het absolute tegenover
de halfheid der wereld te teekenen had de dichter evengoed G a l i l e i kunnen kiezen.
Soortgelijk, zooals wij zullen zien, is het geval van O v e r E v n e . Toch kunnen wij
het niet als toeval beschouwen dat beide keeren het Christendom in de vraag gemoeid
is. Het absolute moge dan ook van den geleerde en den kunstenaar de levenssfeer
wezen, het blijft waar dat de volstrekte eischen en de bovennatuurlijke stemmingen
en krachten nergens sterker, rijker, vollediger werkzaam zijn dan in het leven van
den christen.
Velen verwarren op zeer onheldere wijze deze twee vragen: de meer algemeene
van het absolute in het leven of van het matelooze streven onzer natuur en de meer
bijzondere naar de waarheid van het Christendom. Trouwens geeft B j ö r n s o n zelf
van deze verwarring het voorbeeld. Want verre dat hij het onderscheid en het diepe
verband dat er is tusschen het Christendom en 's menschen ‘bovenmenschelijke’
behoeften, doet gevoelen, bestrijdt hij een Christendom dat eigenlijk een karikatuur
is en verkeert in den waan beide questies te hebben opgelost. B j ö r n s o n 's aanvallen
op het christelijk geloof zijn in den regel bijzonder zwak: zij richten zich tegen
buitenwerken of tegen wat op de oppervlakte ligt: de vrees voor hel en eeuwige
straffen, het wondergeloof in vrijwel magischen zin, want ik weet niet wat S a n g
in wezen van een toovenaar zou onderscheiden. In elk geval is hier niet Gods
wondermacht, maar de wondermacht van het gebed, of beter van een man die met
bijzondere gaven is toegerust. Zulk een mensch met bovennatuurlijke krachten is
eigenlijk een tooverpriester, een shamaan. Maar: nu zijn wij toch niet meer op
christelijk terrein?
Intusschen heeft de dichter nog een anderen pijl in zijn koker: hij teekent in een
bijna komisch tusschentooneel het optreden der officieele, kerkelijke
vertegenwoordigers
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van het Christendom: den bisschop met een aantal predikanten. Zij maken een
allerdroevigst figuur, verlegen, karakterloos, weifelend. Het liefst zouden zij voorbij
zijn gevaren om de moeite te ontgaan tegenover hetgeen hier geschiedt een beslissing
te nemen. Nu dit mislukt is, en zij tegenover het wonder staan, weten zij niet wat te
doen. De een wil het wonder constateeren, een ander ziet overal wonderen, een derde
nergens, hij wil met nuchter verstand er wat koud water over gooien; zij zijn beducht
voor hun gezag en voor de door zoo ongeordende verschijnselen bedreigde kerkelijke
organisatie; totdat ten slotte ook hen de geestdrift van B r a t t meesleept en het in
hen sluimerende verlangen naar mirakelen wekt. Stellig zijn in dit tooneel de kleuren
sterk opgedragen en is de spot hier en daar grof; toch zou ik niet durven beweren dat
in deze voorstelling geen kern van waarheid school. Het zoeken van uitvluchten, de
dorheid van de kerkelijke sleur tegenover onmiddellijke geestesuitingen,
wonderschuwheid overslaande in onstuimig wenschen: dit alles is toch niet uit de
lucht gegrepen.
Overigens zal deze kerkelijke vergadering mij niet verleiden om in theologische
uiteenzettingen te treden. Gelijk gezegd: het vraagstuk dat B j ö r n s o n wil stellen
is van meer algemeenen aard. Maar dit psychologisch probleem, in den titel O v e r
E v n e uitgedrukt, acht ik noch zuiver noch scherp gesteld; allerminst opgelost.
Er is in den mensch een streven om boven zich zelf en boven de wereld zich te
verheffen. Al leeft hij in een paradijs, hij leent het oor aan de stem die fluistert ‘eritis
sicut deus’; en hij wordt uit het paradijs verdreven. In de maat ligt het geluk, in de
orde, de beperking, in de trouw aan het eigen wezen en den eerbied voor de macht
die grenzen stelt; maar de hoogmoedige mensch wil daar niet van weten, hij bestormt
den hemel, hij schiet vleugelen aan de zon te gemoet, om straks getroffen door
bliksem of zonnestraal naar beneden te storten. Hybris noemt de wijze Griek met
een onvertaalbaar woord dien overmoed, bron van alle kwaad, de zonde van hem
die boven het
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menschelijke grijpt en der goden recht aantast. Met al ons streven is gevaar voor
deze zonde verbonden: met de zucht naar genot die Ta n n h ä u s e r botviert in den
Venusberg; met den drang naar kennis die F a u s t drijft; met den kunstzin die zoo
vaak medebrengt met verachting voor wet en orde. Hoe hooger dat streven, hoe
grooter gevaar dat wij voor het volstrekte dat wij meenen te grijpen, het betrekkelijke
prijs geven. In den godsdienst leert de mensch zijn natuurlijken levensbodem verlaten,
zich zelf verzaken om op te gaan in die volstrekte macht, in dat algemeene leven,
dat de grond is van alle leven. Maar zoo beklimt de vrome eenzame hoogten waar
hij duizelt of verstijft; of wel de afgrond trekt hem zoo onweerstaanbaar dat geen
aardsche banden hem weerhouden. Aan het einde van dezen weg ligt de dood, in de
verzengende tegenwoordigheid van God die een verterend vuur is, of in den waanzin
des hoogmoeds, waar men buiten God het bovenmenschelijke dacht te verwezenlijken.
En toch: - met dezen gevaarlijken drang verwant, op 't engst verbonden is het
hoogste en beste van ons bestaan. P l a t o , de leerling van dien S o k r a t e s die de
vader is van het redelijk denken in de wereld, heeft op de grenzen van dat kennen
bij klaar en scheidend bewustzijn het onredelijke ontdekt; en - o wonder! - hij heeft
het niet ontdekt als een macht des kwaads maar als levenwekkend, de mania, de Eros,
de extase, de herinnering aan vroeger bestaan; hierdoor zou het hoogste en het diepste,
ons eigen wezen en de goddelijke idee gekend worden, en de gemeenschap met God
bereikt. Dit is wel ‘boven vermogen’, gelijk de arbeid van alle groote geesten ‘boven
vermogen’ is, uitgaande naar, bezield door een hoogere wereld. En wat vooral ‘boven
vermogen’ is, dat is de christelijke eisch, belofte, vervulling: weest heilig, weest
volmaakt. Niet van beneden maar van God geschonken is dat leven, waarin de mensch
boven zichzelf en de wereld verheven, toch in een orde, een hoogere orde van bestaan
wordt ingevoegd.
Wie de geschiedenis van ons geslacht bestudeert ont-
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moet voortdurend dit ‘boven vermogen’: als booze, verleidende macht, en als
drijfkracht voor al wat hoog en goed is; doodend en levend makend; den mensch
lokkend buiten zijn grenzen tot zijn verderf, en dan weer hem plaatsend in een sfeer
van licht, hoog boven zonde en dood.
Maar wat weten de kinderen van onzen tijd daarvan? Wij leeren immers alles
‘begrijpen’, ook het ‘verschijnsel’, het werkelijk interessant verschijnsel van dien
paradoxalen trek naar het volstrekte en volmaakte. Wij streven naar ‘algemeene
ontwikkeling’! Hoe kunnen wij dan het hooge waarlijk verstaan? Wij weten nu beter:
die zucht naar het grenzenlooze is een ‘psychose’, waarvan allicht de psychiaters
ons zullen genezen.
Met al zijn plastisch talent reikt B j ö r n s o n in O v e r E v n e niet hooger dan tot
deze positivistische wijsheid.

IV.
Hoeveel kleur en warmte er ook zij in het leven ‘over Evne’, hoeveel kracht er uitga
van den wonderman: in den dood is al dit streven verijdeld. Op dit bankroet van het
hoogere trachten loopt B j ö r n s o n 's drama uit.
Wat dan? B j ö r n s o n heeft op deze vraag een antwoord. Want, gelijk prof. B o e r
terecht in 't licht stelt, deze dichter is zijn leven lang een prediker geweest; wij kunnen
er bijvoegen: een zeer optimistisch prediker. Hij weet dus een uitweg. Hij laat ons
niet zitten met onopgeloste vragen, gelijk I b s e n , die ze zooveel dieper opvat en
scherper ziet. B j ö r n s o n wil een weg wijzen, niet slechts een blik openen op het
leven.
Uit tal van zijn werken zouden wij zijn antwoord op de levensvragen kunnen
vernemen. Ik wil mij hier tot een drietal bepalen. Van rechtswege komt de voorrang
toe aan het stuk dat de dichter na een poos op het boven behandelde heeft laten
volgen. Trouwens niet als eigenlijk vervolg. De band tusschen de twee drama's, onder
den gemeenschappelijken titel O v e r E v n e vereenigd, is uiterst los. Hoe zou het
anders kunnen? Op het eerste

Onze Eeuw. Jaargang 1

1113
deel is geen vervolg mogelijk. De band wordt alleen eenigszins gelegd doordat wij
in het tweede de kinderen S a n g - E l i a s en R a h e l -, nu volwassen, en enkele der
predikanten, met name B r a t t , weder ontmoeten.
O v e r E v n e II is een sociaal drama. Er is voorwaar geen gebrek aan sociale
drama's of romans met schelle kleuren. Maar sterker tegenstelling dan B j ö r n s o n
schildert is niet denkbaar: hier de zonnezijde van het leven, waar de kapitalisten
wonen, ginds de hel der arbeiders waar geen lichtstraal doordringt. 't Is ‘frapper fort’;
is het ook ‘frapper juste’? In het tafereel, waar de werkgevers opgesloten in hun
vergaderzaal in de lucht vliegen door een dynamietmijn, is de grens van wat op het
tooneel mogelijk en geoorloofd is verre overschreden.
Van den bonten inhoud van dit stuk geef ik geen overzicht. Slechts een paar punten
moet ik in het licht stellen. Allereerst wat hier de titel O v e r E v n e beduidt. In een
treffend tooneel spreken broeder en zuster met elkaar over hun jeugd. E l i a s staat
op het punt om zich voor zijn zaak, de zaak des volks, op te offeren; en nu hij den
doodsweg als martelaar betreedt, rijzen nog eens de liefelijke, de vreeselijke
herinneringen van het verleden voor zijn verbeelding op. Wat den kinderen is gebleven
van het ouderlijk erfgoed, het is de zucht naar het grenzenlooze. R a h e l heeft er
zich van bevrijd, of liever bij haar is de zegenrijke werkzaamheid ten algemeenen
nutte er voor in de plaats gekomen. Maar E l i a s , ontvlamd door de woorden van
B r a t t die een hartstochtelijk volksmenner is geworden, is steeds de man van het
volstrekte. Met overspannen fantazie en overspannen wil zoekt hij den dood voor de
zaak die hij omhelsd heeft. In de dynamietontploffing zal hij mede omkomen; en
daarbij is het hem nog minder te doen om de vernietiging der kapitalisten dan om
zijn eigen offer; immers door zulke vrijwillige edele daden moet zijn zaak zegevieren.
Opmerkelijk: dezelfde groote gedachte komt op in het brein van den krachtigen
H o l g e r , den leider der werkgevers. In den uitersten nood, als de ten doode gewijde
kapitalisten jammerlijk, radeloos door
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elkander rennen, bewaart H o l g e r een kalme, waardige houding, hij overweegt dat
de misdaad der proletariërs ten bate zal komen der maatschappelijke orde. H o l g e r
schiet E l i a s dood, even voor de ontploffing waarin zijn lotgenooten omkomen;
zelf wordt hij, schoon verminkt, gered. Het verdient de aandacht dat in het stuk dat
den klassenstrijd zoo sterk teekent, het volk bijna niet vertegenwoordigd is door
gestalten uit eigen midden, maar door twee volksmenners uit hoogeren kring
overgeloopen: E l i a s en B r a t t .
Er is aan beide zijden, aan die van het volk en die der fabrikanten, een blinde
drang, een zich roekeloos storten in het onmogelijke en onnatuurlijke. Het volk
vernielt; de werkgever geeft niets toe. Zulk een strijd loopt op niets uit dan op verderf
voor beide partijen. Het stuk van B j ö r n s o n , hoezeer het ook anarchistisch en
revolutionair sentiment prikkelt, is volstrekt niet uit revolutionair of zelfs socialistisch
gezichtspunt geschreven. Het streven beider partijen is ‘over Evne’.
Toch is er uitkomst. Het vierde bedrijf, gelukkig het kortste, mat na de ontzettende
spanning van het derde, wil teekenen wat er overblijft na de ontploffing; ja, het wil
oneindig meer: een blijder blik werpen op de toekomst. R a h e l verricht haar troostend
en weldoend werk, ook aan H o l g e r die de bitterheid te boven is. Aan 't eind staan
de beide allegorische figuren C r e d o en S p e r a en klinkt het woord ‘vergeving’.
Dit is fraai. 't Einde is nu niet de dood, het einde is licht: geloof, hoop, vergeving.
Is nu het probleem werkelijk opgelost? B j ö r n s o n heeft ook in de sociale botsingen
dat streven gezien ‘boven menschelijke kracht’. Hij teekent de verwoestingen van
den klassenstrijd, het onvruchtbare ook van de edelste zelfopoffering. Wat wij kunnen
is: heelen, genezen, bijeenbrengen; zoo komt sociale verzoening. Ligt ook deze niet
buiten ons bereik? Zal de drang naar het grenzelooze in den mensch zwijgen, althans
geen schade meer aanrichten, wanneer uitvindingen en coöperatieve vereenigingen
en onderwijs het leven gemakke-
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lijker en de menschen beter zullen gemaakt hebben? Zal dan het volk gelukkig wezen
en gezond, en geen wanhoop op aarde meer zijn? C r e d o en S p e r a zeggen het.
R a h e l gelooft het. H o l g e r zal er troost in vinden, als hij begint met te vergeven.
Muziek aan 't slot groet dat ‘komende’. Waarlijk: de dichter schijnt aan dit poppenspel
te gelooven. Maar: wie kan er eigenlijk aan gelooven? C r e d o en S p e r a zijn bleeke
schimmen. De indruk die blijft is die van het vreeselijke dat zooveel meer werkelijk
is dan de ijle hoop.
Wie B j ö r n s o n 's antwoord op de groote levensvragen wil vernemen, kan niet
voorbijgaan aan een zijner belangrijkste romans P a a G u d s v e j e (op Gods wegen,
de hollandsche vertaling heet naar den hoofdpersoon O l e T u f t ). Tegenover dit
boek gevoel ik mij eenigszins beklemd. Ik ga ook hier het gehalte der denkbeelden
toetsen met een weinig bevredigende uitkomst. Maar, dit is een ondankbaar werk.
Tot hen die datgene doen waaraan ik nu bezig ben, zou ik soms willen zeggen: laat
liever al die beschouwingen liggen en geniet van de levenswaarheid en warmte die
u hier te gemoet komen. Zijn de karakters en de omgeving niet treffend geteekend?
Waar vindt gij meer vrouwelijke waardigheid, meer teerheid en fijnheid dan in
R a g n i , die jonge vrouw die sterft van de kou in een wereld die haar niet verstaat
en haar goeden naam aantast? Is het niet ruw aan dit alles voorbij te gaan, om steeds
de denkbeelden te bestrijden? Voorzeker is er waarheid in zulke bedenkingen. Ik
zou niet gaarne mijzelf noch anderen het genot vergallen van dit verhaal. Maar ik
mag evenmin vergeten dat de bekoring die er van uitgaat, medewerkt om aan het
daarin gepredikte ingang te verschaffen.
Uit het gezegde leide men niet af dat in dit boek overmatig veel wordt geredeneerd.
B j ö r n s o n is te veel dichter, te goed verteller om in dezen de maat te buiten te
gaan. Het verhaal zelf, meer dan gesprekken of uiteenzettingen, moet toonen hoe de
mensch ‘op Gods wegen’ gaat. In den gloed en de frischheid van jeugdig geloof wil
de knaap O l e T u f t zendeling worden, en
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oefent zich tot die levenstaak door werken van barmhartigheid. Maar het meisje dat
hij zooveel meer liefhad dan zij hem, J o s e f i n e K a l l e m , die wel zijn vrouw
wordt maar haar ideaal toch veel meer vindt in haar broeder, den ongeloovigen dokter,
knot zijn levensideaal. O l e T u f t wordt rechtzinnig predikant, steeds meer hard in
leer en wandel, van bijgeloovigheid en dubbelhartigheid niet vrij. Alzoo ‘op Gods
wegen’ wandelende, erkent hij evenwel telkens meer zijn eigen tekortkomingen, ja
hij en zijne vrouw zijn mede schuldig aan R a g n i 's dood, en deze ervaring die
J o s e f i n e bijna breekt, schokt O l e T u f t zoo diep, dat hij zijn geloof opgeeft
voor de ‘ontwikkelingsleer’. Immers hij ziet nu dat niet ‘geloof’ maar ‘leven’ het
eerste is waar het op aankomt; Gods wegen zijn ‘waar brave menschen gaan.’1)
Ik kan niet zeggen dat de bekeering van rechtzinnige tot vrijdenker, het thema van
tallooze verhalen, een onderwerp is dat mij bijzonder boeit. Wat mij belang inboezemt
is op te merken hoezeer de prachtige opzet van B j ö r n s o n 's roman geleden heeft
onder zijn oppervlakkige strekking. Daardoor hebben zijn karakters aan diepte en
hoogheid verloren, zelfs in een mate die bij een schrijver van zijn talent verbaast.
Dat J o s e f i n e aan haar man in allen ernst verzekert dat zij haar roeping gemist
heeft om paardrijdster in een circus te worden, is eenvoudig belachelijk. Wij kunnen
dit ideaal als losse inval in de avontuurlijke meisjesziel van ‘M a j o o r F r a n s ’ zeer
goed plaatsen; het klinkt potsierlijk uit den mond eener niet meer jonge
predikantsvrouw in een gewichtig gesprek met haar man over de geestelijke opvoeding
van hun zoontje.
Ik zou dit voorbeeld van smakeloosheid niet aangehaald hebben, indien het niet
mede kenschetsend ware voor den geest waarin B j ö r n s o n voor ontwikkeling en
verlichting ijvert. Het fraaie kleed omhult een vrij vulgairen inhoud. En: juist door
deze verbinding van schoone poëzie met oppervlakkige vrijdenkerij is het boek
zoovelen lezers welkom.

1) Ik weet wel dat ‘bra folk’ een eenigszins andere kleur heeft dan de beste hollandsche
uitdrukking die er voor te vinden is.
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Geen grooter tyrannie dan die der bekrompenheid. Grootheid heerscht, en ook al
onderdrukt grootheid, dan is er altijd iets verheffends in. Maar kleinheid drukt;
gelijkvloersche denkbeelden en gevoelens dwingen den geest onder een ban. Men
kan er niet onder uit. Het zijn immers de opvattingen van het algemeen, en zij liggen
zoo voor de hand. Wie nog het hoogere en diepere zoekt, raakt verlegen en durft
niet. Het is al te dwaas ‘over Evne’ te grijpen. Het hooge ligt te ver. Wat zeggen ons
die groote woorden, die bijbelsche dogma's van Schepping en Val, wanneer de dood
aan onze deur klopt? Het ‘leven’ is meer dan het ‘geloof’. Het ‘geloof’ verwijdert
de menschen van elkander; het is toch beter elkander te helpen dan versleten dogma's
aan te hangen. ‘Leven’ is het eerste. Wat kan men meer zijn dan braaf en goed? Het schijnt onmogelijk zulke evidente waarheden te bestrijden. De ziel is in dit
alledaagsche gevangen. Dubbel welkom de dichter die de wereld doorkruist, het
leven kent en poëtisch schildert, en - ten slotte ons deze alledaagsche denkbeelden
als hoogste wijsheid t'huis brengt. Hij stelt de ziel gerust die bang is voor hooger
vlucht. Maar... hij brengt een nevel over het gemoed dat zijn diepere behoeften niet
vergeten kan.
Zoo versterkt P a a G u d s v e j e den indruk door O v e r E v n e gemaakt. Onlangs
heeft B j ö r n s o n wederom een wachtwoord uitgegeven; zijn jongste drama heet
L a b o r e m u s (laat ons werken). Hij deelt hier geen nieuwe ontdekking mede; 't is
de oude prediking van energie die hij zijn leven lang heeft doen hooren. Maar nieuw
is de somberder grondtoon; het is alsof B j ö r n s o n tot I b s e n nadert, die dan ook,
naar verluidt, dit stuk boven andere zijns mededingers prijst.
Schoon ik L a b o r e m u s volstrekt niet tot B j ö r n s o n 's beste werken reken, en
schoon het zeer van ter zijde betrekking heeft op de vraag die ik hier op den voorgrond
plaats, die naar het absolute, zoo wil ik toch over den dichter schrijvende ook een
enkel woord zeggen van deze zijn jongste pennevrucht. Ik kan onderstellen dat
verschei-
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dene mijner lezers reeds iets van L a b o r e m u s vernomen hebben, hetzij door de
over 't geheel goede vertaling1) die wij aan de dames A u g . d e W i t en E l s e
O t t e n danken, hetzij door een of andere bespreking, b.v. die van prof. B o e r .2)
Deze laatste is voor het stuk bijzonder streng. Zijn overzicht, dat bedenkelijk op een
parodie gelijkt, komt tot de slotsom dat L a b o r e m u s niet veel meer is dan
‘Rosmersholm op een draaiorgel’. Ik ben niet gezind het voor L a b o r e m u s op te
nemen. Maar wel kan ik tegenover mijn ambtgenoot den titel, eenigszins althans,
verdedigen. Deze toch is niet zoo zeer uitsluitend aan een toevalligheid ontleend, als
prof. B o e r meent. Het is stellig B j ö r n s o n 's bedoeling geweest te prediken ‘laat
ons arbeiden’, arbeiden in de reine lucht van het gezin, dit kan ons voor veel bewaren
en van veel redden. Toegegeven dat de dichter hier ongelukkiger is geweest dan
elders in het volbrengen van zijn plan. Maar gelijk hij niet slaagt in P a u l L a n g e
en To r a P a r s b e r g die ‘apologie der gevoeligheid’,3) ons warm te maken voor
den mislukten staatsman dien wij nog meer veroordeelen dan beklagen, zoo heeft
hij ook in L a b o r e m u s niet gedaan wat hij wilde.
Het komt mij zeker voor, dat hij sympathie heeft willen wekken voor L y d i a . Zij
is niet de avonturierster zonder meer, die prof. B o e r in haar ziet. Zij heeft een ziel,
of, wat op 't zelfde neerkomt, zij dorst naar het bezit van een ziel. Dit is het
Undine-motief van het stuk.4) Zij is bezoedeld, gewetenloos, zij baant haar weg door
misdaad;

1) Van zinstorend misverstand heb ik alleen opgemerkt op p. 85, waar L y d i a zegt: ‘Denk je
dat jij dat bent’, terwijl de zin is: ‘denk je (L a n g f r e d ): ben jij (L y d i a ) dat?’ waarop
dan staat: ‘Neen, ik ben 't niet’.
2) In de Gids van Augustus 1901. De heer W.G. v a n N o u h u i j s schreef over Laboremus
in de Amsterdammer van 9 Juni l.l.
3) Zoo noemt A u g . d e W i t het stuk, dat zij onlangs te Kristiania zag opvoeren. (Zie de
Nieuwe Courant 12 Sept. l.l.)
4) Zoo ook terecht Chr. Collin in een zeer lezenswaardig artikel in Verdens gang van 15 Mei
1901, onder den titel ‘du skal ikke moralisere!’ waar hij, met treffende opmerkingen, pleit
tegen de richting die met G. B r a n d e s alle zedelijke strekking in een kunstwerk veroordeelt.

Onze Eeuw. Jaargang 1

1119
maar onder dat alles zoekt zij een levensinhoud. Zij vraagt dien aan de liefde; maar
geen der mannen aan wie zij zich geheel geven wil neemt haar zooals zij zich geeft:
geheel en om haar te verheffen. Zij wordt uitgestooten, en zij heeft het verdiend;
toch is er iets hartverscheurends in den schreeuw waarmede zij het tooneel verlaat.
Zij is geoordeeld, zij is niet gered. En dit omdat zij aan de liefde gevraagd heeft wat
alleen de arbeid haar schenken kon. Niet het werk om een positie in de wereld of
wapenen in den levensstrijd; dát heeft de groote pianiste wel gedaan; maar werk dat
haar ziel bevredigen kan.
Ik ben overtuigd dat het bovenstaande vrij wel den zin teruggeeft dien B j ö r n s o n
in zijn drama heeft willen leggen; maar even overtuigd dat hij er ditmaal weinig
gelukkig in geslaagd is, en wel vooral omdat verschillende motieven in L y d i a
dooreen zijn gemengd. U n d i n e die door de liefde een ziel moet erlangen, en
daarnaast de vrouw die door zonde en misdaad haar weg baant. Zoo opgevat komt
L a b o r e m u s ook eenigszins in het kader van wat ik hier vooral bespreek. Immers
het behandelt een probleem van het zieleleven. Wel vijandig aan het Christendom,
dat met een enkel woord als schadelijk wordt ter zijde gezet, maar toch uitloopend
op het erkennen van het recht van het zedelijke boven het natuurlijke. En die hoogere
wereldorde is deze ‘dat ieder mensch, vrouw als man, den hemel niet wint door een
ander, maar door arbeid aan zijn eigen zaligheid met vreezen en beven in de diepte
van het eigen hart’.
Deze laatste woorden zijn van R a g n a N i e l s die in een zeer lezenswaardig
artikel1) L a b o r e m u s de tragedie noemt van het vrouwelijk gemoed, dat verloren
gaat omdat het alles alleen aan een ander, aan de liefde vraagt. Zoo heeft het stuk
een feministische strekking. Hier treft ons weer hetzelfde, wat wij reeds aanroerden:
het verschil van gezichtspunt van den landgenoot en den vreemde. De

1) Verdens Gang 6 Aug. 1901. Eenigszins anders, eveneens in een feministisch blad Nylaende
Mathilde Schjött 1 Juni 1901.
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laatste heeft voor, dat zijn oordeel op verder afstand, en dus nader staat aan dat van
het nageslacht. In dien zin is er waarheid in de kritiek van prof. B o e r . Maar voor
den Noor die dezen zomer nog weer eens P a u l L a n g e en To r a P a r s b e r g zag
spelen, was dat stuk vol toespelingen op bekende voorvallen die nog in 't geheugen
zijn, waarin de dichter zelf een rol heeft gespeeld, het is een stuk geschiedenis van
den eigen tijd, ook een stuk ‘Selbstbekenntniss’ van B j ö r n s o n . Zoo ook, op andere
wijze, L a b o r e m u s . De noorsche lezer of hoorder heeft R o s m e r s h o l m voor
den geest. Hij heeft mede deel aan dien strijd voor vrouwen-emancipatie in het
huwelijk, in verscheidene van I b s e n 's stukken gevoerd. Hij heeft met B j ö r n s o n
mede gestreden tegen allerlei vormen van karakterloosheid en zwakheid van geest.
En zoo heeft L a b o r e m u s voor hem een eigenaardige beteekenis.
Voor ons mist het stuk die beteekenis. Het verkondigt ons een algemeene waarheid.
Ditmaal bijzonder onhandig, en bijzonder oppervlakkig.

V.
Het is niet te hopen dat B j ö r n s o n voortgaat op den weg met L a b o r e m u s
ingeslagen. Zulke zielsproblemen zijn nu eenmaal boven zijn bereik; hij poge niet
den weg van I b s e n op te gaan. Kon een mensch tot een vervlogen tijdperk van zijn
ontwikkeling terugkeeren, wij zouden den wensch uiten dat B j ö r n s o n nog eens
boerenvertellingen mocht geven in den ouden trant van A r n e en S y n n ö v e
S o l b a k k e n . Maar, hoe frisch en krachtig en jong de dichter ook zij, dit is niet
meer van hem te verwachten. Toch zijn die vertellingen, met hun oplaag van 40.000
exemplaren, niet slechts het populairste maar ook het beste wat hij geleverd heeft.
B j ö r n s o n is een echt noorsch, geen wereld-dichter. Hij is eigenlijk niet modern;
hij heeft niet het verfijnde gevoel en het verscheurde gemoed van de kinderen onzes
tijds, er is in hem niets van die koude, hooge ironie, waar-
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mede de echt modernen wereld en leven beschouwen. Hij de apostel van verlichting
en vooruitgang is in den grond ouderwetsch, al heeft hij zich met een nieuwe
mode-philosophie, het engelsche positivisme, gevoed.
Hierin nu ligt het geheim van wat ons in B j ö r n s o n aantrekt. Hij is frisch, levend,
gezond, jong. Hij maakt den geest niet somber of vroeg rijp, zooals I b s e n . Hij heeft
het leven lief en wil troosten en heelen. Hoeveel erge dingen er in de wereld gebeuren,
op de puinhoopen blijven C r e d o en S p e r a .
Ik zal hem waarlijk niet smalen of minder achten omdat hij zijn medemenschen
iets goeds wil verkondigen. Had hij maar beter grond voor zijn hoopvolle stemming.
Maar zijn wijsheid hebben wij als zeer onvoldoende leeren kennen. Wanneer hij het
bovenmenschelijke, hetgeen ‘over Evne’ is, in het leven ontmoet, weet hij het op
zijde te zetten. Hij doet dit zonder te bespeuren, of althans te willen weten, hoeveel
hij ons daarmede ontneemt.
Aan het slot sta een citaat van een zweedsche schrijfster, die thans in veler handen
1)
is. ‘Is er dan niets, dat 't leven schoonheid geven kan, nu u me God en onsterfelijkheid
afneemt?’
‘Arbeid!’ antwoordde de grijsaard.
‘Maar op haar gezicht komt een uitdrukking van verachting voor deze arme
wijsheid. Het ondoorgrondelijke rijst voor haar op!....’

1) Selma Lagerlöf, Gösta Berling, Holl. vert. p. 354.
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Nalezing.
Door Dr. L. Knappert.
Naar aanleiding van ‘Opstanding’.
Een vuur, dat onwederstaanbaar is in zijn om-zich-heen-grijpen; een hamer, die een
rotssteen vergruizelt, - daarbij vergelijkt Israël's grootste profeet en dichter en
boetgezant het woord van God, dat zijne bezielden uitdrijft en machtig maakt. Zoo
was het toen, zoo is het al de eeuwen door. En het is geene valsche rhetoriek om van
To l s t o y 's laatste boek te spreken als van zulk een woord, dat de wereld heeft doen
sidderen. Ook hij een boetprediker, die de boosheden geeselt dier wereld, die voor
hem in de zonde ligt; een profeet, die onzienlijke dingen heeft geschouwd en
onuitsprekelijke woorden gehoord; een hervormer, die in eene algeheele omkeering
der maatschappij het eenig heil ziet; voor talloozen een Messias, op wiens evangelie
zij willen leven en sterven en bij dit alles nog een dichter bij de gratie Gods, die door
zijne pen onze ziel tot in hare fijnste vezelen trillen doet.
De kunst in dit boek van tragische geweldigheid noodigt niet uit tot aangenaam
tijdverdrijf. Wel is ‘Opstanding’ even boeiend als ‘Anna Karénine’ of ‘Oorlog en
Vrede’ dat waren, maar het is niet die luchtige schrijf-
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handigheid, die niet meer geeft dan een amusant boek. En aardig is deze roman
heelemaal niet, er is geene plaats in zijne bladzijden voor de vroolijkheid van een
blijden lach, noch voor dien erasmiaanschen humor, die lustig solt met de dwaasheden
der menschen: daarvoor is de ziel des schrijvers te vol geweest van diepgaande smart
en van heilige verontwaardiging. Ziehier een man in den wintertijd zijner dagen, aan
den avond van een lang en rijk leven, die nog eens, vóór hij afgeroepen wordt, zich
geven wil met al zijne ideeën, zijne geheele levensbeschouwing en die dat doet,
ongebroken grijsaard als hij is, in dien zeer hoogen kunstvorm, dien wij roman
noemen.
Het gegeven is van de uiterste soberheid. Een rijk edelman, prins D m i t r i
I v a n o v i t c h N e k h l u d o f f heeft als jong gardeofficier, toen hij bij tantes op
haar buitengoed logeerde, een meisje verleid, K a t u s h a , die daarna (het is eene
akelig gewone geschiedenis) in een bordeel te Moskau verdwaalt. Zij blijft daar
zeven jaar en wordt dan, ten onrechte, beschuldigd van moord op een Siberischen
koopman. Van de jury, die uitspraak in deze zaak zal doen, is ook N e k h l u d o f f
lid. Hij herkent haar en, aangegrepen door een machtig besef van schuld, besluit hij
zijne zonden aan haar te boeten. Nadat M a s l o v a , zooals zij gewoonlijk genoemd
wordt, tot verbanning naar Siberië is veroordeeld, volgt hij haar daarheen en doet
middelerwijl alles om verzachting van hare straf te verkrijgen. Aan het einde van
den roman is dat doel bereikt. Inderdaad een simpel gegeven. Het is maar de vraag
wat een kunstenaar er van maakt: To l s t o y heeft er meesterwerk van gemaakt.
Er zijn dus twee hoofdpersonen, en het boek is het verhaal van hunne opstanding,
hunne zedelijke wedergeboorte. De zelfzuchtige, losbandige edelman wordt vervuld
van eene diepe schaamte, hem walgt zijn zondig bestaan en, bij zijn ingespannen
pogen om het begane misdrijf te herstellen, wordt zijne ziel gelouterd. Hier is - men
heeft het ten onrechte ontkend - inderdaad opstanding, de verrijzenis van den
wezenlijken mensch uit de macht der
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zonde, die niet alleen in hare schrikkelijke gevolgen wordt geteekend, maar ook in
haar eigenlijk karakter is gevoeld als eene ziekte, die alle geestelijk leven aantast.
En het meisje, door al de bezoedelingen van het kwaad heengegaan, in menschen
noch in God meer geloovende, ondervindt in de gevangenis en op hare reis in de
ballingschap, zooveel liefde, dat hare betere natuur, zoo lang onderdrukt, weêr krachtig
opleeft. Verzoend met de menschen komt zij tot verzoening met God. Ons dit lange
proces van verandering, van wending, van regeneratie zoo volkomen te laten
meêleven, dat het wordt tot een schouwspel, aangezien met onverminderde, neen,
stijgende belangstelling, dat is al bewijs van veel kunst. Want gemeenlijk heeft de
wereld niet veel tijd beschikbaar voor het verhaal van zulke wedergeboorten en de
schrijver, die er zich aan waagt, mag wel een talent hebben van de bovenste plank.
Voorts ontleent het boek hieraan zijne hooge beteekenis, dat het eene aanklacht is
en een pleidooi, zooals wij zien zullen, maar op geene enkele bladzijde behoeft men
te twijfelen of deze hartstochtelijke aanklager is meteen een fijn menschenkenner,
wien geene zielsbeweging vreemd is, geniaal schilder ook, op wiens palet geen verf
ontbreekt.
Welk eene idylle is die geschiedenis van N e k h l u d o f f 's ontwakende liefde voor
K a t u s h a , als hij voor de eerste maal bij zijne tantes logeert en zijne ziel nog rein
en zijn leven nog onbesmet is. Welk een teeder waas van jonge blijdschap en van
argelooze onschuld ligt er over deze bladzijden, die ik zou willen afschrijven, als ik
plaats aan lange citaten ruimen mocht. De lezer van deze allerbekoorlijkste tooneelen
weet reeds wat later is geschied, en juist dit geeft er zulk eene tragische beteekenis
aan, zonnige lentedagen, waarover al de schaduw van naderend onheil valt. Ik behoef
verder niet aan te toonen hoe meesterlijk van teekening het verhaal is van
N e k h l u d o f f 's langzamen, zedelijken achteruitgang, het treurspel van zoovele
menschenlevens. Dan die hoofdstukken, over wat zonder twijfel eene oude
geschiedenis is, maar hier van zulk eene ontroerende droefheid, verteld met zulke
inge-
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houden tranen, dat het is alsof ons hart er bij breken zal. O, die vroegmis op den
morgen van het Russisch Paaschfeest! Als zij allen uit de dorpskerk komen, gaat
N e k h l u d o f f naar K a t u s h a toe, die met M a t r o n a P a u l o v n a , de
huishoudster, naar buiten komt. M a t r o n a boog het hoofd en zeide: ‘Christus is
opgestaan’ en haar toon gaf te kennen: vandaag zijn wij allen gelijk. ‘Ja, waarlijk’,
antwoordde N e k h l u d o f f , haar kussende. Toen zag hij K a t u s h a aan; zij bloosde
en kwam naderbij. ‘Christus is opgestaan, Dmitri Ivanovitch’. ‘Ja, hij is waarlijk
opgestaan’, antwoordde hij en zij kusten elkander tweemaal,... En voor hem was dat
het toppunt van zijne liefde, oogenblik, waarop zij was onbewust, onberedeneerd en
niet zelfzuchtig. En toch, daarna, heft de dierlijke mensch in hem het hoofd op en
slaagt er in den geestelijken mensch van de dagen van zijn eerste bezoek en zelfs
van dienzelfden ochtend onder den voet te trappen. En in dien nacht begaat hij aan
Katusha de groote misdaad, en met iets van die symboliek, die wij bij I b s e n kennen,
zegt To l s t o y , dat de hanen driemaal kraaiden. Hoofdstukken van ontzaglijk ernstige
kunst, van schreienden weedom, ook van eene niets ontziende openhartigheid en
toch rein en kuisch.
Bewonderingswaardig is in dit boek de nauwgezetheid, waarmeê ook kleinigheden
geschilderd worden. Alles is op dit doek met de uiterste zorg aangebracht, alles met
liefde gevoeld. In To l s t o y niets van die slordigheid, die zich vaak voor talent
uitgeeft, ook het bijkomstige heeft hij zijn zorg waardig gekeurd, waarvan o.a. de
beschrijving van eene berejacht, die terugkeert, een goed voorbeeld is. Een enkel
sober woord, eene opmerking, eene vergelijking is voor deze kunstenaarshand genoeg.
‘Wat was uw beroep?’ vraagt de president van het hof aan M a s l o v a . - M a s l o v a
zweeg. - ‘Wat was uw werkkring?’ - ‘Dat weet gijzelf,’ zeide zij glimlachend. En
nadat zij een haastigen blik in het rond had geworpen, vestigde zij hare oogen weer
op den president. Daar lag zoo iets ongewoons in de uitdrukking van haar gelaat,
iets zoo vreeselijks en beklagenswaardigs in de beteekenis van de woorden, die zij
had
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geuit en in den vluchtigen blik, welken zij om zich heen geslagen had, dat de president
er beschaamd van was en er voor een oogenblik een diep zwijgen in het gerechtshof
heerschte. Op deze zelfde manier schetst To l s t o y aangrijpend-schoone tooneelen
uit de vrouwengevangenis, uit het Russische boerenleven, uit het lijden der ballingen.
Doch zoo hij zorgvuldig is voor de bijfiguren, aan de hoofdpersonen heeft hij het
allerbeste ten koste gelegd. Van begin tot einde met onverzwakte hand, met een
overvloed der fijnste trekken, met eene onvergelijkelijke kennis van het menschelijk
hart teekent hij N e k h l u d o f f als de drager van die liefde, die is de hoogste
toewijding, het leven verliezen om het te behouden.
Wij zijn er aan gewoon geraakt in de letterkunde liefde te zien òf als louter
natuurdrift, domme, onbedwingbare, bestiale passie òf als bloedelooze, onzekere,
aarzelende neiging in eindeloos zelfbeschouwen zich zelve verteerende. Hoe
verrassend dan hier de andere zijde te zien, die er ook is, liefde als eene kracht, die
N e k h l u d o f f voordrijft tot gerechtigheid en edelmoedigheid en hem omhoog heft.
Ik geloof, dat niet veel schrijvers dit onderwerp zouden aandurven. Zij zouden bang
zijn voor wat M e f i s t o v a n G r e t c h e n ‘catechisiren’ noemt. Maar To l s t o y
heeft het gedurfd en waarom zou hij niet? Een kunstenaar als hij mag de stof kiezen
die hem lust, hij zal altijd werk leveren van den eersten rang. Met verklaarbare, maar
even ongeoorloofde, overdrijving is dit voor To l s t o y , zooals ieder weet, de eenige
liefde. Met blijkbare voorkeur verhaalt hij van zekeren S i m o n s o n , die, behalve
andere zonderlinge ideeën, ook omtrent het huwelijk eene eigenaardige opvatting
koestert. Het is zondig en onrein. Met dat rigorisme, dat wij ook uit de Kreuzer-Sonate
kennen, bepleit To l s t o y de verhevenheid der platonische liefde boven die welke
ook met lijfsbegeeren samenvalt. In zijn gerechtvaardigd verzet tegen de liefde als
louter zinnelijk, vervalt hij in de dwaling aller asceten van de liefde als alleen
geestelijk. Hij teekent dat op eene voor mij onverkwikkelijke bladzijde, waar hij van
S i m o n s o n zegt: ‘Hij zag eene bevestiging van zijne
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theorie in het feit dat er fagocyten d.z. bacteriën-opeters in het bloed zijn. Volgens
zijne meening waren de ongehuwden fagocyten, daar het hunne functie was de zwakke
en zieke deelen van het organisme te helpen. Van daar dat zijne liefde voor K a t u s k a
eene platonische was.’ Hier is eene jammerlijke en gevaarlijke miskenning van het
gezond natuurlijke, hier is het groote gevaar, waarmede de eeuwen door dit dualisme
heeft bedreigd het leven in zijne volheid. Aan de zinnen wordt de wijding onthouden
van den geest, het geestelijke wordt vervluchtigd tot ijle onwezenlijkheid. Wat in
liefde zoo goed, zoo onergerlijk, zoo gezond is dat wordt als laag en zondig verworpen
en wat er overblijft is eene wezenlijk ziekelijke stemming, een afkeer van het
normaal-krachtige, dat tot allerbedenkelijkste afwijkingen voert. Zoo beslist als wij
front hebben te maken tegen de bête-humaine-theorie; zoo hartelijk als verworpen
moet worden de prediking, dat de ziel rein en puur blijft onder de zonden des lichaams,
zoo volkomen is ook de leer af te wijzen, dat het zinnelijke in liefde zondig zij, niet
alleen, omdat zij het leven in zijne oorsprongen aantast, maar den verderfelijken weg
baant tot geesteskrankheid van velerlei aard. Een kleinzoon van To l s t o y heeft in
de ‘Chopin-prélude’ een ander standpunt verdedigd, dat in zijne gelijkvloersche
platheid evenmin aantrekkelijk is. Zijne oplossing laat zich samenvatten in de stelling,
dat trouwen beter is dan branden, waarvan ons idealisme ook al weinig te wachten
heeft.
In zijne heilige aandrift om de waarheid te dienen schroomt To l s t o y niet haar
onverhuld te toonen. Hij wil de indrukken zoo diep en zoo krachtig mogelijk maken.
Hij wil niet bedekken wat ieder openbaar moet zijn. Hij wil geen trek weg laten, die
een tooneel, een beeld als met nagels in de herinnering inhameren zal. ‘Opstanding’
is dus een realistische roman in zijne echte beteekenis. De onechte is die van het
hedendaagsche spraakgebruik, een boek, waarin met schaamtelooze openhartigheid
ook het intiemste in de verhouding tusschen man en vrouw wordt
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blootgelegd, waarin, onder welke leuze dan ook, de verbeelding wordt ontvlamd en
waarin al de ontaardingen, al de afdwalingen van het in zichzelf onergerlijke worden
ontleed en met welbehagen gecatalogiseerd. Realistische literatuur is geworden
erotische literatuur, en zelfs weinig preutsche lieden moeten met onsteltenis den
wassenden stroom zien dezer afschuwelijke letterkunde. Er is geen censuur mogelijk,
op boeken en op tooneelstukken niet, maar weinig dingen moeten wij zoo innig
wenschen als dat, in het belang van de geestelijke gezondheid van ons volk, van de
reinheid onzer kinderen, van de toekomst ook der kunst, de neigingen onzer auteurs
zich van deze viesheden mogen afkeeren. Doch niet zij alleen; ook de populaire
wetenschap doet lustig mede. Ik ben niet gerechtigd den ernst en de goede bedoeling
te verdenken van al die doktoren en doktoressen, die ons ouder en jonger publiek
inlichten over allerlei belangrijke functiën, die raadgeven en waarschuwen en ons
overstroomen met boeken en brochures, met illustraties tusschen den tekst. Soms
zeker goed bedoeld; met dat al doet al dit inlichten en wijzer maken groot kwaad en
menigeen, te rein nog om naar een pornografischen roman te grijpen, heeft zijne
verbeelding hopeloos bedorven door deze fraaie populaire wetenschap. Ik breek geen
lans voor de preutschheid, eene ongezonde broeikaseigenschap, eene overdreven
bangheid voor volkomen zuivere en natuurlijke begrippen, de caricatuur der
eerbaarheid. Ik schrijfneer met eene huivering, dat, terwijl wij debatteeren over ‘l'art
pour l'art’ en dergelijke paradoxen, dit dusgenoemde realisme verkankert en invreet
in ons krachtig, gezond en frisch volksleven.
To l s t o y 's realisme in dit boek is onverbiddelijke waarheidsliefde, de hartstocht
der werkelijkheid, omdat hij wil doen zien de zonden en de ongerechtigheden, die
de Russische wereld martelen en omlaag trekken. Er zijn hier bladzijden van eene
ruwheid, die de haren te berge doet rijzen en de dichter schuwt het naakt niet. Maar
nimmer prikkelt hij noch maakt het kwaad aantrekkelijk. Zijn naakt is kuischer en
reiner dan het halfbedekte onzer ge-
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handschoende, modieuse salon-schrijfkunst en, zoo hij afgrijselijkheden openbaart,
niemand behoeft zijn boek op te slaan om zich aan verboden gedachten te goed te
doen. Zelfs waar hij M a s l o v a 's val en zondig leven teekent en spreekt over dat
bestaan van chronische zonde tegen menschelijke en goddelijke wetten, door
honderdduizenden vrouwen geleid en door de regeering gesanctioneerd, worden dat
bladzijden, die als eene nachtmerrie zijn van afgrijzen, maar ze zijn niet gemeen. En
wie deze kunst kennen wil in hare kracht, ruw en teeder, verbijsterend en ontroerend
die leze de gesprekken tusschen N e k h l u d o f f en M a s l o v a in de gevangenis of
de geschiedenis van den dooden man, in de brandweerpost binnengebracht. Hier
spreekt, neen hier roept een profeet wat zijne oogen hebben gezien in het heilige
Rusland, het vreeselijke Rusland, dat Polen heeft doodgemarteld, dat bezig is Finland
te vermoorden, maar dat eveneens zijne eigen zonen en dochteren ten bloede geeselt.
Dat hebben To l s t o y 's oogen gezien en toen hij er een boek van schreef is dat
meteen een kunstwerk geworden, omdat hij een dichter is bij Gods genade. En dit
wordt nu de belangrijke vraag: ziet hij de dingen zooals zij zijn?
‘Opstanding’ is een tendensboek en er zijn er, die zeggen, dat alle strekking aan
kunst schade doet. Ter andere zijde bestaan er kunstwerken van onsterfelijken roem,
die nochtans eene bepaalde strekking hebben. Als een schrijver van weinig talent
zich opmaakt om te verdedigen het feminisme of de monarchale gezindheid of wat
men wil, dan zullen kunst en tendens elkander omlaag trekken en verdrinken. Doch
ook, zoo een waarachtig kunstenaar van eene grootsche gedachte vervuld is en zijne
pen geeft aan de prediking van dat hooge ideaal, dan ontleent zijne kunst aan de
strekking gloed en bekoring. Hij staat niet in dienst van eene partij en hij is geen
makelaar in beginselen, maar uit de rijke wereld der ideeën heeft hij zich schoone
en heerlijke idealen uitverkoren en zijne liefde dringt hem om te getuigen van wat
voor hemzelven zulk een blijdschap is. Zoo smelten kunst en goedheid in zijne ziel
samen en
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worden tot profetie. Over zijn aangezicht ligt de glans van den komenden dag. In
zijn gemoed zingen stemmen van belofte als in de natuur op een blijden lentemorgen.
Dus mocht A l l a r d P i e r s o n van D a n t e zeggen: ‘Hier (d.i. in de Divina
Comoedia) niet l'art pour l'art, maar een doel; en dit doel is warme mededeeling van
zich zelf in de sympathieën en antipathieën, waaraan hij van ganscher harte gelooft.’1)
Bij To l s t o y , wiens tendens, gelijk ik zeide, zich verdeelt in eene aanklacht en
een pleidooi, is er groot gevaar, dat deze bepaalde strekking niet slechts der kunst
schade zal doen, maar ook aan de waarachtigheid van zijn profetisme. Ik geloof, dat
hij aan dit gevaar niet ontkomen is. Hij slingert in dezen roman eene aanklacht in
het aangezicht der Russische wereld, zóó fel, dat wij onder het donderend geweld
zijner woorden angstig en stom nederzitten. Eene aanklacht tegen de officiëele
Russische wereld, de machten en overheden, de kerk, de rechtbanken, het leger, tegen
allen, die in hoogheid gezeten zijn, die om hunne gehoorzaamheid aan wetten en
reglementen de nooden der ellendigen vergeten, die Gods gebod te niet doen om
hunne menschelijke instellingen, die zich koesteren naar het lichaam, maar schade
doen naar den geest en die anderen kwellen zonder hen te redden, straffen zonder
hen te verbeteren.
Toch laten, onder den geweldigen indruk der forsche, gebeitelde woorden, bij de
siddering van ontroering over deze onthulde ellende, de vragen zich niet terugdringen
en, schoon wij schroomvallig zijn het groote door kleine kritiek te beduimelen, vooral
die eene vraag: is To l s t o y niet vervallen tot de onbillijkheid, waaraan boetpredikers
maar zelden ontkomen? Verreweg de meeste aanzienlijken in dezen roman hebben
zonden en ongerechtigheden van de gemeenste soort op hunnen kerfstok en zij vormen
ééne bedorven, goddelooze bende: in enkele minuten heeft men een heel rot van
schurken bijeen. Op de rechterlijke macht

1) Bij v a n H a m e l , Gi s 1901, p. 241.
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is To l s t o y fel gebeten, de zonden van den officierenstand schreien ten hemel, de
Russisch-orthodoxe godsdienst is eene groote en brutale godslastering en de vinnigste
bespotting van dienzelfden Christus, in wiens naam de kerk optreedt. Overspel,
dronkenschap, omkoopbaarheid, knevelarij domheid, hoogmoed - er is geene zonde,
waarmede de machtigen der aarde zich niet bezoedeld en geene laagheid, waarmee
zij zich niet onteerd hebben.
Zulk eene titanische opéénstapeling van aanklachten wekt van zelf al den twijfel
en, zonder zelfs genoegzaam van de toestanden daarginds op de hoogte te wezen,
kan men voor dien twijfel gronden aanvoeren. Ik ga hier niet noemen wat ons het
eerst voor den geest komt: de warme sympathie, door Rusland betoond aan de heilige
zaak der Boerenrepublieken. Want die geestdrift brandde op uit de kringen des volks,
en het officieele Rusland heeft in den Boerenoorlog juist deze duivelsche rol gespeeld
(gelijk trouwens alle groote mogendheden), dat het niet tusschen beide kwam, opdat
de handen van John Bull in de klem zouden blijven. De aderlating, aan Engeland
toegediend, is voor zijne vrienden en bondgenooten een godenschouwspel en zij
wachten zich wel aan dit proces een einde te maken. Dat daarbij ook edel
Afrikaansch-Hollandsch bloed vloeit, is natuurlijk onaangenaam, maar voor deze
hooge politiek onvermijdelijk. Neen, er zijn andere dingen. Laat men denken aan
iemand als grootvorst C o n s t a n t i j n C o n s t a n t i n o v i t c h als aan iemand, die
in bedorven dampkring ademend, toch zelf niet bedorven is. Of aan het voorkomen
en vooruitkomen in de officiëele wereld van zulke mannen als graaf P e t e r
S c h u w a l o f f onder eene vroegere regeering en de tegenwoordige minister van
financiën W i t t e onder A l e x a n d e r III en N i c o l a a s II. Wanneer aan het hoofd
der beambtenwereld zulke figuren niet ontbreken, daar mag men billijk verwachten,
dat zij lager op nog talrijker zijn. Hier mag misschien zelfs Finland worden genoemd,
want het krachtig roepen om recht van den Finschen landdag in zijne memorie over
de legerwetten heeft in het officiëele Rusland zoo luiden weerklank gevonden,
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dat de hoop op eene wijziging der tot nog toe gevolgde politiek niet zóó naïef meer
is als vroeger. Er zou meer zijn te noemen: de godsdienstige en zedelijke verwildering,
waartoe de ‘hoogere’ standen wel moeten vervallen in eene maatschappij, waar de
heerschende kerk wezenlijk niet veel meer beoogt dan de massa stil en onderdanig
te houden met beloften van heil aan de overzijde des grafs. Gronden genoeg om
daarop twijfel te bouwen aan To l s t o y 's onbevangenheid en billijkheid.
Er komt nog bij, dat de levenspraktijk, welke hij doorgaande aanbeveelt, hoe langer
zoo meer onbevredigend blijkt. Men kan niet zeggen, dat de toepassing zijner
beginselen tot heden inderdaad dienstbaar is aan de genezing der kwalen, die zijn
hart hebben ontroerd. In andere zijner geschriften worden die eischen der praktijk
breeder uiteengezet dan in dezen roman, maar toch ook hier aangeprezen. En niet
slechts, dat (om een bekend punt te noemen), de eisch om justitie en politie af te
schaffen ons op eene schromelijke anarchie zou te staan komen, werd hij ooit vervuld,
maar vooral vertoont zich de onmacht van zijne in praktijk omgezette beginselen
zeer duidelijk in die kolonies en broederschappen, die in zijnen geest willen leven.
Hoe nobel ook zeker bedoeld, zij houden zich niet staande en den onvrede hebben
zij niet buiten gesloten.
Voor de meesten mijner lezers zal dit wel in confessis zijn. Doch ik zou niet gaarne
willen, dat dit het laatste woord mijner nalezing ware. Want, terwijl ik al deze dingen
duidelijk zie, buig ik mij toch in bewondering voor den stouten aanval in dit boek
op onrecht en gruwelen. O, de onbeschrijfelijke ellende in de boerenhuizen, de
verveling, de vervuiling, de wanhoop der gevangenissen; het ijselijk lot der ballingen,
die in lange karavanen het oord der verschrikking te gemoet gaan; het woeden tegen
onschuldigen en eenvoudigen; de blinde, botte onverdraagzaamheid der Heilige
Synode; de barbaarschheid der wetten.... al die dingen, die voor ons van verre dat
land al maken tot een rijk der duisternis, wat moeten zij wel zijn voor dezen man,
die alles kent van nabij? En zijne onbeschroomde,
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woedende aanklacht tegen geweld, tegen de ontzenuwing van den overdaad, tegen
de zelfzucht van machtigen, tegen de wreedheid van wetten, zij vormt een aangrijpend
element in dit ontzaglijk ernstige boek.
En ook dit nog: de aanklacht is meteen pleidooi. Mededoogen uitte zich in
boetprediking en verontwaardiging werd tot eene pleitrede. De ‘verteedering des
harten’, door A l l a r d P i e r s o n in onze dagen gespeurd, heeft aan het ontstaan
van dit boek niet minder aandeel dan het toornen over geweld. Niets is zoo duidelijk
in dezen man als de ontferming over de kleinen, de ellendigen, en in zijne stem
klinken de tranen over zijn arm volk. Wie zal het troosten in zijn bitter lijden? Wie
zal het redden uit rouw en dood? De wind waait over de wijde steppen en draagt met
zich mede de klachten der rampzaligen, maar niemand hoort. De hongersnood ontvolkt
de distrikten en velt zijne tienduizenden; de armoede drijft mannen en vrouwen naar
de steden, waar zij ondergaan in gebrek en zonde; Siberië is de Russische hel, waar
wie binnentreedt alle hoop laat varen; op de massa drukt het leven als een onbegrepen
geheimenis, en niets is begrijpelijker, dan de diepe melancholie van het Russische
volk, waarvan zijne roerende liederen en balladen getuigen. Het is niet de vraag,
voelen wij, of al deze menschen zonder zonde zijn; maar al wat er, naast hunne
zonden, menschelijks schuilt in hunne ziel, al het edelmoedige, dat zelfs hun
deerniswaardig lot niet heeft kunnen dooden, al hun lijden niet minder ijselijk, ook
al zijn zij door veel kwaad bezoedeld, dit alles heeft To l s t o y gezien en hij doet
het naar voren treden en vraagt er mededoogen voor.
Men heeft beweerd, dat hier het einde is van des schrijvers horizont. Bij hem wel
de ellende, maar niet de vertroosting, wel de zonde, maar niet de opstanding. Ik kan
het niet beamen en acht niet, dat de titel van dit boek een vlag is, die de lading niet
dekt. Hij wijst wel waarlijk naar eene oplossing heen. En wij kunnen haar aanvaarden,
al deelen wij niet in al zijn thorieën en al bleek de Tolstoyaansche praktijk ondoenlijk
en onbevredigend. Het is wel
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zeer opmerkelijk, dat deze man, tot zulk eene aanklacht gedreven, tot zulk eene felle
veroordeeling van de wereld, waarin hij leeft, toch in de toekomst is blijven gelooven.
Hoevelen onzer tijdgenooten van minder bevinding, met op verre na niet zoo diep
gemoedsleven zijn pessimist geworden, levensmoede, twijfelend aan gerechtigheid
en àlle onzienlijke dingen. Hoe wijd verspreid is die machtelooze naargeestigheid,
wel vaak meer een offer aan den tijdgeest dan werkelijke overtuiging, meer een
artistiek meêdoen met de mode dan wezenlijke smart, maar met dat al toch
verlammend alle veerkracht, allen blijden, geloovigen arbeid. En, voor zoover deze
menschen de pen voeren, schrijven zij over de smarten der tragische levens, die alle
gebroken worden, alle mislukt zijn. Bij To l s t o y niets van deze ‘droefheid naar de
wereld’! Hij is geen gebroken man. Zijn godsdienstig leven, dat zeer diep is, heeft
hem bewaard voor dien droevigen, geestelijken ondergang. Hij is blijven gelooven
in menschen en in God en in wat meer dan iets anders goddelijk is in deze wereld,
in de macht en den onwederstaanbaren invloed der volkomen toewijding. Men weet
dat liefde tusschen man en vrouw bij To l s t o y niet vermag te komen tot hare volle
ontplooiing. Doch wij moeten in onze anders zoo schatrijke taal met dit ééne woord
velerlei geesteswerking en gemoedsaandoening uitdrukken. Afgescheiden van het
huwelijksleven, is liefde in dit boek zich geheel geven aan anderen, geheel in hen
opgaan, de liefde van 1 Corinthe 13 althans evenzeer als van dat ‘wedersta den booze
niet’. En zelfs toegestemd, dat zij tot rigorisme worden kan, omdat zij, zooals dit
onlangs is gezegd door een vroeger aanhanger van To l s t o y in ons vaderland, niet
den naaste als, maar meer dan zichzelven bemint, dan nog vertoont zij zich in dit
boek als eene louterende macht. Zij verzacht alle ruwheid, zij verbant alle egoïsme
en allen, die haar woning geven, heft zij op en maakt zij beter. Sinds N e k h l u d o f f
haar kende, woonde er in hem een gevoel van medelijden en teederheid, niet alleen
met betrekking tot M a s l o v a , maar tot alle menschen. En aan M a s l o v a zelve
heeft deze liefde een wonderwerk gedaan. Verdorven
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en verbitterd komt zij er door tot vernieuwing en wedergeboorte. Men herinnert zich
die roerende bladzijde, waar zij uitgaat in den zwoelen, regenachtigen herfstnacht,
om haren verleider te zien, die met den trein langs haar dorp zal komen. De
ondervinding in dat vreeselijk uur opgedaan, dreef haar de zonde in de armen en er
is niemand in wien zij nog gelooft. Leg naast deze bladzijde eene andere op het einde
van den roman, als N e k h l u d o f f haar voor 't laatst bezoekt. Zij heeft volhard in
hare weigering hem te huwen en hij is bitter teleurgesteld.
‘Wij hebben niets noodig,’ zeide zij. ‘U heeft zooveel voor ons gedaan. Als u er
niet geweest waart...’ zij wilde nog meer zeggen, maar hare stem beefde te veel.
‘Je hebt zeker geen reden om mij te danken,’ zeide N e k h l u d o f f .
‘Waartoe dient het dit te zeggen. God zal onze rekening vereffenen,’ zeide zij en
hare zwarte oogen begonnen te glinsteren van de tranen, die er in opwelden.
‘Ik wil nog geen afscheid van je nemen, ik zal je nog eens komen zien,’ zeide hij.
Vergeef mij,’ sprak zij zóó zacht, dat hij haar nauwelijks kon verstaan. Hunne
oogen ontmoetten elkander en N e k h l u d o f f las uit haren vreemden blik en uit den
droevigen glimlach, waarmede zij niet ‘vaarwel’ maar ‘vergeef mij’ zeide, dat zij
hem liefhad en inzag, dat zij door zich aan hem te verbinden zijn leven zou
verwoesten. Zij gevoelde zich gelukkig ‘omdat zij had volbracht, wat zij had gemeend
te moeten doen. Maar hem deed het pijn.’ Welk een verschil dan tusschen deze
M a s l o v a en die van den aanvang! En dit is het werk van de liefde regeneratrix,
waarin To l s t o y gelooft, die brengt tot loutering en opstanding en waarin ook
menschen, die geen ‘tolstoyanen’ zijn, gelukkig gelooven kunnen.
Het is eene groote verkwikking bij onze ongewisheid van beginselen, bij de
wegdoezeling van grenzen, te midden van ons alles, ook het tegenstrijdigste,
waardeeren en van dat gladstrijken en afvijlen van hoekige kanten en scherpe punten,
zulk een man uit een stuk te zien als To l s t o y ,
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die zich zelf is in alles, krachtig, hartstochtelijk en beslist. Doch dit is nog het
voornaamste niet. Over wat er èn in hemzelven èn in dit, zijn rijpste werk, eenzijdig,
onbillijk en onwaar is behoeft niet alleen de tijd te oordeelen. Het is reeds mogelijk
aan het levend geslacht. Onze oogen zijn niet blind voor de waarheid, dat ook hier
de schat in aarden vaten gedragen wordt, blind evenmin voor wat er wordt van een
leven, ingericht naar de naar hem genoemde leer. Met dat al, dat hij in zulk een vorm
als in ‘Opstanding’ zulk een pleidooi heeft geleverd voor die liefde, die den
kastengeest zal uitbannen, die de eenige macht is, waarvan in deze wereld van veel
gruwzaam onrecht het geluk te wachten is; dat hij deze liefde bezongen heeft in hare
teederheid en kracht en gewijdheid als de liefde aan het Kruis geopenbaard, als eene
afschaduwing van Gods liefdezelve - dat blijft zijn onsterfelijke roem. En aan deze
glorie zal de tijd geen glans ontnemen kunnen.
Mei, 1901.
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Sonnet.
Wearied of sinning, wearied of repentance.
CHR. ROSSETTI.
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,
Ik ben mij zelve moede en ik ben
Het zoeken moe naar God dien ik niet ken,
En dien ik toch zoo gaarne kennen zou.
Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot
Maar bovenal het zoeken naar mijn God! Ik ben het zoeken moede; - maar God niet.
Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
Ze zeventig maal zeven maal en meer.
Hij wil niet dat mijn ziele sterft maar leeft.
O, wonderbare goedheid van den Heer
Die naar zoo moedeloos een ziel nog vraagt,
Die alle dingen, en ook mij verdraagt.
U.E.V.
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De Oorlog In Zuid-Afrika.
Mijn smarten naadren ongestoord mijn poorte,
Ik zie ze binnentreden dag aan dag,
Mijn vreugden sterven reeds bij haar geboorte,
Ik zie ze sterven met een droeven lach.
Want in mijn leven leeft één smartgedachte
Waar elk persoonlijk leed in op moet gaan
Eén groote, sterke hoop, één biddend wachten
Waarbij geen eigen vreugde kan bestaan.
Ik zou zoo droef niet zijn, indien ik rouwde
Alleen uit medelijden, schoon het lot
Van stervenden en wreed verminkten tot
Bezwijkens toe somtijds mijn ziel benauwde;
Maar - zoo dìt onrecht zegevieren zoude
Mij scheen de naam bezoedeld van mijn God!
U.E.V.
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Onze Leestafel.
Mr. A n n e A n e m a . ‘Partij-groepeering’. Amsterdam, W. K i r c h n e r .
De aankondiger van dit boekje verkeert in een moeilijk geval. Hij zou het gaarne
met warmte prijzen. Maar.... hij wordt zelf erin geprezen. En zoo kon licht de warmte
van zijn' lof verdacht schijnen, bij eene herinnering aan het ‘passez-moi la rhubarbe,
je vous passerai le séné’. Hij zou het gaarne met klem bestrijden. Maar.... hij wordt
zelf erin bestreden. En zoo kon licht de klem van zijne polemiek verdacht klinken,
bij de overweging dat niemand minder onpartijdig pleegt te zijn, dan wie partij is in
het geding. Die omstandigheden verplichten tot groote zelfbeperking in lof en in
tegenspraak beide.
Beginnen wij met een beknopt verslag.
Het boekje is, in zijn geheel, een Calvinistisch verweerschrift tegen het betoog, dat,
onder den titel ‘De stem des volks en haar vertolker’, werd opgenomen in het
September-nummer van dit tijdschrift. Het handhaaft met nadruk de stelling, ‘dat de
leuze, waaronder de stembusstrijd in 1901 werd gevoerd en het huidige kabinet
optrad, de eenige fundamenteele (is), die op den duur den staatkundigen strijd zal
blijken te beheerschen’.
Een drietal historische herinneringen ter inleiding strekt al terstond om de genoemde
‘thesis’ voorshands aannemelijk te maken. Met een zeer kennelijk triomfgevoel,
waarin men ook wel komen kan, wijst de Schrijver vooreerst op de treffende
tegenstelling tusschen G r o e n 's éenzaamheid vóór vijftig jaren in ‘de fraaie huizinge
aan den Korten Vijverberg’ en het plebissciet ten gunste van G r o e n 's geesteszoon,
nu zetelend aan den overkant van het

Onze Eeuw. Jaargang 1

1140
water in het ministerieele torentje. Een tweede teeken, dat de medestanders, thans
aan het roer, te zamen hooren, ziet hij in de omstandigheid, dat Rome, aanvankelijk
met de vrijzinnigen bevriend, door hunne beginselruiterij sedert K a p p e y n e ,
gedreven is, in strijd met haar verleden, tot aansluiting bij het nakroost van C a l v i j n .
En eindelijk erkent hij eene derde historische bezegeling onzer voorhanden
partijformatie in de zwenking van Ds. D e V i s s e r en de zijnen, die, in het krijt
getreden met het doel, de Roomschgezinde staatkunde van Dr. K u y p e r te fnuiken,
geeindigd is met dezen uit overtuiging ter zij te staan.
En nu: het pleidooi, dat de aanvankelijke plausibiliteit van het goed recht der
‘Christelijke’ partij-verbinding tot zekerheid moet stevigen; het verweer tegen den
aanval, in ‘Onze Eeuw’ op dat verbond gedaan. Allereerst stelt de Schrijver in het
licht, dat de tegenstelling: ‘Openbaring, of Rede’, zóo als haar de aanvaller heeft
geponeerd, niet wordt aanvaard door het Calvinisme. De gereformeerde opvatting
is, zegt hij, veeleer deze, ‘dat de Rede, oorspronkelijk gegeven om God en Zijne
ordinantiën te kennen, door de zonde in hare werking is verzwakt en, door de
mogelijkheid van vergissing, onvoldoende geworden tot kennisse der waarheid;
weshalve ons de schrift gegeven werd tot justificatie en correctie’. Wil men de termen
van het dilemma zuiver stellen, men dient het dus zóo te doen: óf de rede, die
pretendeert ongerept te zijn en voldoenden waarborg te bieden voor de kennis der
waarheid en gerechtigheid, óf de rede, die zich verzwakt en vervalscht weet door de
zonde, en erkent rechtvaardiging en correctie te behoeven door de Openbaring.
‘Maar hoe?’ zoo had daarop al in ons September-artikel de tegenwerping geklonken.
‘Is het dan, Gij christelijken, niet waar, dat Uw betoogen zelf Uw betoog over de
zwakte en onzuiverheid der rede te niet doet? Waarop toch steunt zich dat betoogen,
zoo niet juist op die rede, wier onbetrouwbaarheid het bewijzen wil?’ Misgeslagen!
antwoordt daarop Mr. A n e m a . Wat wij met onze rede U duidelijk maken, is slechts
het spaak loopen Uwer ongeloovige systemen. Daaraan verbinden dan wij,
Calvinisten, een beroep op de historische ervaring van de hechtheid onzer grondslagen,
en voorts eene bede (hier houdt elk betoogen op), of God ook U mocht overtuigen,
dat de Heilige Schrift de éenige grondslag voor recht en gerechtigheid is. Wat steekt
daarin onhoudbaars?
En is nu, aldus gaat het voort, tusschen Rome en het nakroost van C a l v i j n het
verschil op het stuk van omvang en uitlegging
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der Openbaring zoo groot als Gij beweert? O zeker, er bestaat een onderscheid. Maar
haalt het in beteekenis bij wat de belijders der Rede, bij wat, bijvóorbeeld, een'
ethisch-moderne en een' Dageraadsman, of socialist, een' Kantiaan en een' positivist
verdeeld houdt? ‘Laat ons grondig redeneeren, dan is maar dit de kwestie: Als mijne
rede in strijd komt met de Openbaring, wie van beide beslist dan?’ Naar Uw en der
Uwen inzicht, de eerste. Maar het Catholicisme zoo goed als het Calvinisme buigt
zich in dat geval voor de Openbaring. Hoort maar éen der besluiten van het
Vaticaansch concilie. ‘Ofschoon het geloof boven de rede uitgaat, kan er toch nooit
een waar1) verschil bestaan tusschen beide. De ijdele schijn van tegenstrijdigheid
onstaat alleen hierdoor, dat óf de leerstellingen des geloofs niet begrepen en verklaard
zijn geworden naar den geest der kerk, óf dat verzinsels van meeningen voor
uitspraken der rede worden aangezien. Elke bewering derhalve in strijd met de
waarheid van het verlichte geloof verklaren wij voor te éenen male valsch. Daarom
wordt allen christelijken geloovigen verboden, dergelijke losse meeningen, die blijken
met de leerstellingen des geloofs in strijd te zijn. vooral zoo ze door de kerk zijn
afgekeurd, te verdedigen als wettige, wetenschappelijke conclusiën.’ Dat alles is,
zeker, niet in elk opzicht conform de Calvinistische beschouwing. Maar wat de
hoofdzaak betreft, gaan Catholicisme en Calvinisme accoord, waar ze, trots alle
appreciatie der Rede, bij geschil den doorslag laten geven door de Openbaring, 't zij
die dan door de kerk, of door het eigen geweten worde uitgelegd.
Ten slotte bekent zich de Schrijver onvoldaan door de zielkundige verklaring, die
het aangevallene artikel gaf van Dr. K u y p e r 's macht over het gemoed onzes volks.
‘De begeerte naar “wat anders” steunpunt der clericale meerderheid? Jan Klaassen's
poppenkast en de kerk van Christus ten slotte bevrediging van eene zelfde
menschelijke behoefte?’ ‘Credat Iudaeus Apella!’ Neen, het mysterie van Dr.
K u y p e r 's macht schuilt enkel hierin, dat hij pakkender dan iemand anders de
heerlijkheid verkondigd heeft van dien ‘Band aan het Woord’, die den Schrijver veel
vaster samensnoert met den evangeliebelijder, hoe klein ook naar de wereld, dan met
den verlichtsten Kantiaan. Het ‘politiek modernisme’ van den laatste kan dienst doen
in den strijd tegen materialisten en positivisten, maar samen partijvormen, dat niet!
Het doet gewis aan de kracht van den eind-indruk geen kwaad,

1) De Schrijver cursiveert.
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dat wij ons kort verslag met die ‘tirade’ van den poppenkast besluiten. Al klinkt ze
rauw, ze vloekt toch niet in een betoog, welks ridderlijk streven om der tegenpartij
recht te doen het onder de pennevruchten der Calvinistische school eene eereplaats
verzekert. Dat neemt niet weg, dat thans ons critisch verweer met eene zachte
terechtwijzing op dit punt moet beginnen. Zeker, de elegische uitlegging van Dr.
K u y p e r 's ‘prestige’, die ons Mr. A n e m a vóorhoudt, doet den ‘auteur’ van het
bestreden stuk eens even glimlachen. Er is in de middelen, waarmeê de zege werd
bevochten, met name in die partij-organisatie, wier dressuur de vrije geesten uitbant,
te veel klein-menschelijks geweest, dan dat hij hier de dichtervlucht van zijn' vriend
en tegenstander zou kunnen volgen. Toch mochten hem, vooral van zoo bevrienden
kant, de laatste bladzijden zijner September-overdenking wel hebben gevrijwaard
voor eene misvatting, als hier in het spel is. Waartoe toch strekte zijn wijzen op ‘het
verlangen naar wat anders’? Alleen om dit verschijnsel te verklaren. Gegeven zij een
werker met het hoofd en een met de handen, vrijdenkers, of geloovigen, dat doet er
thans niet toe. Nu wil een derde vat krijgen op hun gemoed. Dan zal hij daarin bij
den ‘kopwerker’ allicht het beste slagen met plannen van verbetering op stoffelijk
gebied, maar bij den ander hoogstwaarschijnlijk meer met breede visiën, hooggaande
bespiegeling. Dat is alles. Wat, daarentegen, in een' geloovige (werkman of
‘Mijnheer’) zijn geloof deed kiemen en tot wasdom komen, daarover liet de schrijver
zich in dat zielkundige vertoog allerminst uit. Kon niet zijne weêrpartij dat aanstonds
zoo hebben verstaan? Gaarne had hij daarvoor een deel der vriendelijke loftuitingen
overgehad, waarmede zij hem heeft beschaamd.
Ter zake: het stuk van Mr. A n e m a verwijt den schrijver in ‘Onze Eeuw’, niet te
hebben begrepen, dat Dr. K u y p e r 's dilemma: ‘Rede, of Openbaring’ eene
aphoristische samenpersing was geweest van deze juistere tegenstelling: ‘Of de zich
ongerept achtende rede, of de rede, die zich vervalscht weet en de Openbaring om
correctie vraagt’. Een breed historisch overzicht strekt dan vooral om waar te maken,
dat hier tusschen Calvijn en Rome verschil zeer zeker, maar slechts quantitatief
verschil bestaat. De aangevallene is zich niet bewust, die terechtwijzing te hebben
verdiend. Reeds a priori lijkt eene misvatting zijnerzijds op dit punt onwaarschijnlijk,
daar hij de vóorzorg heeft genomen, in dit deel van zijn stuk, liefst Dr. K u y p e r
aan het woord te laten. En zelfs moet hij hier dadelijk overgaan tot aanvallend verweer.
Punten op
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de i's, zoo vraagt hij. Hoe stelt Gij, Calvinist, U mijne rede voor? Geeft zij een licht,
dat onvoldoende, maar toch niet daarom onbetrouwbaar is? Of een, dat tevens telkens
mij misleidt? Is het waar, of niet, dat het laatste Uwe meening uitdrukt, en dus mijne
rede van Uwe Openbaring, behalve aanvulling, ook doorloopende correctie zal
behoeven? Zoo ja, herinner U dan, wat, naar Uwe eigen ingewikkelde erkenning, de
‘doctor ecclesiae’ ook nog voor dezen tijd (Sint Thomas) hier ons leert. Dit nl.: ‘Wat
het natuurlijk denken geeft, is armelijk, zeker, maar niet onjuist, zoover het reikt’.
Bedenk, alvoorts, wat wêer Gij zelf tot de ‘articuli mixti’, die binnen het bereik van
Thomas' veilig verstandsgebruik vielen, hebt geteld: ‘de leer der deugd’, dat is: moraal
en recht. Wat blijkt dan toch te schorten aan hetgeen de September-aflevering van
‘Onze Eeuw’ nopens het onderscheid van Roomsch en onroomsch op dit stuk haar'
lezers vóorhield?
‘Eene poging om die verschillen weg te doezelen’, dus lezen wij in Mr. A n e m a 's
geschrift, ‘zou in den boezem der samenwerkende partijen op onverzettelijken
tegenstand stuiten’. Staat hij zelf nergens aan die poging schuldig? Het antwoord
geve dat Vaticaansche decreet, dat hij zoo kennelijk in zijn geding met ‘Onze Eeuw’
beslissend acht. Daar wreekt zich, treffend, die ontstentenis der punten op de i's,
waarop zoo juist gedoeld werd. Men herinnere zich nog even het verband. ‘Slechts
dit’, zoo zeide Mr. A n e m a , ‘is de kwestie: Als mijne rede in strijd komt met de
Openbaring, wie van beide beslist dan? Naar Uw en der Uwen inzicht, de eerste.
Maar het Catholicisme zoo goed als het Calvinisme (het genoemde Vaticaansche
conciliebesluit strekt daarvan ten bewijze) buigt zich in dat geval voor de Openbaring’.
Te dier zake: eene vraag vooreerst: ‘Kon voor den Katholiek de kwestie, die hier Mr.
A n e m a , als centraal, ons vóorlegt, ooit zoo zich stellen?’ Voor den Calvinist zeker;
tusschen de uitspraken, geput aan twee kenbronnen, waarvan de éene de andere
corrigeeren moet, is tegenstrijdigheid licht mogelijk. Maar voor den Roomsche ook,
die aan de éene slechts vraagt om aan te vullen wat de andere leert? Het is niet in te
zien. En, merkwaardig! Bij onbevangen lezing, geeft dan ook het ‘beslissende’ decreet
niet slechts op de gestelde vraag geen antwoord, het veroordeelt wie haar stelde. Het
concilie, verre van te leeren: ‘bij elk conflict primeere de Openbaring’, verklaart,
integendeel: ‘zulk een conflict laat zich niet denken’.
Er steekt eene zekere magie in cursiveering. Terwijl hij het bewuste decreet citeert,
heeft Mr. A n e m a haar zòo verricht, dat
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tusschen Katholiek en Protestant de kloof te nauwernood een' polsstok breed scheen.
Mag thans van dezen kant eens anders worden gecursiveerd? Men krijgt dan deze
lezing: ‘ofschoon het geloof boven de rede uitgaat, kan er toch nooit een waar verschil
bestaan tusschen beide... De ijdele schijn van tegenstrijdigheid ontstaat alleen hierdoor,
dat óf de leerstellingen des geloofs niet begrepen en verklaard zijn geworden naar
den geest der kerk, óf, dat verzinsels van meeningen voor uitspraken der rede worden
aangezien. Elke bewering, derhalve, in strijd met de waarheid van het verlichte geloof
verklaren wij voor te éenen male valsch... Daarom wordt allen christelijken geloovigen
verboden, dergelijke losse meeningen, die blijken met de leerstellingen des geloofs
in strijd te zijn, vooral zoo ze door de kerk zijn afgekeurd, te verdedigen als wettige,
wetenschappelijke conclusiën’. Is Mr. A n e m a over al datgene, waarop ditmaal de
klemtoon viel, niet wel wat haastig heengegleden? Heeft hij zich niet moedwillig
blind getoond voor den fijnen spot, waarmeê hier de onderscheiding van ‘verlicht’
(dat is, natuurlijk, door de kerk verlicht) - en... ander geloof zijne begoocheling aan
de kaak stelt, als zou de feilbaarheid van zijn natuurlijk denken afdoende zijn te
corrigeeren door eigenmachtige toetsing zijner slotsommen aan ‘De Schrift’? Heeft
hij een oogenblik bedacht, hoe, met dat scherp verbod om losse meeningen te
verdedigen, zijne ‘medestandster’ ook, neen, allereerst, hem zelf den plicht oplegde,
te zwijgen... over de praedestinatie, bijvoorbeeld, en 90% in de pen te houden van
het hier ter sprake gebrachte vlugschrift? En klinkt, voor wie die dingen bedenkt,
niet wel wat droog zijne slotsom: ‘Dat alles is, zeker, niet in elk opzicht conform de
Calvinistische beschouwing’? Kan, wie zich L u t h e r 's motto-woorden op den
rijksdag te Worms herinnert, vrede hebben met eene voorstelling, die naast ‘de
hoofdzaak’, waarin Rome en C a l v i j n ‘accoord gaan’, de vraag, of ‘de Openbaring’
‘door de kerk’ dan wel ‘door het eigene geweten’ zal worden ‘uitgelegd’? als bijzaak
blijkt te beschouwen? Wat is ‘verdoezelen’, zoo niet dit?
Waar dus de scheur, die, op het fundamenteele punt der verhouding van rede en
‘Openbarings’-geloof, tusschen Dordt en Rome gaapt, nog altijd heel wat breeder
blijft dan bloot eene polsstokslengte, daar wierp aan het eind de schrijver in ‘Onze
Eeuw’ de vraag op: of dan wellicht ‘het algemeene christendom’, dat, zoo men die
geschilpunten laat rusten, overblijft, nog in den trant van G r o e n zich plaatsen laat
tegenover de zelfverheffing
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der rede, als signatuur van den goddeloozen geest onzes tijds. Zijn antwoord luidde:
‘neen’; en wel om deze reden, dat G r o e n v a n P r i n s t e r e r zelf de staatssophistiek
der revolutie (zeggen wij kortheidshalve: ‘de leer der volkssouvereiniteit’) met
redelijke gronden zegevierend heeft bestreden, dus, als onredelijk, ten toon gesteld,
dus, naar zijne eigene slotsom, niet als ‘gewrocht der rede’ had mogen vooropzetten.
Wat antwoordt daarop Mr. A n e m a ? In hoofdzaak dit: Gij laat onze rede te veel
beproeven. Het éenige, wat wij van haar vergden, is het betoog, dat Uwe
ongeloofssystemen spaak liepen. En daaraan voegden wij dan nog het ervaringsbewijs
toe, dat onze Calvinistische grondslagen steeds hecht waren gebleken. Met Uw verlof,
dus mag daarop gediend worden van repliek, dat zoogenaamde ervaringsbewijs is
hier niet ter zake. Laat inderdaad, (waarop reeds F r u i n heelwat heeft afgedongen)
in groei en bloei der levensvatbaarste onder de nieuwere staatsinrichtingen het
‘Calvinisme’ zóo ‘pars magna’ zijn geweest als Gij beweert; wij hadden, (dat ziet
Ge over het hoofd), in het slot van ons betoog den ‘algemeenen
Christen’-genre-G r o e n en ‘Nederlander’, en niet den Calvinist tegenover ons. En
durft Ge Uw ‘ervaringsbewijs’, ook zelfs al mag het van Uwe Calvinistische staten
gelden, uitbreiden buiten dien kring tot landen ook van andere ‘positief Christelijke’
observantie? Tegenover Uwe, in gereformeerden bodem (het zij zoo!) gefundeerde,
Americaansche republiek maakt wellicht het ‘revolutionnair verkankerd’ Frankrijk
geene schitterende figuur. Maar ook tegenover het, in anderen vorm, ‘algemeen
Christelijk’ Spanje? Ook tegenover... wijlen den ‘kerkelijken staat’? Pas als Ge
daarop ‘ja’ durft zeggen, slaat Uw ervaringsbewijs op dat deel van ons betoog terug.
En wat Uw eerste punt betreft, slechts dit: men weert geen' aanval af door het
aangevallene slechts in andere woorden te herhalen. Heeft, dit houden wij vol, de
anti-revolutionnaire kritiek het leerstuk van de souvereiniteit des volks met redelijke
gronden verslagen, dan heeft zij daarmeê tevens het bewijs geleverd, dat zij de
‘rede-belijders’ niet op dat leerstuk mocht vastspijkeren. Ja, als tot hun gezelschap
met recht, behalve den Kantiaan, ook zulke lieden mochten gerekend worden, als de
positivist en de sociaal-democraat! Waar echter Mr. A n e m a onder dien hoed dát
allegaartje samenving, glipte toch blijkbaar zijne pen tusschen zijne vingers weg.
Hij wist te goed, dat, als zijn Leidsche leermeester van eene partij, eene school der
‘practische rede’ in staatsleven en staatsbeschouwing sprak, hij daarvan stellig uitsloot
hen, die altijd
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weêr het ons aan het oor hangen: ‘wij preêken niet, wij bevelen niet aan, noch keuren
we af; wij voorspellen alleenlijk’.
Een iet of wat persoonlijk woord tot slot. De bewuste September-bespiegeling is in
de pers en daarbuiten herhaaldelijk (slechts in dit vlugschrift straalt dat niet zoo door)
vermeld, als ware zij eene soort van politieke daad. Men sprak van ‘toenadering’,
van ‘eene aangeboden hand’, en wat dies meer zij. Men doet daarmeê het stuk, naar
de bedoeling van den steller, te veel eer. Eene politieke daad kan slechts uitgaan van
een' politiek man met eene partij achter zich, voor het minst eene groep. En.... hij is
niets minder dan dat. Ook was van ‘toenadering naar rechts’ in zijn artikel zoo weinig
sprake, dat hij, integendeel, als vóorwaarde tot de verwezenlijking der partij-formatie,
die hij bepleitte, een lijstje van offers noemde, door de bestaande rochterzij te brengen,
waartoe hij haar voorshands beslist ongenegen moest weten. Hij heeft alleen, als
belangstellend toeschouwer, een ongevraagd advies gegeven. Meer niet. ‘Ziet’, heeft
hij tot de thans regeerende fractiën gezegd, ‘van Uw' uitersten rechter- naar den
versten linkervleugel der minderheid strekt zich eene keten uit van groepen, elk tegen
hare naaste buren afstekend door een min of meer merkbaar schakeeringsverschil.
Waar, onder al die overgangen, “pro hoc et nunc” de “caesuur” dient te vallen, hangt
af van de gegeven “constellatie”. Welnu, zóo, als de zaken staan, schijnt thans voor
die “caesuur” de aangewezen plaats veeleer te liggen tusschen de
“ethisch”-vrijzinnigen en het principieele “democratisme” van allerlei gading dan
tusschen genen en de “Christelijk-nationale” groep. Want ontbreke het al der
meerderheid, gelijk zij hier begeerd wordt, aan éenheid van den dieperen levensbodem,
dat het te dien opzichte met de bestaande - beter zou zijn gesteld, is louter wind. De
levensgoederen echter, die “kerkelijken” en vrijzinnigen te gader willen handhaven
en versterken, worden door de vloedgolf der meerderheids-souvereiniteit ernstiger
bedreigd dan hetgeen thans U bijéenhoudt heeft te duchten van samenspanning der
“ongeloovigen”.’
Aan de gepastheid van dat advies heeft hem het onderhavig vlugschrift niet doen
twijfelen. Noch de daar aangestemde lofzang op de gemeenschap in ‘den Band aan
het Woord’, als het hecht cement, dat Roomsch en onroomsch samenhoudt; want in
dien term ontdekt hij bloot een' schijn van éenheid; voor leeken toch bestaat ‘de Band
aan het Woord’ slechts buiten het Catholicisme
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daarbinnen bindt den leek de ‘clerus’, en enkel dezen ‘het Woord’. Nog minder treft
den ‘ongevraagden raadsman’ het Calvinistische alarm ‘voor een da capo van
gelijksoortige verwoesting op juridisch terrein als het modernisme in de kerk heeft
aangericht’. Hem staat het nog te bezien, waar het geestelijk leven van de
Protestantsche schare het ergst mag zijn ‘verwoest’? bij ons, waar het ‘modernisme’
in ‘de groote kerk’ tot heden nog zich handhaafde? of wel in Pruissen, bij voorbeeld,
waar het werd doodgedrukt? En zal het, eindelijk, Mr. A n e m a verwonderen, dat
een betoog, als onlangs Mr. D e G e e r aan ‘een christelijk-nationaal ministerie’
wijdde, den schrijver dezer regelen meer moed schonk dan alle Calvinistisch
stormgelui tegen ‘moderne aspiratiën’ hem ontnemen kan?
Voor het overige: wie gelooven haasten niet. En de echt-vrijzinnige heeft geloof
genoeg in de onverwoestbare kracht zijner beginselen om zelfs van hunne voortgezette
miskenning maar weinig kwaad te duchten. Zij leggen zelve zich ook hunnen
verguizers op. De herverdeeling der partijen, die hij droomt, kan daarom veilig
wachten. Op alle tonen klinkt het thans van rechts en links: ‘het liberalisme is dood,
morsdood’, met eene aanhoudendheid en met een' klem, als waren toch die
lijkbezorgers wel wat onzeker van hunne zaak. Een werkelijk overledene zou niet
zoo telkens dood worden verklaard. Maar het zij zoo: laat ‘het liberalisme’ als groep,
als factie, sterven. Wat niet sterft, is ‘de logica der feiten’, die ook den ‘anti-liberalen
christen’ aan het bewind, al vindt hij nauwelijks éen vrijzinnige in de oppositie
tegenover zich, nogtans elke open, forsche breuk met ons vrijzinnige verleden streng
verbiedt.
L.B. 18/X, 1901.
V.
L o u i s C o u p e r u s . Babel. Amsterdam. L.J. Veen.
C y r u s , de zestienjarige herdersprins, verlaat zijn bergen en komt, met den vloek
van zijn vader, naar Babel, waaraan weer voortgebouwd wordt, nadat de bouw eeuwen
gestaakt was. Maar spoedig ziet hij dat Babel opgebouwd wordt van het bloed en de
beenderen van millioenen slaven en zijn hoogmoed wijkt voor zijn medelijden. Wel
als hij in rampzaligen twijfel neerligt, doet hem de wellust een oogenblik zijn twijfel
vergeten - doch ook slechts een oogenblik. Want spoedig komt de wanhoop heviger
terug; C y r u s worgt zijn geliefde en hij daalt van het hoogste van Babel
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tot de milliarden die op hem wachten. En terwijl in den Proloog de goden schaterden
om den hoogmoed der menschjes die Babel wilden bouwen, weent, in den Epiloog,
A s t a r t e een traan van geluk, nu daar uit de zee van bloed, die Babels toren
omspoelt, opbloeit de purperen anenoom van het Medelijden!
Als dat nu niet een boek is voor jonge-dames-kransjes, die aan literatuur willen doen
- aan de nieuwe natuurlijk, want Vo n d e l , H o o f t en B i l d e r d i j k kennen ze al
van buiten - dan weet ik het niet. Een alleroudst motief hoogst modern bewerkt;
historische namen gegeven aan tegenwoordige toestanden en strevingen; en dit alles
in korte, zeer kleurrijkafe tereelen geteekend met grootsche symbolen en zwierige
taal, zou dit niet allerpopulairst zijn? Vooral niet, daar wij ook in C o u p e r u s ' Babel
blijven in zijn allergerenommeerdsten en allergeparfumeerdsten salonsfeer?
Men duide deze superlatieven niet euvel. Het oordeel over C o u p e r u s staat nu
eenmaal in den superlatief; hij vindt vurige bewonderaars en evenzeer felle verachters.
En hier toont hij een ware zoon te zijn van onzen tijd, die het liefst leeft in den
superlatief. Maar daar de literaire kritiek niet beoogt het superlatieve maar het
positieve, moet zij trachten door te dringen tot het karakter, den aard van een schrijver
d.i. van zijn werk.
Het moeilijke bij C o u p e r u s is niet om hem mooi te vinden, niet om hem leelijk
te vinden - er liggen hier overal eenvoudig meesterlijke stukken zoowel als
gemaniereerd broddelwerk slechts voor het grijpen - maar om door te dringen tot
zijn aard, zijn karakter. Wie is die schrijver met zijn verbazende vruchtbaarheid, zijn
eigen stijl vol zwier, zijn soms vermoeiende techniek, zijn harde objectieviteit, die
hem even gemakkelijk laat kruipen door de vuilste riolen als laat dansen op azuren
vloeren?
C o u p e r u s is m.i. bezig een periode af te sluiten. Zooals b.v. To l l e n s afsloot
het brave conservatisme, zooals b.v. Ve r l a i n e afsloot het romantisme1), zoo is
C o u p e r u s bezig onze bijna-voorbijzijnde periode af te sluiten, waarin
holderdebolder hoog en laag, rein en vuil, kranige techniek naast innerlijke leegte,
pijnlijke gevoeligheid naast grove ongemanierdheid dol door elkaar ligt. C o u p e r u s
is het pure product van den tijdgeest; die grootheid en die kleinheid moet men hem
laten. Hij staat met zijn beide voeten

1) Zie de voortreffelijke studie over Ve r l a i n e van R e n é D o u m i c in de Rev. d. II Mondes
15 Jan. 1901.
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in zijn tijd, maar er ook geen centimeter boven. Men zal later zijn werken precies
zoo lezen en vinden, als men b.v. tegenwoordig leest, en vindt Julia van Mr.
R h i j n v i s F e i t h . Ons oordeel over C o u p e r u s is dus ons oordeel over de periode
die wij bijna door zijn.
Nu had m.i. deze onze tijd alles voor, behalve zijn karakter. Onze tijd had wijdheid:
het kosmopolitisme; scherpe kritiek: het realisme; meer groot dan diep gevoel: het
mysticisme. Maar onze tijd miste karakter: het geloof, de vaste lijnen, de argeloosheid
bovenal. En om dit gemis, dezen diepgaanden twijfel te overwinnen niets dan: het
medelijden.
Maar onze eeuw gaat uit op nieuwe paden. Niet willende vergeten wat ons de
negentiende eeuw heeft geleerd, gelooven wij in onze eeuw weer de hand te leggen
op de nationale idee, op het idealisme, op kinderlijk geloof en mannelijke blijdschap.
Heeft C o u p e r u s dit nog niet bereikt, niets zal ons liever zijn dan ook zijn nieuwen
morgen te begroeten, als de werken voor ons liggen, die hij ons al weder heeft
aangekondigd.
Om nog even op Babel terug te komen: ook hier treft ons het vage, onbelijnde
dezer sterkgekleurde en schitterende teekening. Vooreerst, wat is Babel? Is het ‘een
sproke’, zooals D e G i d s het heeft genoemd? Maar ‘een sproke’ heeft toch geen
Proloog en Epiloog in den hemel, zooals de F a u s t of J o b ! Dan, waarom heet die
jongen C y r u s , terwijl hij precies zooveel op den historischen C y r u s gelijkt als
een dominee op B i s m a r c k ! Waarom is hier het einde dat ‘A s t a r t e uit hare
ambrozische oogen de dauw drupt op Babel’, terwijl de argelooze lezer bij Babel
wel moet denken aan Genesis-zelf, met zijn veel krachtiger en dramatischer slot? Is
het misschien om den lezer midden in de spraakverwarring te zetten en hem de
sensatie te geven dat hij leeft in Babel d.i. verwarring? Ja, dan is deze titel een
trouvaille.
Maar, terwijl wij hier uitgewerkte karakters missen en hier meer een decorateur
dan een schilder aan het werk is, welk een schittering soms van stijl. Hoe zien wij
soms de taal hier leven! Het woestijnzand dat ‘scheen te zandkabbelen naar den
einder toe’ (bl. 15) ‘de eerste straten, die traptraden naar boven’ (bl. 31) ‘de toren,
waaruit mooie vrouwen neêrglimlachten’ bewijzen - en de voorbeelden zijn
gemakkelijk te vermeerderen - dat deze kunstenaar ons in eens kan laten zien, wat
hij wil. Hoe klaar teekenen zinnen als deze: ‘Het eerste terras wemelt weg, en daar
als met violette strepen op het rood van de woestijn vervagen de fondamentale treden!’
(bl. 114). ‘Immer ging hij de treden op,
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tusschen stille witte paleizen, van eene eenheid en harmonie, die geheel deden
vergeten de verwarring van de fondamentale terrassen’ (bl. 116). Maar o wee, als
hij mooi gaat doen! Hoe gemaniereerd wordt dan dit pöetische proza: ‘uit de diepte
van den warren nacht naar de hoogte van den starrennacht luisterde C y r u s , naar
het klagen, aandruischende, als sloeg het op tot de hemelen, tot het verstierf weg in
de diepste diepte, suizende...’ (bl. 125); ‘C y r u s vluchtte in het paleis van I d o n i a .
wier (N.B. van I d o n i a ?) zuilengangen rezen, bevende in den blanken val der
striemende stralen’ (bl. 165)! Hoe wee wordt men van al die alliteraties! Want er is
toch niets zoo leelijk als wat te mooi wil zijn.
G.F.H.
E. W r a n g e l . De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op
het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de
zeventiende eeuw, vertaald door Mevrouw B e e t s -D a m s t é , Leiden,
B r i l l , 1901.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, die deze uitgave tot stand
deed komen, verrichtte daarmede een goed werk, geheel in overeenstemming met
hare in de eerste plaats wetenschappelijke roeping, waaraan zij in de laatste jaren
weder in zoo ruime mate getrouw is gebleven. De schrijver had zijn boek
oorspronkelijk in het Zweedsch geschreven, welke taal hier te lande niet zoo algemeen
beoefend wordt of het stond te vreezen, dat het boek ten onzent niet de aandacht zou
trekken, waarop het recht had. Mevrouw B e e t s besteedde aan de vertaling groote
zorg en ternauwernood konden wij hier en daar enkele vlekjes opmerken, die ook
niet genoeg van belang zijn om er hier nader van te spreken. Wij willen liever een
enkel woord zeggen over den belangrijken inhoud van het thans door hare zorg voor
ons allen toegankelijke boek.
In het algemeen was het wel bekend, dat het Zweden der 17de en zelfs nog der 18de
eeuw voor zijne maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling veel te danken had
aan de Republiek der Vereenigde Nederlanden. De namen van L o u i s d e G e e r
en de zijnen, van de T r i p s en de hunnen hadden reeds lang met

Onze Eeuw. Jaargang 1

1151
betrekking tot de opkomst van Zweden's handel en nijverheid een goeden klank; de
betrekkingen van O x e n s t i e r n a en koningin C h r i s t i n a tot Nederlandsche
geleerden en staatslieden als D e G r o o t , als de Vo s s i u s s e n en H e i n s i u s s e n
werden ook in onze geschiedboeken van eenigen omvang vermeld; dat ons zeewezen
bij de vorming van de Zweedsche marine ten voorbeeld was genomen en onze
admiraals, kapiteins en matrozen de Zweedsche vloten hadden geleid, hervormd en
bemand, stond zelfs in onze schoolboeken te lezen. Kortelijk herinnert de schrijver
in het eerste hoofdstuk van zijn boek aan een en ander betreffende de eerste en laatste
dezer punten en voegt er de herinnering bij aan wat door de Nederlanders op het
gebied van kolonisatie, van vesting-, huizen- en waterbouwkunde, van kunst in het
algemeen in Zweden is verricht. Spoedig wendt hij zich dan tot zijn eigenlijk
onderwerp: de beschrijving van den invloed der Nederlandsche wetenschap, zoowel
door het druk bezoek van Zweedsche studenten aan onze Universiteiten, die in de
17de eeuw meer dan 800 hunner - en daaronder van de aanzienlijksten en geleerdsten
- inschreven, als door de vestiging voor goed of tijdelijk van tal van Nederlandsche
geleerden in Zweden zelf, sedert koning G u s t a a f A d o l f tot de K a r e l 's der 17de
en 18de eeuw. Het Gereformeerde karakter onzer Universiteiten schrikte de Luthersche
Zweden niet af om gebruik te maken van het voortreffelijke en algemeen geroemde
onderwijs in den geestelijk en stoffelijk het meest ontwikkelden der toenmalige
Protestantsche staten, en de wisselwerking tusschen Zweden en de Nederlanden nam
eerst een einde, toen Zweden economisch en staatkundig - het eerste met
medewerking, het laatste tot bekommering van de Republiek - tot eene zelfstandige
groote mogendheid opgegroeid, ook voor zijne geestelijke ontwikkeling zich
zelfstandigheid had weten te verwerven.
De schrijver noemt achtereenvolgens de namen en beschrijft de lotgevallen van
een groot aantal dier Zweedsche studenten, die later eene voorname plaats in hun
eigen land bekleedden, en van de Nederlandsche geleerden, die Zweden bezochten
of er zich voor goed vestigden - een lange, lange lijst, welker bestudeering ons meer
met trots dan met letterkundig genot vervult; ongetwijfeld ook met dankbaarheid en
bewondering voor de nauwkeurigheid en zorg, waarmede de Lundsche hoogleeraar
al die in Zweedsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken, in zeldzame of
bekende boeken en boekjes verborgen bijzonderheden heeft verzameld. Vele van
die bijzonderheden werpen een verrassend licht op overigens
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vrij goed bekende personen en zaken uit den roemrijksten tijd van ons voorgeslacht,
uit onze ‘Gouden Eeuw’. Dikwijls treft ons in die beschrijvingen een merkwaardig
feit, eene belangrijke waardeering, een bijzondere beschouwing. Zoo b.v. waar de
anecdote van K a r e l X G u s t a a f vermeld wordt, die een zich op zijn godsdienst
beroepende staatschen gezant antwoordde met een Hollandschen rijksdaalder uit zijn
zak te halen en hem toe te voegen: ‘dàt is uw godsdienst, gij dient slechts uw afgod,
den handel’ - eene terechtwijzing, die niet onverdiend was en die onze vrome vaderen,
helaas, dikwijls hebben verdiend. Merkwaardig en soms vleiend voor ons gevoel
zijn ook de aanhalingen uit de talrijke tot ons gekomen reisbeschrijvingen van
Zweedsche studenten, die ons eigen land en volk voor onzen geest doen leven zooals
een vreemdeling ze zag; merkwaardig maar niet altijd stichtelijk de onthullingen
omtrent karakter en handelingen van menig beroemd letterkundige. Aan het slot van
het boek wijdt de schrijver een kort hoofdstuk aan den invloed der Nederlandsche
letterkunde op de Zweedsche; vooral het lied, het schooldrama en de didaktische
poëzie, met name die van den ook in Zweden zeer geliefden Vader C a t s , treden
daarbij op den voorgrond. Sedert het begin der 18de eeuw nam de kennis van het
Nederlandsch in Zweden snel af, al zijn er nog sporen van, ook aan het hof van de
jongere koningin U l r i k a E l e o n o r a , die zelf Nederlandsch las. Eerst in onzen
tijd van internationaal verkeer ook op geestelijk gebied begint men weder in Zweden
Nederlandsche auteurs te vertalen gelijk hier te lande Zweedsche romans in vertaling
gretig werden en worden gelezen.
Mochten wij spoedig ook voor Denemarken, Rusland en Brandenburg, waar onze
vaderen een dergelijke opvoedende rol gespeeld hebben als in Zweden, werken van
dezen aard rijk zijn, opdat het duidelijker worde, wat ook deze landen voor hunne
geestelijke ontwikkeling aan onze natie te danken hebben. Alleen voor Brandenburg
en Rusland is op dit gebied reeds vrij wat voorarbeid verricht, voor Denemarken ligt
het veld grootendeels braak.
P.J.B.
C o r n e l i e N o o r d w a l ‘Ursule Hagen’, Tweede druk, Amsterdam,
Cohen Zonen.
Ursule Hagen of het heldendicht van de juffrouw, van de jammerlijk-gedeclasseerde,
die een goede opvoeding genoten heeft,
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haar talen kent, heele brokstukken uit S h a k e s p e a r e voor de vuist te citeeren weet,
over allerlei dingen van hemel en aarde heeft nagedacht en daarover een beslist
oordeel uitspreken durft, die zich een ‘dame’ voelt, - en die niettemin uit broodgebrek
zich verhuurt als ‘juffrouw’, in welken collectieven naam begrepen worden de functies
van: huishoudster, verstelster, kindermeid, gezelschapsjuffrouw en desnoods derde
meid. Niet waar, in die schrijnende tegenstelling van beschaving en ontwikkeling
aan den eenen en geestdoodenden handenarbeid aan den anderen kant ligt een element
van groote dramatische werking, vooral als ge het slachtoffer toerust met een
overgevoelig hart, dat zicht wondt aan al de grootere en kleinere verdrietelijkheden
van dit pijnlijk dualisme, en met een fier gemoed, dat geen vrede kan noch wil hebben
met de vervulling der banale taak ....! Zoo zal zeker ook deze tweede druk van Ursule
Hagen, ook in afleveringen verkrijgbaar gesteld (de uitgevers rekenen dus ook op
debiet onder hen, die niet den prijs van het boek in eens betalen kunnen), gretig
gelezen worden door de velen, die haar beeld herkennen in dat der heldin. Haar
wangen zullen gloeien, wanneer zij hier ‘de juffrouw’ geteekend zien als de
hoogstaande vrouw van beschaving, te goed, ja, veel te goed voor die ‘collectie
schoeljes’, welke ‘de’ wereld vormen. te midden van welk boevenpak zij rondloopt
met een glimlach van minachting!
Er is tweëerlei in dit lijvige boek: vooreerst de questie van het antisemitisme; en
voorts: de positie van de juffrouw. U r s u l e H a g e n is een dochter van het oude
volk, o, zeer, zeer liberaal natuurlijk, maar zij is van geboorte en van uiterlijk een
Jodinnetje. Hetgeen de op-end'-op aristocratische mevrouw Wa r d e v a n E k i n g a
(die een ‘kolossaal huis’ aan het einde van het Bezuiden hout bewoont) niet
weerhouden had haar in dienst te nemen. Nu moest de schrijfster wel, om haar
anti-anti-semitisme te kunnen luchten en om te doen gelooven dat zelfs beschaafde
Christenen het een jodin wegens haar godsdienst lastig maken, dit meisje in een
niet-joodsch gezin bezorgen. Maar het is duidelijk dat zij, dit doende, hiermee
tegelijkertijd haar eigen stelling aanmerkelijk verzwakte. Wanneer - zoo is men
geneigd te zeggen - wanneer een dame uit ‘de groote wereld’ als deze mevrouw
Wa r d e zonder aarzeling een joodsch meisje in haar huis neemt, haar de zorg voor
haar kleinzoon toevertrouwt, met haar schier dagelijks aan alle maaltijden aanzit;
wanneer haar neef F r a n k d e B r u y s ('t is waar, hij is ‘sociaal’!) dat meisje ten
huwelijk vraagt en
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wanneer haar eigen zoon L o u i s , alle ‘blague’ afleggend, eindigt met diezelfde
Joodsche juffrouw te trouwen - dan kan het, aldus luidt de voor de hand liggende
conclusie, met het anti-semitisme, in die kringen althans, zoo slim niet gesteld zijn.
En wij zijn geneigd de hatelijkheden vanwege het geloof, door andere dames en
heeren uit dezelfde kringen gedebiteerd, maar op rekening te schrijven van het
‘juffrouw’-karakter der heldin
Wat nu de houding dezer lieden uit de ‘upper ten’ tegenover de juffrouw betreft,
neen waarlijk, deze schrijfster kent het milieu niet, waarin zij haar heldin geplaatst
heeft. Zij maakt er maar wat van. Met vaak vermoeiende, met vaak overbodige
uitvoerigheid verlustigt ze zich in het teekenen van allerlei kleine uiterlijkheden
(wanneer U r s u l e het gas aansteekt, wordt verhaald: ‘haar duim schuurde tegen
den phosphoruskant van een luciferdoosje; sissend ontsprong een vlammetje
geelblauw fluweelig aan het stokje: Ursule trok de kroon wat lager; met een dof
knalletje wemelde de bleek oranje vlam breed uit in het ronde melkwit der ballons;
de kamer leefde vroolijk op, vulde zich met licht tot....’ enz.), maar al deze muggen
uitzijgend, zwelgt ze een kemel door en teekent heel een reeks menschen, gansch
een stand of ten minste een côterie zóó, dat het valsche der voorstelling, het onware,
het onjuiste, slag op slag u treft: De zoon des huizes, L o u i s Wa r d e doet de
‘juffrouw’ open bij stormweer; hij kent haar eerst enkele dagen, maar vraagt: ‘zoo
juffrouw, komt ú daar ook al aanwaaien? En was u niet bang? De kinderen Israëls
zijn erg bang, niet? erg voorzichtig en zoo’. Een week later speelt zich het volgend
tooneeltje tusschen beiden af. U r s u l e komt met pakjes beladen in Mevrouw's
zitkamer, doch vindt daar alleen haar zoon.
‘Ha, juffrouw, u moet ik juist hebben, komt u eens hier!’ Hij trad op haar toe met
zijn veerkrachtigen stap. Zij bleef staan, verwonderd; toch op haar hoede.
‘Mij meneer!’
‘Juffrouw.... ik zal u niet opeten’..... ‘Kijkt u toch niet zoo bang, juffrouw.... U is
toch een dochter Abrahams, een jodinnetje hè?’
‘Dat feit schijnt u onvergetelijk te zijn, meneer.’
‘Is het ù dan niet onvergetelijk?’
‘Neen; maar mij om een andere reden dan u.’
‘Juffrouw?’ gestreng vragend.
‘Mijnheer?’ schijnbaar kalm.
‘U moet niet insinueeren. Dat past u niet.’

Onze Eeuw. Jaargang 1

1155
Enz. enz. De ‘gentleman’ wou een ‘bargoensch’ woord uit een novelle, die hij las,
door haar zich verklaard zien. En de juffrouw eindigt het twistgesprek in een
historisch-kritische beschouwing van de houding der christenen tegenover de joden.
Een volgend maal grijpen dergelijke altercaties plaats in het bijzijn van mevrouw.
Het is nieuwjaar; de juffrouw feliciteert mevrouw. L o u i s vraagt verwonderd: ‘Is
't voor u ook nieuwjaar, juffrouw? Neen, voor ù is 't geen nieuwjaar, dat hebt u in
September gevierd, is 't niet?’ Trouwens later ontziet hij zich niet tegenover U r s u l e
te schertsen over zijn moeder.
Telkens en telkens weer is de teekening mis, ‘er naast’. Komen er bij mevrouw
Wa r d e een paar vrienden van L o u i s eten (de ‘sociale’ F r a n k d e B r u y s en
de in-ploertige student A l e x Wa r d e ), dan wachten de heeren mevrouw (e n d e
j u f f r o u w !) af in de..... eetkamer, waar het ‘verdomd koud’ is, volgens A l e x , die
de juffrouw ‘die jodin van jullie’ noemt. Dezelfde A l e x verzoekt de juffrouw, die
den kleinen J o h a n zijn servet voorbindt, ‘de punten tegen zijn ooren’ op te binden
en als de gastvrouw haren neef verzoekt niet zoo bruyant te zijn en te bedenken dat
hij ‘twee en twintig’ is, valt A l e x uit: ‘Hè ik wou 't juist niet weten voor hier de
juffrouw’. En als iedereen daarover lacht, behalve U r s u l e , zegt A l e x haar: ‘Mààr
juffrouw,.... nu heeft iedereen gelachen, behalve u...’ Deze zelfde jonge edelman
gaat zich later op een avondfeest bij dezelfde tante zoozeer te buiten aan de gaven
van haar kelder, dat hij (en hij was de eenige niet!) door den zoon des huizes uit het
gezelschap der freules verwijderd moet worden...!
En die freules..., wanneer zij, om niet duidelijk verklaarde redenen altegaar (op
enkele loffelijke uitzonderingen na) aan de juffrouw een hekel krijgen, weten zij haar
dat op zoo onbeschofte wijze te doen gevoelen en te doen hooren, dat het belachelijk
wordt van onmogelijkheid. ‘Wezen!’ sist freule R e n é e zeer verstaanbaar, als zij
U r s u l e passeert. Maar wanneer in den Haag het praatje gaat dat de moraliteit der
juffrouw veel te wenschen overlaat, dan spannen alle dames en heeren samen, om
haar op straat, in het bosch, in trams met den vinger na te wijzen, hoorbaar tot elkaar
te zeggen ‘dat is ze’ en allerlei andere vischvrouw-hatelijkheden uit te denken.
Wat het merkwaardige is bij dit alles, dat is wel de algemeene belangstelling der
bij mevrouw Wa r d e aan huis komende dames en heeren, waarin de juffrouw zich....
verheugt (is een
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oneigenlijk woord). Er is schier niemand, die zich niet partij stelt tegen of voor haar;
tegen meestal; zij schijnt maar niemand onverschillig te kunnen laten. Op visites, op
diners, concerten, bals, bij den confiseur en waar al niet wordt er over het jodinnetje
gesproken, en U r s u l e H a g e n kan zich beroemen de ‘topic of the day’ te zijn van
heel de côterie!! Pas tant de bruit pour une omelette au lard! De juffrouwen mogen
mij de teleurstellende verzekering vergeven, maar ik stel mij voor dat zoodanige
beroemdheid, beruchtheid, van een ‘juffrouw’ alleen in de fantaisie der schrijfster
bestaanbaar is.
Vandaar dat wie ook maar iets kent van de kringen, waarin U r s u l e H a g e n
zich heet te bewegen, telkens.... niet zich ergert over een zoo onware en dus onbillijke
schildering, maar lacht om deze galerij van misteekende beelden, om deze caricaturen,
die als typen ons worden voorgesteld; vandaar ook dat een zoodanig lezer zich
verbaast over de ‘durf’ van een schrijfster, die toch zelve zich niet kan wijs maken
dat haar schildering op waarneming berust en niettemin met de pretentie van de
menschen te geven zooals zij zijn, dit boek tot tweemaal toe laat drukken.
Een hoeveel beter - uit literair en artistiek oogpunt beter - werk had C o r n é l i e
N o o r d w a l niet kunnen schrijven, wanneer de tendenz, waar het haar om te doen
was, haar niet verlokt had tot het fantaiseeren van allerlei ‘mauvais riches’, doch
wanneer zij zich alleen bewogen had op het terrein, waarop zij blijkt wèl en
nauwkeurig te hebben waargenomen. De tafereeltjes tusschen de juffrouw en het
kind zijn kleine juweeltjes, genre-stukjes vol innige warmte en van een groote
bekoring. De huisnaaister, j u f f r o u w v a n D o o r n i k , is een figuur, met zoo
vaste hand geteekend, zoo echt en daardoor zoo aangrijpend, dat ge geneigd zijt om
ter wille van dit eene beeld aan de schrijfster al haar caricaturen te vergeven. Wie
zoo naar het leven kleine en groote menschen ten voeten uit kan weergeven, moet
met dat heerlijk talent woekeren en voortgaan naar de eigen waarneming te werken,
moet zich daartoe dan ook willen beperken en behoort zich uit eerbied voor zichzelf
te onthouden van een terrein, waar niet de eigen visie de juistheid der teekening kon
waarborgen.
H.S.
R.P.J. T u t e i n N o l t h e n i u s . ‘Lente in de Politiek’. Zutphen, firma
J.H.A. Wa n s l e v e n en Zoon, 1901.
Geen hinderlijker wezen gedurende een' verkiezingsveldtocht
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dan een ‘wilde’. Wie luistert, als ter gelegenheid van een' trek, de ossenwagen midden
in de rivier staat, naar den onpractischen mensch, die juist dat oogenblik kiest om
wenken te geven voor het omspannen der beesten? Zoo ook: hoe komt iemand ertoe,
juist als voor den te leveren slag de oude kaders alle hens aan het dek roepen om
troepen, hulpcorpsen en bondgenooten te werven, aan die bestaande kaderindeeling
te gaan tornen? Geen wonder, dat de Heer N o l t h e n i u s , die zulk een stuk tijdens
den laatsten stembusstrijd bestond, van rechts en links haast alle handen op zijn hoofd
kreeg. Hem werden een paar etiketten opgeplakt, die, zóo als éens de kaders waren,
zich niet met elkaar verdroegen, den beplakte het aanzien gaven van een' cameleon.
Hij heette ‘een Liberaal, die met behulp der Kerkelijken in de Kamer wilde komen.’
Daarmeê was hij afgemaakt.
Nu de strijd gestreden is, en onze ‘wilde’ de stilte benuttigt om nog eens zijne
stem te verheffen, is er gelegenheid om kalmer te overwegen wat hij te zeggen had.
Wat wil dan deze man, die liefst zich zelven ‘nationaal liberaal’ hoort noemen. Het
is geen onzeker geluid, dat wij van hem te hooren krijgen. ‘Wegnemen’ (dus spreekt
reeds zijne inleiding) ‘wegnemen wil ik de door niets gerechtvaardigde vrees en
zenuwachtigheid, welke de ware liberalen belet zich te voegen bij de zoogenaamd
kerkelijke partijen.’ Met dat doel gaf hij zijn boekje in het licht.
De gronden, waarmeê hij zijn streven toelicht, zijn deels historische, deels actueele.
Het verleden, allereerst, is hem bewijs, dat ‘liberaal’ en ‘clericaal’ geen tegenstelling
vormen. Als kampioen voor individueele vrijheid, bestreed de ‘liberaal’ van gisteren
den vrijheidschuwen ‘conservatief’; als wachter voor het zelfde kleinood, heeft die
van heden den voet dwars te zetten aan den ‘socialist’. Maar Rome en Dordt? Wat
kunnen die hem deren? Heeft in den bloeitijd onzer republiek de oppermacht van
Dordt ons kwaad gedaan? Heeft het Roomsche geloof P a s t e u r belet Pasteur te
wezen? Voor ‘liberalen’ is dus de ‘anti-clericale’ leus niet passend.
Doch er is erger: die leuze is een strik, den argeloozen ‘liberalen’ door hun'
geduchtsten vijand, door den ‘socialist’ gespannen. Met hen voortdurend aan te hitsen
tegen denkbeeldig ‘clericaal’ gevaar, verlamt het socialisme hun weêrstandsvermogen
tegen het werkelijk euvel, waarmeê het zelf ons dreigt: verstikking onzer individueele
veerkracht. Die toeleg dient ten spoedigste verijdeld. De echte ‘liberaal’ moet gaan
begrijpen, dat de twee wegen, waar
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de keuze tusschen valt, niet die zijn, waarvoor men hem laatstelijk placht te stellen,
maar veeleer deze: steviging van het individueele leven, met zijn besef van eigen
verantwoordelijkheid, met heel den schat van zijne geestelijke goederen, met al zijne
zegenrijke gevolgen ook voor de versterking van ons volksbestaan. Of wel het
tegendeel: verarming van dat alles, uitloopend in den nationalen dood. Waar dus het
dilemma wordt gesteld, daar kan de ‘liberaal’ naar Schrijver's hart niet weifelen in
zijne partijleus. Doch dan ook vindt hij Rome en Dordt niet tegenover zich, neen,
veeleer aan zijne zijde.
‘Maar de schoolkwestie?’ zal men vragen. ‘Is zij niet het lastige punt?’ Volstrekt
niet, luidt het antwoord. ‘Wat mij betreft, ik wensch ten volle tegemoet te komen
aan de eischen van de rechterzijde’. Ook en vooral, omdat daardoor in het onderwijs
het zedelijk element de ruime plaats kan krijgen, die wij het zoo dringend moeten
toewenschen.
Dat struikelblok éens uit den weg geruimd, stelt zich de Heer N o l t h e n i u s voor,
met zijne vrienden van de rechterzij éen hoofddoel na te streven, waar inderdaad de
auteur van ‘Ons Program’ veel voor kan voelen. Het is, om kort te gaan,
‘decentralisatie’. Gebroken wil hij zien met den modernen sleur, die alle leiding van
ons volksleven in handen speelt van het staatsgezag. Gestuit het samenstroomen aller
krachten en gaven, aller talenten en ambitiën naar twee of drie
bevolkingsmiddelpunten in slechts een paar onzer gewesten. Gekeerd ook de
noodlottige opzuiging van onze voortbrenging en ons verkeer in louter groote
ondernemingen, waardoor in het eind de middelklasse wordt vermoord.
‘De middelklasse’, zij blijkt inderdaad het voorwerp van des schrijvers trouwste
zorg. O zeker, de arbeider krijgt meê zijn deel van toegezegde gaven. De
vleesch-accijns moet afgeschaft, de suikerprijs verlaagd, de gelegenheid tot
ontwikkeling verruimd, de regeling der ouderdomspensioenen geschoeid op heel wat
ruimer leest dan het afgetreden cabinet bedoelde. Maar den besten dienst meent de
Heer N o l t h e n i u s onzen werklieden te bewijzen met de versterking van den naast
hoogeren sport op de ladder der maatschappij: den kleinen burgerstand. Daartoe
strekt de bevordering des handels door het verruimen van ons afzetgebied, - de
steviging der nijverheid - in - het - klein, des noods zelfs door beschermende
invoerrechten, - de verheffing van onzen landbouw door eene gansche reeks van
maatregelen, in te leiden met de stichting van een afzonderlijk departement voor dien
be-
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drijfstak, - de aanpassing van ons middelbaar onderwijs aan de behoeften van den
burgerman. Op al die punten is het ministerie P i e r s o n tekort geschoten, nog niet
zoozeer door wenschelijke hervormingen niet aan te durven, als door te sturen in
verkeerde richting. Slechts het ‘nationaal liberalisme’ der rechterzijde vermag het
veel belovende program in daden te belichamen.
‘Lente in de politiek’ noemde de schrijver zijn boekje. De naam is in twee opzichten
gelukkig gekozen. Lente is frisch, opwekkend en verkwikkend. Maar lente is ook
groen.
Er is veel hoopvolle stemming in deze bladzijden. Als symptoom, is haar
verschijnen een heuglijk feit. Dit maandschrift zou zich zelf niet zijn, als het niet den
Schrijver toejuichte, die het ‘liberale’ Nederland zoo krachtig oproept om toch niet
steeds zich blind te staren op het ‘zwarte spook’ van rechts, maar eindelijk eens front
te maken naar het roode aan de overzij. Er broeit en gist iets, wat ons moed geeft.
‘Christelijk-nationaal’, ‘Nationaalliberaal’, ‘christelijk-liberaal’... ‘What 's in a name?’
Eene sterke middelgroep wil, schijnt het, uit die woelende elementen worden. Zij
wacht den man, die hare bestanddeelen tezamensmeedt.
Hoe gaarne zouden we in den Heer N o l t h e n i u s dien man begroeten! Was maar
zijne lente niet tegelijk zoo groen! Deze ‘wilde’ is wel heel wild. Dat blijkt reeds uit
zijne geschiedkundige beschouwingen. Zou men, dien ‘passus’ lezend, niet gaan
meenen, dat F r e d e r i k H e n d r i k , R e m b r a n d t , Vo n d e l , H o o f t (om van
‘de gouden eeuw’ alleen maar die te noemen) wel stoere calvinisten moeten zijn
geweest? En als de vondsten van P a s t e u r zijne kerk tot eere strekken, eilieve, waar
zijn de Pasteurs in zulke wel bij uitstek Roomsche landen, als Spanje of Mexico?
Maar dat nog daargelaten: heeft in het actueele deel van zijn geschrift de Schrijver
zich wel rekenschap gegeven van de bezwaren der problemen, waartusschen hij zoo
luchtig zich bewoog? Bedacht hij wel, dat de schoolvrijheid, die hij vóorstaat, allicht
tienduizenden van kinderen zou op doen voeden in die ‘socialistische’ ethiek, die hij
zoo hartelijk verfoeit? Heeft hij wel ooit zijn' indruk van ‘het kwijnen onzer
middelklasse’ in ernst getoetst aan materiaal der statistiek? Kan hij die kwijning waar
maken, bij voorbeeld, tegenover.. den socialist B e r n s t e i n , die van het geloof aan
dat vertelsel (een lievelingsdogma zijner partijgenooten) door de welsprekendheid
der cijfers is genezen? Heeft hij zich duidelijk kunnen maken,
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wat het zegt, te pleiten voor bescherming, dat is: belemmering van den invoer, dat
is noodzakelijk op den langen duur: vermindering van uitvoer; en dan daarnaast te
ijveren voor verbreeding van ons afzetgebied?! Heeft hij ooit eenige studie gemaakt
van een' enkelen der maatregelen, die hij spelenderwijs vóorslaat tot verheffing van
den boerenstand? - de vraag, bij voorbeeld, zich gesteld, hoe, bij versterf, de bezwaring
van klein grondbezit tegen te gaan in een land, waar het beginsel van het gelijk-op
deelen der kinderen ook zelfs den boeren zoo in het bloed zit als bij ons? En eindelijk:
heeft hij niet gevoeld, dat geheel zijne verlanglijst van wat ‘men’ te doen had voor
dit en te geven voor dat (eene ‘ruime’ staatsbijdrage tot de ouderdomspensioenen
incluis!) al zeer zonderling afstak tegen den aanhef? O, de ironie der
hervormingsprogrammen, waarmêe men in verkiezingsdagen stemmen vangt! Zij
beginnen met een betoog voor inkrimping der overheidsbemoeienis ‘in abstracto’,
en eindigen met ‘in concreto’ te eischen... oprichting van een gloednieuw departement
van algemeen bestuur!!
In den aanhef zijner inleiding gunt zich de Schrijver het onschuldige vermaak van
een speldeprikje aan ‘Onze Eeuw’ en hare ‘wenkbrauwfronsende professoren’, zoover
afstaande van ‘het volk’, dat, natuurlijk! alles beter weet. Wij raken aan die goedkoope
‘trucs’ gewend en trekken ze ons niet aan. Wij zijn ons klaar bewust, hoezeer aan
het weten van mannen, die niet in de practijk verkeeren, de frische, klare
aanschouwelijkheid ontbreekt der kennis, in de school des levens opgedaan. Wellicht
echter zal de Heer N o l t h e n i u s , na de lectuur van deze regelen, het zich zelven
in stilte belijden, dat toch die achterstand op onzen kerfstok niet te éenen male zonder
compensatie is.
L B: 10 X. 1901.
W.V.
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Gouden Bruiloft.
Door H. de Busschere.
Het was koud en mistig op den Dam. In den vroegen winteravond - de klok op het
Paleis sloeg half zes - schenen de weinige lantaarns in een kring van damp; om het
monument stonden de tramwagens als onzekere massa's.
Met vluggen tred kwam H e n d r i k v a n O v e n uit zijn kantoor, gedoken in zijn
dikken jas, waarvan hij den kraag nog opzette, toen hij den kouden mist voelde. Door
een paar straten bereikte hij den Dam en was er juist bijtijds om den vertrekkenden
tram naar het Haarlemmerplein nog te kunnen nemen.
‘'n Pasje,’ vroeg hij en dacht toen weer aan de oude luidjes, die hij ging opzoeken,
bedeelden van Liefdadigheid naar Vermogen, aan wie hij als districts-bezoeker
wekelijks een rijksdaalder bracht. Brave, eenvoudige oude menschen waren het. De
man, een goede zeventiger, was metselaar geweest zijn leven lang, totdat hij niet
meer had kunnen werken en met de gedwongen werkeloosheid ook de armoede was
gekomen. Want veel óverleggen was niet mogelijk geweest; ze hadden het nooit over
den balk gegooid, maar een mensch wou toch graag knap voor den dag komen en
de kinderen konden ook niet van den wind leven. Vader had ook niet altijd werk
gehad en dan was het telkens
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weer noodig geweest de bespaarde centen aan te spreken om toch rond te komen.
Van tijd tot tijd had moeder ook nogal gesukkeld en daar was ook heel wat aan
heengegaan.
Zij was een klein, nietig vrouwtje, met ronden rug en het hoofd wat hangend op
de borst, geschrompeld was haar vel als van een ouden, ingedroogden appel, tanig
en bruin de huid ook van haar gezicht. Maar haar donkere oogjes schitterden nog als
zij sprak, vooral als zij vertelde van den vroegeren tijd, nu bijna vijftig jaar geleden,
toen ‘Vader’ met haar trouwde en toen ze zoo knap in haar boeltje zaten met zes
mahoniehouten stoelen van haar zusters man, die meubelmaker was van zijn
ambacht...
Even voorbij de Prinsengracht stapte v a n O v e n van de tram af, liep een
zijstraatje door, dat langs een van modder glibberige helling hem naar een brug over
de Brouwersgracht voerde. Links omgaande sloeg hij de straat aan zijn rechterhand
in, de Goudsbloemstraat, een van die lange, vuile Jordaanstraten, die alle wonderlijk
genoeg namen van bloemen dragen.
Naast de verlichte ramen van een komenijswinkel was een donkere poort, die
toegang gaf tot een nauw gangetje. Aan het eind daarvan stond het oude, bouwvallige
huis, waarvan de voorgevel slechts een paar meters verwijderd was van den
achtergevel van den komenijswinkel, daarvan gescheiden door een vochtig
binnenplaatsje, waar de zon elken dag maar heel even schijnen kon, wanneer haar
stralen niet door de hooge muren voor en achter werden tegengehouden.
Va n O v e n stommelde een uitgesleten, vette trap op in het achterhuis en,
kloppend tegen een lage portaaldeur één hoog vóór, kwam hij bij de oudjes. De man,
hartstochtelijk rooker, zat met een pijp in den mond, waarvan de walm de heele
kamer vervulde. De vrouw, meer dan gewoonlijk ineengedoken, zat tegenover hem
aan de tafel, voor het blad, waarop koffiegerei en een komfoortje, dat net genoeg
schemerlicht in het vertrekje gaf om vaag de omtrekken der menschen en dingen te
onderscheiden.
‘Goeden avond samen’, zei v a n O v e n ; ‘daar ben ik weer.’
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De oude man bromde iets onverstaanbaars in zijn baard en wees met de steel van
zijn pijp, die hij even uit zijn mond had genomen, op zijn vrouw.
‘Wat is er met haar?’ vroeg de bezoeker.
‘Moeder slaapt’, bromde de oude man.
‘Is ze niet wel?’
‘Ziek is ze niet’, zei de ander. ‘Maar ze heeft weer erg opgetrokken van nacht met
de hoest. Ze is dan heel vol op de borst, weet u’.
‘Je woont hier ook niets gezond’, zei v a n O v e n . ‘Waarom gaan jullie niet liever
aan de straat wonen? Dan heb je meer licht en lucht’.
‘Meneer heeft goed praten’, antwoordde de oude met zijn brommerige stem, ‘maar
het kan niet lijen, we komen nou net rond met den rijksdaalder en met het kleine
beetje, dat we nog eens van hier en van daar krijgen’.
‘Een daalder verwoon-je hier, is 't niet?’
En toen de ander dat bevestigde, ging v a n O v e n voort:
‘En kan je dan voor een daalder niets beters krijgen in de straat?’
De oude man gaf geen direct antwoord, maar zei:
‘Ik heb onderlaatst een heele mooie woning gezien aan de Lindengracht, een flinke
nette kamer, ook één hoog vóór, met drie ramen. En dan zit je aan de breede
Lindengracht, waar je nog wat passage hebt en je kunt er blommetjes voor het venster
hebben. Maar ik heb er me eens naar geïnformeerd, maar het is vijf en dertig stuiver
en dat kan er niet af’.
‘Dat is wel jammer’, zei v a n O v e n . ‘Zie je geen kans op dit of op dat wat te
bezuinigen en dan een kwartje meer te verwonen?’
‘'k Heb er met moeder al dikwijls genoeg over gesproken, maar het gaat niet, het
komt alles net uit zooals we het sinds jaar en dag hebben uitgerekend, de bus-centen
en de dertig stuivers voor de woning en zooveel voor dit en zooveel voor dat. Als
we nou den rijksdaalder maar houden en als de kinders doorgaan met ons nou en dan
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eens 'n happie eten te geven, dan sluit het net als 'n bus’.
‘Ja’, zei v a n O v e n nadenkend, ‘ik zie ook geen kans meer van 't genootschap
te krijgen. Een rijksdaalder, dat staat er toe. Er zijn al zooveel vragers, dat begrijp
je, en zooveel geld is er niet. Er zijn er ook een heeleboel die maar 'n gulden of 'n
daalder krijgen’.
De oude man zweeg en klopte zijn pijp uit op den rand van den steenen aschbak.
Het geluid deed de oude vrouw wakker worden. Haar kleine oogjes hadden wat
moeite in het schemerdonker te ontdekken wie daar zat, maar toen bedacht ze zich
dat het Vrijdag was en dat het om en bij zessen zou zijn, dag en uur waarop ‘de
meneer van het genootschap’ altijd kwam.
‘Guns, is u het, meneer?’ zei het oudje wat bedremmeld en verlegen. Want ze
vond het niet behoorlijk dat ze onder zijn bezoek had zitten slapen en begon al gauw
daarvoor haar excuses te maken. Va n O v e n ging daar niet op door, zei dat hij van
haar man gehoord had hoe ze van nacht het weer te kwaad had gehad met de hoest
en dat dus dat slaapje haar wel toekwam.
‘Meneer wou je laten verhuizen moeder’, zei de oude man.
‘Verhuizen?’ vroeg ze, en de donkere oogen glansden op.
‘Ja’, zei van Oven, ‘ik zei daarnet nog, 't is hier een nare kamer, donker, geen lucht
of licht en heel vochtig ook’.
Toen kwam de oude vrouw los met al haar grieven tegen ‘de woning’. Of het er
vochtig was? Het brood beschimmelde in de kast. En het huis er voor maakte de
kamer zoo donker, dat al de plantjes, die ze van haar vroegere woning had
meegebracht, gestorven waren. Er kon niets aarden boven dat bedompte plaatsje. En
gemeen volk dat het was, boven en onder en achter hen! Dronkelappen waren het!
En de vrouwen, nou... een mensch mocht geen kwaad van zijn naasten zeggen en
we hadden allemaal onze gebreken, maar dàt was toch een schandaal, zooals dat volk
leefde. Meneer wist dat zoo niet, maar hij moest het maar eens zien. Laatst nog met
het Oranje-
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feest was het door het heele huis een leven geweest, dat hooren en zien je verging.
Ze hadden bedacht dat ze een eereboog zouden zetten voor het poortje en ze zouden
er dan allemaal wat voor bijdragen. Maar zij had niets willen geven, want ‘Vader’
had gezegd dat het toch allemaal centen voor jenever zouden zijn. En net zoo was
het uitgekomen ook. Het heette dat er geen centen genoeg waren voor een mooie
eerepoort en dat ze daarom elkaar maar zouden tracteeren. Dàt was me een boel
geweest, dien dag en die halve nacht! Als gekken hadden ze gezongen en gesprongen
en er was er niet één nuchter geweest in het heele huis. Toen ‘Vader’ ze 's avonds
gevraagd had om wat stil te zijn, want dat moeder nu slapen moest, hadden ze den
ouden man uitgelachen en ze hadden hem beleedigd ook, want één had zijn hand
opgehouden als een bedelaar. Dat was van wege het geld van het genootschap; ze
gunnen een fatsoenlijk mensch niet dat-ie geholpen wordt. En gehost hadden ze
boven hun hoofd, dat ze geen oog had kunnen toedoen, en al maar bang was geweest
dat de vloer het niet houden zou of dat ze in hun dronkenschap op de kamer zouden
komen.
‘Maar dan hadden ze toch nog met mij te doen gehad’, zei de oude man.
‘Ja,’ zei de vrouw, ‘“Vader” was toch wel zoo boos, dat ik moeite had hem hier
te houden. Want zeit-u nu zelf, wat zou dat nou gegeven hebben, als hij zijn eigen
daarin gemengd had?’
‘Vader’ betuigde dat hij zijn man nog wel stond als het om eerlijk vechten te doen
was, maar met dat gemeene volk wist-je niet of ze temet niet een mes zouden trekken...
Va n O v e n kwam op de quaestie van het verhuizen terug en vroeg of Moeder
ook die woning van vijfendertig stuivers gezien had en of zij ook geen kans zag die
hoogere huur te betalen. - Neen, gezien had ze die woning niet, want meneer wist
wel, ze was zoo erg slecht ter been. En vijf stijvers er bij leggen, neen, dat ging niet;
het was net als ‘Vader’ gezegd had: ze kwamen net rond, maar er kon dan ook niets
bij...
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Toen bedacht v a n O v e n zich dat deze brave oudjes wel gelukkiger zouden zijn
als ze uit deze sombere, ongezonde omgeving weg waren en wat meer licht en lucht
hadden aan de Lindengracht, en dat dit geluk bereikbaar was voor één kwartje per
week! Hij bedacht zich ook dat hij dat kwartje er telkens wel kon bijleggen; wat
maakte dat uit op zijn budget? En met een stillen glimlach van genoegen om zijn
mond zei hij:
‘Wel, ik zou zeggen, we moesten die woning dan maar huren aan de Lindengracht.
Is die nog te krijgen?’
‘En de centen?’ vroeg de oude man.
‘Dat zal zich wel vinden; daar sta ik voor in. Hoe of van wie het komt, dat kwartje
extra, dat doet er niet toe, maar ik zal wel zorgen dat ik elke week f 2.75 meebreng
in plaats van den rijksdaalder.’
‘Meneer is wel goed voor ons,’ zei het arme vrouwtje geroerd en in een opwelling
van warme dankbaarheid nam ze in eens zijn hand in haar gerimpelde, knokelige
handen. ‘Meneer is wel goed. Maar Vader, loop er dan gauw heen, dat een ander het
ons niet nog voor de neus wegsnapt.’
‘Wees daar maar niet bang voor, Moeder,’ zei de man en greep naar zijn bonte
muts; ‘ik ga er zoo heen, hoor. Gister was 't nog niet verhuurd; toen ben 'k er nog
eens langs gegaan.’
‘Wel, ik ga mee’ zei v a n O v e n , ‘dan zie ik meteen ook waar het is.’
‘Zullen we dan maar dadelijk gaan?’ vroeg de oude ongeduldig.
‘Als je wilt; ik ben klaar. Dus tot ziens, juffrouw. Ja... zien we elkaar dan de
volgende week al dadelijk in de nieuwe woning terug?’
Ja, dat ging wel; ze konden er zoo af, van deze kamer.
‘Nog wel vriendelijk, bedankt, meneer!’
Va n O v e n en de oude man gingen de Goudsbloemstraat door, sloegen een
zijstraat in, toen rechts om en kwamen voor een groentenzaakje aan het eind van de
Lindengracht.
‘Hier is het’, zei de oude, die onderweg geen woord
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had gesproken. En op een toon van gezag - want hij voelde zich als een kapitalist nu
hij die duurdere woning ging huren - vroeg hij aan de groentenvrouw om den sleutel.
De baas was uit en had den sleutel meegenomen; hij zou over een half uurtje
thuiskomen.
‘Ik kwam de woning huren’, zei de oude man met iets gewichtigs en triomfantelijks
in zijn stem.
Best, de vrouw zou het aan den baas zeggen. Dat was dan in orde. Of hij dan zijn
naam en zijn adres maar wou opgeven.
Toen die formaliteiten vervuld waren, ging de oude man weer naar huis, den
‘meneer van 't genootschap’ groetend zonder een woord van dank. Want hij was wat
stug en norsch, de oude, en hield niet van veel praatjes. Maar de ander, die hem
kende, wist dat hij hem gelukkig gemaakt had en merkte amper op dat de man niet
noodig vond zijn erkentelijkheid te toonen. Aan v a n O v e n was de eigenaardige
autoritaire en zegevierende toon, waarop de ander verklaard had de woning te huren,
niet ontgaan en hij vond daarin al belooning genoeg voor iets, dat toch ook voor hem
zoo'n onmerkbaar-klein offer was.
's Middags, aan tafel, in het witte zaaltje bij K r a s dacht v a n O v e n aan de
blijdschap der oude vrouw, die zoo warm zijn hand had gegrepen, en hij verheugde
zich dat deze oudjes, van wie hij langzamerhand zooveel was gaan houden, voortaan
beter zouden wonen en gelukkiger zouden zijn.
Den volgenden Vrijdag vond v a n O v e n de oudjes al geheel op orde in de nieuwe
‘woning’. Een breeder trapje voerde naar de kamer, die niet hoog van verdieping
was, maar ruimer en vooral beter van licht dan het somber vertrek in de
Goudbloemstraat. ‘Vader’ zat met een voor zijn doen bijzonder tevreden uitdrukking
op het toch altijd nog norsche gezicht zijn pijp te rooken; ‘Moeder’ keek uit naar de
menschen, die langs kwamen op de gracht. Va n O v e n feliciteerde de oudjes met
den ruil, zei dat ze hier heel wat prettiger zaten dan ginds en vroeg ten overvloede
of het hun wel beviel, hier?
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Of het hun beviel? Nou, dat kon Meneer wel begrijpen. Kijk eens wat een ruimte en
wat een bedsteden! En er was nog een klein keukentje ook, boven de trap, en een
hokje voor ‘de brand’. En had Meneer al naar het behang gekeken? Dat hadden de
kinderen gedaan; die waren toch zoo blij geweest dat Vader en Moeder gingen
verhuizen! Ze hadden het al zoo dikwijls gezegd dat Vader en Moeder niet hoorden
in dat huis in de Goudbloemstraat onder dat gemeene volk. En de kinderen, die allebei
nogal op hun fatsoen waren, kwamen dan ook daar zoo weinig mogelijk kijken. Maar
hier op de Lindengracht was het een aanloop van belang! Dan zat de oudste dochter
er met haar man, dan weer de jongste, of ze stuurden hun kinders met 'n happie eten
voor grootmoeder. En ze hadden ze ook in de bloemetjes gezet.
‘Het zonnetje schijnt hier toch zoo lekker, Meneer. Kijk eens hoe m'n bloemetjes
staan!’ zei het oude vrouwtje.
Va n O v e n bewonderde alles en dacht terug aan de oude woning. Hij herinnerde
zich nu dat hij daar nooit behang op de muur had gezien, zoo donker was het er. En
ook de meubels zag hij nu voor het eerst pas goed. Als hèm dat verschil zoo opviel,
hoe moesten dan de bewoners zelven gelukkig zijn met den ruil!
Toen hij opstond en den rijksdaalder op tafel lei, keek de oude hem een oogenblik
vragend en achterdochtig aan. Va n O v e n lei er een kwartje naast.
‘En dit is dan voor de nieuwe woning’, zei hij.
Verbeeldde hij het zich of was er bijzondere warmte in de stem, waarmede het
oude vrouwtje hem dankte?
Maar voordat hij wegging, hadden de oudjes hem nog wat te vertellen. Het trof
zoo goed dat ze nu net nog verhuisd waren, want ze zouden al heel gauw hun gouden
bruiloft vieren en dàt hadden ze niet graag in die andere woning gedaan; zij waren
dan niet eens zeker geweest of hun eigen kinders wel gekomen waren. Maar hier....hier
zou het een mooi feest zijn. Want Meneer wist dat zoo niet, maar zoo'n zilveren of
gouden bruiloft werd eigenlijk veertien dagen lang gevierd; het begon met den dag
dat
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ze ondertrouwd waren en al den tijd dat ze onder de geboden hadden gestaan waren
ze dan nu weer bruid en bruidegom, tot op den dag van het huwelijk. Dàn zouden ze
de kinders en de kleinkinders bij zich krijgen den heelen dag.... En hoe had dàt nu
in die oude woning moeten gebeuren!?
‘Nou’, bromde de oude man, ‘wat dat nou aanbetreft, daar zou ik nou zoo rouwig
niet om geweest zijn. Ik zeg, als ze niet komen willen, dan moeten ze wegblijven.
En al die drukte, die ze met zoo'n feest maken, daar moet ik ook al niets van hebben.
Ik wou maar liever dat die heele geschiedenis al voorbij was of dat ze mij met Moeder
hier rustig lieten zitten.’
Maar ‘Moeder’ protesteerde. ‘Neen, een feest moest feestelijk zijn, wat zegt u nou,
meneer? En als de kinders er nou plezier in hadden er wat drukte van te maken, dan
moesten zij toch niet gaan zeggen dat ze dat liever niet hadden’.
De oude man liet zich niet overtuigen:
‘Ze halen je den heelen boel overhoop, Moeder, je zult het zien, en het kost je nog
een hand vol geld ook, wat ik je zeg.’
Va n O v e n liet de oudjes achter in hun vreedzaam dispuut. Maar toen hij de
volgende week terugkwam, kon hij toch den ouden man geen ongelijk geven. De
‘bruiloft’ was begonnen; de heele kamer was versierd; de kinders hadden ‘met een
smoesje’ de oude lui buiten hun woning getroond en toen één, twee, drie, alles mooi
gemaakt. Papieren bloemen overal: aan de stoelen van het bruidspaar, aan Vaders
pijp, aan het oor van den trekpot. En daar bleef het niet bij. Aan de lage zoldering
was boven de tafel een kroon van papieren groen en papieren bloemen opgehangen
en van de kroon af slingerden zich festoenen naar de leuningen der stoelen van het
bruidspaar, dat zoodoende als onder een veelkleurig, puntig baldakijn zat. ‘Moeder’,
aan wie dat alles wel besteed was, glimlachte van den pret, toen ‘de Meneer’ zijn
compliment maakte aan het gouden paar en tot levendige voldoening van een der
‘kinders’ - een stevige vrouw van in de veertig - de versiering prees.
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Maar ‘Vader’ zat daar als een slachtoffer; hij had het te kwaad met het bloempje aan
zijn pijp en zijn arm kwam telkens tegen een van de festoenen aan. Va n O v e n
kon niet nalaten te lachen om den ouden man, die zoo wanhopig keek alsof dat alles
daar nu alleen aangebracht was om hem te hinderen! Eerst toen v a n O v e n hem
een kistje sigaren als feestgave aanbood, klaarde het gezicht van den bruigom op.
En den Vrijdag daarna zaten ze er nog, net zoo, maar het gezicht van den ouden
man stond nog strakker.
‘Wanneer is nu de bruiloft?’ informeerde v a n O v e n .
Aanstaanden Dinsdag; dan kwamen de kinders en de kleinkinders en een paar
goede kennissen. Het zoo een mooi feest zijn: v a n O v e n hoorde een vaag verhaal
aan van een groot stuk ossenvleesch, dat door een dame was toegezegd op voorspraak
van den predikant van de wijk; er scheen ook uitzicht te bestaan op het bezit van
twee flesschen rooden wijn; Moeder zou de kinders ook nog wat laten koopen en de
kinders zouden zelf ook het een en ander meebrengen; zoo zou het gastmaal in orde
komen.
‘En dan Meneer zijn sigaren’, zei de oude man. ‘Ze zijn best’, verklaarde hij op
den toon van een kenner.
‘Vader is er toch zoo zuinig mee!’ zei de oude vrouw. ‘Hij rookt er iederen dag
één, Zondags twee’.
‘Ik zou er maar niet al te zuinig op wezen’, zei v a n O v e n .
De oude man keek den bezoeker eens aan alsof hij zeggen wou: jij hebt mooi
praten!
‘Neen,’ zei hij, ‘één per dag, dat staat er toe. Zoo kom ik er het langst mee uit.’
Toen v a n O v e n weer buiten kwam, op de gracht, bedacht hij zich dat het wel
aardig zou zijn, als hij de oudjes Dinsdag op het feest met een groote taart verraste.
Dat ontbrak klaarblijkelijk nog aan het festijn. Zou dàt niet mooi zijn, als er
onverwacht zoo iets werd thuisbezorgd? Maar waar in den Jordaan een banketbakker
te vinden, die iets bijzonder goeds in dit genre zou weten te leveren? Va n O v e n
dacht er een oogenblik over na; hij was vlak bij de woning
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van vrouw P., ook een der bedeelden van Liefdadigheid, die aan zijn zorgen was
toevertrouwd; die wist hem zeker wel te helpen.
Hij stommelde in de Goudsbloemstraat den bouwvalligen trap op, die naar de
kamer van het gezin P. leidde. De jonge vrouw, altijd vroolijk en opgewekt trots haar
armoede, was bezig met het eten; de man lag in de bedstee; hij had werk bij de
gemeente-reiniging 's nachts en sliep nu overdag uit, lang, heel lang, want hij was
borstlijder en het nachtwerk pakte hem erg aan.
‘Is u daar weer, meneer!’
‘Ja, juffrouw, daar ben ik weer. En nu kom ik u eens wat vragen.
‘Mij wat vragen, meneer? Neen, die is goed!’
‘U moet me het adres van een koekenbakker zeggen; ik wil een mooie taart hebben
voor menschen, die hun gouden bruiloft vieren. Wie kan me dat het beste maken?’
‘Een taart voor een bruiloft? Laat eens kijken. Dan moet u bij E v e r s e n zijn in
de Leliestraat, op den hoek van de tweede dwarsstraat.’
‘Kent die dat werk wel?’
‘Of-ie dat kent, meneer! Laatst nog heeft hij voor de bruiloft van mijn nichtje, u
weet wel, dat meissie, dat u hier wel over den vloer hebt gezien, ze is nou met een
sigarenmaker getrouwd, nou, daar hebben ze op de bruiloft ook een taart van
E v e r s e n gehad. Fijn, hoor! Is 't niet, Willem?’
Maar uit de bedstee kwam geen antwoord op dat beroep.
‘Hij slaapt een gat in den dag, meneer!’ zei vrouw P. lachend. ‘En snorken! Soms
snorkt-ie zijn eigen wakker, wilt-u-'t wel gelooven?’
Va n O v e n wist wat hij weten wou en bleef niet lang meer praten. E v e r s e n
was al gauw gevonden. Ja, hij kende dat werk! Kijk, daar stond er net een; als meneer
maar eens wou zien, maar dàt was er nu een voor een zilveren bruiloft, want er waren
zilveren lovertjes op en een zilveren vlaggetje bovenop; voor een gouden bruiloft
was dat alles dan natuurlijk van goud.
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‘En wat kost deze nu?’
‘Die komt op 'n rijksdaalder, meneer.’
Va n O v e n zag het kunststuk aan. Op een breeden ring van gebakken deeg
verhief zich een smallere en op dien weer een smallere en zoo voorts, alles kunstig
bezet met zilveren lovertjes en zilveren erwten en met een zilver vlaggetje in top. Ja,
dat was mooi. En E v e r s e n merkte op dat het in goud ‘nog veel rijker’ stond.
Goed dan; zoo een moest er voor hem gemaakt worden, met goud; hier was de
rijksdaalder en de jongen had Dinsdag de taart alleen maar af te geven aan het adres,
dat de patroon noteerde. Hoe laat op den dag te brengen? Va n O v e n kaatste de
hem gedane vraag aan E v e r s e n terug: hoe laat begon zoo'n feest gewoonlijk? O,
al vroeg; de menschen zaten dan eigenlijk den heelen dag bij elkaar, maar het beste
was de taart zoo om een uur of twaalf te bezorgen. Afgesproken; om twaalf uur dus;
Dinsdag; zonder mankeeren.
Toen het Dinsdag was, aarzelde v a n O v e n of hij naar de Prinsengracht gaan zou.
Hij begreep dat de anoniem gezonden taart wel dadelijk aan hem zou zijn
toegeschreven en hij wou den schijn niet aannemen, alsof hij daarvoor een bedankje
kwam halen. Ook vond hij het vervelend dat hij daar midden in het feest zou vallen,
al de kinders en de kleinkinders zou zien. Maar aan den anderen kant bedacht hij dat
de oudjes misschien niet aardig zouden vinden, wanneer hij als gewoonlijk Vrijdag
eerst kwam en dus op den eigenlijken feestdag wegbleef; daarom zou hij toch maar
gaan; hij behoefde ook immers er niet lang te blijven zitten; hij zou even oploopen,
het bruidspaar de hand drukken, zich gauw onttrekken aan de dankbetuigingen voor
de taart en weer opstappen.
Onderweg stelde hij zich voor hoe het zijn zou bij de oudjes, als hij er binnen
kwam. Op dit uur - het was bij zessen - zou de maaltijd zeker wel zijn afgeloopen,
maar de gasten zouden er wel alle nog zijn, de getrouwde dochters met hun mans en
kinderen en de ‘goede kennissen’,
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die ook genood waren. In zijn verbeelding zag hij het heele gezelschap al in een
breeden kring om de tafel zitten bij de oudjes in hun versierde stoelen, onder de
veelkleurige festoenen. De oude man zou zeker wel tegen wil en dank sigaren uit
zijn kistje hebben moeten presenteeren; wat zou er een walm hangen in de lage
kamer! Als dat ‘moeder’ maar niet opbrak, dat zitten in dien rook en die benauwde
lucht.
Het trof v a n O v e n eerst toen hij vlak bij het huisje was, dat de vlag, die veertien
dagen lang had uitgehangen, was ingehaald. Ook zag hij van de straat af dat de
gordijnen neergelaten waren en dat er geen licht brandde in de kamer; er was ook
geen gegons van stemmen. Hij begreep er niets van! Was dàt het groote feest? Zouden
ze misschien niet thuis zijn? Zouden ze het feest in de ruimere woning van een der
kinders zijn gaan vieren? Maar dan zouden ze dat hem toch wel vooraf verteld hebben.
Of zouden ze naar buiten zijn gegaan? Maar daar zou hij toch ook wel iets van
gehoord hebben en daarvoor was het ook veel te laat in het seizoen en de oude vrouw
kwam nooit uit. Wat was er dan? Was er dan plotseling een van de oudjes ziek
geworden sedert Vrijdag? Die gedachte, de laatste voordat hij binnentrad, bevestigde
zich dadelijk toen hij in de kamer rondkeek. De bloemen festoenen waren
weggenomen; alleen de oude vrouw zat aan tafel of liever, zij had haar hoofd op den
rand van de tafel gelegd met de armen in den schoot, een in de schemering schier
onherkenbare massa. Aan de tafel stond de vrouw, die hij al vroeger als een der
‘kinders’ hier had ontmoet; een jongetje en een meisje stonden in den hoek.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg v a n O v e n op onwillekeurig gedempten toon.
‘Vader!’ zei de dochter, met tranen in haar stem.
‘Wat is er met hem? Is hij ziek geworden?’
De vrouw knikte van neen.
‘Moeder heeft 'm van morgen dood in de bedstee gevonden’.
‘Dood?’ riep v a n O v e n .
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‘Hij was al niet te best den laatsten tijd’, vervolgde zij, ‘maar meneer weet wel: hij
was wat brommerig van nature en hij klaagde wel meer....’
‘En dat net vandaag!’ zei v a n O v e n meewarig.
‘Meneer had nog wel zoo'n mooie taart gezonden’, zei de vrouw met een lachje.
‘Daar staat-ie’.
Zij wees naar een hoogen, geelgeverfden trommel die tegen de gesloten bedstee
stond.
‘Het is wel heel, heel ongelukkig’, was alles wat hij te zeggen wist. En toen, met
een blik op het oude vrouwtje, dat niet sprak en niet bewoog: ‘Hoe is zij onder het
geval?’
‘Och, Meneer, wat zal ik u zeggen? Ze is er zoo vreeselijk van ontdaan! Ze heeft
niets gemerkt of gehoord van nacht, tot ze wakker werd en merkte dat het tijd was
om op te staan. Toen ze zag dat Vader nog niet op was, heeft ze 'm geroepen dat het
tijd was en of-ie haar kwam helpen, want, weet u, Meneer, Moeder is erg gebrekkig
met den ouden dag en vooral 's ochtends, zoodat Vader altijd het eerst opstond en
haar uit de bestee tilde en op een stoel zette. Maar toen hij maar geen antwoord gaf,
wat ze ook riep, toen is ze er zelf zoo goed en zoo kwaad als het dan ging er uit
gekomen en is hem aan zijn arm gaan schudden, al maar roepend: W i l l e m ,
W i l l e m , word toch wakker. En toen er geen beweging in hem te krijgen was, wat
ze ook riep en wat ze ook schudde, toen heeft ze begrepen dat-ie dood was. En zoo
hebben we haar gevonden, zooals ze daar nou nog zit. Er is geen woord uit haar te
krijgen, zoo heeft ze het te kwaad van den schrik. Ik heb haar al gezegd, ze moet
maar met ons mee, want ze kan hier toch niet alleen blijven met hem; ze is toch zoo
hulpbehoevend, weet u. Meneer weet zelf hoe stram of ze is’.
Hij ging naar het oude vrouwtje toe. Woorden vond hij niet; hij legde een hand
op haar hoofd. Zij keek even op en zag hem aan zonder iets te zeggen, met een blik
waaruit meer nog dan droefenis sprak de schrik over de vreeselijke ontdekking, Toen
liet ze het hoofd weer met een bons op de tafel vallen.
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‘We kunnen haar toch zoo niet laten’, vervolgde de dochter; ‘we zullen haar
meenemen van avond, als mijn man terugkomt. Ik zal zoometeen een van de kinders
zenden, dat hij met het karretje komt. 't Is zonde, drie weken geleden heeft Vader
haar op het eigenste handkarretje gezet en van de Goudsbloemstraat hier naar toe
gereden; want loopen kon ze niet zoover met haar krukken.... Hij heeft toch nog veel
schik gehad in zijn nieuwe woning, en in Meneer zijn sigaren ook. Was hij er nou
maar niet zoo zuinig op geweest! Moeder zei hem nog dat Meneer het hem onderlaatst
ook nog gezeid had dat hij niet zoo schriel voor zijn eigen zou wezen. En kijk nou,
het kistje is amper aangebroken’.
Va n O v e n maakte aanstalten om weg te gaan. Wat kon hij hier meer nog doen?
‘Maar Meneer’, ging de vrouw voort, ‘neemt u me niet kwalijk dat ik het zoo
vraag, maar hoe zal het nou met het geld van het genootschap gaan nou Vader dood
is? Want ziet u, als we moeder bij ons in huis nemen.... nou, wij hebben het ook niet
breed....
De bezoeker beloofde dat hij daarover spreken zou met ‘de heeren’ van het
genootschap. Dat zou wel in orde komen. Den heelen rijksdaalder zou de oude vrouw
wel niet houden, maar toch zeker wel wat, een gulden of een daalder misschien. In
elk geval moest ze maar beginnen met Moeder mee te nemen, van avond nog.
En toen dat afgesproken was en Va n O v e n nog gezegd had dat hij dan Vrijdag
niet meer hier, maar bij de dochter zou komen, ging hij. Eerst echter nog legde hij hij wist nog niets tot haar te zeggen en vond ook geen ander gebaar van troost - zijn
hand op het hoofd van het oude moedertje....
Maar zij keek zelfs niet even op.
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Onze verhouding tot Djambi.
Door E.B. Kielstra.1)
De tegenwoordige verwikkelingen met Djambi hebben aanleiding gegeven tot
verschillende beschouwingen. Aan den eenen kant, verwijten aan de Indische
regeering dat zij reeds veel te lang eene lijdelijke houding heeft aangenomen, die
uitliep op geringschatting; aan den anderen kant verwijten dat zij schuldig staat aan
noodelooze zucht tot machtsuitbreiding... aan imperialisme... aan ‘misdadig
imperialisme’ zelfs. Ja, daar wordt gesproken van een tweeden Atjehoorlog!!
Onder die omstandigheden is het wenschelijk, dat wij den feitelijken toestand
trachten te schetsen.
Onze verhouding tot Djambi wordt beheerscht door het politiek contract van 1888.
Al wat vóór dien tijd geschiedde, heeft, kan men zeggen, slechts historisch belang;
en of een der partijen in vroegere jaren in het een of ander opzicht gezondigd heeft,
is van geen dadelijken invloed op haar gedrag thans. Indirect natuurlijk wel: heeft
een der partijen steeds op goeden grond, in vroegere en latere jaren, over de andere
te klagen, dan doet zulks ook thans zijn invloed gevoelen.
Intusschen, ook die middellijke invloed heeft zijne grenzen. Voor zoover ons
bekend, is tusschen 1724 en 1833

1) Onder het afdrukken van dit opstel ontvingen wij de Memorie van Antwoord op het
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1902, waarin
omtrent de gebeurtenissen der laatste twee jaren verschillende bijzonderheden worden
medegedeeld. Wij kunnen er ons toe bepalen daarop de aandacht te vestigen.
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geenerlei aanraking tusschen Djambi en ons voorgekomen; wij kunnen dus gerust,
ter beoordeeling van het tegenwoordige, de gebeurtenissen vóór 1724 buiten rekening
laten, en ons overzicht met 1833 aanvangen.
In dit jaar verzocht de Sultan onze hulp tegen de zeeroovers, die zich van de
monding der Djambirivier hadden meester gemaakt. Die hulp werd verleend, en de
zeeroovers zijn door onze marine verdreven.
Hij betoonde zijne dankbaarheid door in hetzelfde jaar met eenige uitgeweken
Palembangsche grooten een inval te doen op ons grondgebied, in het Palembangsche
district Rawas. Volgens M e i n s m a (Geschiedenis der N.O.I. Bezittingen deel II 2o
stuk bl. 14) had hij het plan opgevat, de Nederlanders geheel uit Zuid-Sumatra te
verdrijven, en zou ook de moord op den assistent-resident van Bengkoelen, in 1833,
aan zijne opruiingen te wijten zijn.
Er werd nu, onder bevel van den luitenant-kolonel M i c h i e l s , eene expeditie
naar Djambi gezonden, met de opdracht, de Djambiërs van het Palembangsche gebied
terug te drijven en een geschikt punt aan de rivier van Djambi te bezetten, zoowel
ter bevordering onzer handelsbelangen als tot schadeloosstelling voor den ons
onrechtvaardig aangedanen oorlog en tot waarborg tegen nieuwe invallen.
M i c h i e l s toog met 150 soldaten en 200 man Madureesche hulptroepen naar
Rawas, vestigde zich te Soeroelangoen en verdreef daar na enkele kleine gevechten
de Djambiërs. Inmiddels voeren de schepen met 120 man landingstroepen de rivier
op en werd zonder tegenstand Moeara Kompeh bezet.
Weldra werd daarop door den Sultan met M i c h i e l s een vergelijk getroffen,
waarbij het rijk van Djambi gesteld werd onder de heerschappij en bescherming van
het Nederlandsche gouvernement, en dit het recht verkreeg zooveel versterkte punten
in het land te bezetten, als het noodig zoude achten. In het laatst van 1834 werd een
formeel verdrag gesloten, waarbij onzerzijds werd bedongen het recht om belasting
te heffen op den in- en uitvoer, en om het zoutmonopolie toe te passen; wij zouden
geen andere
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belastingen vorderen, en ons niet met het inwendig bestuur en de landsgebruiken
bemoeien dan voor zoover noodig tegen ontduiking onzer heffingen. Aan den Sultan
en den troonsopvolger te zamen werd eene jaarlijksche uitkeering van f 8000. verzekerd.
Opmerking verdient, dat, toen de resident van Palembang zich tot het sluiten van
dit contract te Djambi bevond, zich te gelijkertijd hier afgezanten van Bondjol - het
centrum der Padri's, onze vijanden op Sumatra's Westkust - vertoonden, die den
Sultan het aangaan dier overeenkomst afrieden; daaruit is wel af te leiden, dat er
verstandhouding tusschen de ons vijandige partijen op Oosten Westkust van Sumatra
bestond. De Gouverneur-Generaal ad interim, B a u d , was van oordeel dat uit
vermelde bijzonderheid bleek ‘dat de ons vijandige stammen in de binnenlanden
onzen invloed op de Oostkust met leede oogen zien toenemen’ (brief aan den Minister
van Koloniën van 21 April 1835 No. 179). Hij hechtte dan ook aan onze vestigingen
op de Oostkust minder waarde toen eenmaal, na den val van Bondjol (1837) en Daloe
Daloe (1838), de macht der Padri's voor goed gebroken was.
Men kan over ons optreden tegen Djambi in 1833 tot zekere hoogte verschillend
oordeelen. Het was de wensch van Va n d e n B o s c h , in het belang van den
Nederlandschen handel de riviermondingen op de Oostkust van Sumatra te
beheerschen; maar kan men daarom zeggen dat de invallen der Djambiërs op ons
gebied hem een geschikt ‘voorwendsel’ aanboden om dien wensch wat Djambi betreft
te bevredigen? Ons dunkt, dat men dan te ver gaat: wanneer de Sultan zich niet
vijandig had betoond - wat te meer trof na de hem verleende hulp - zou men hetzelfde
doel misschien hebben kunnen bereiken door vriendschappelijke onderhandelingen;
aldus is het in 1838 in Indragiri geschied, en men kan waarlijk niet denken dat Va n
d e n B o s c h aan expeditiën de voorkeur gaf, als hij zijn wensch óók kon vervuld
zien door den Sultan en den troonsopvolger eene jaarlijksche toelage aan te bieden.
Intusschen, - de beoordeeling van ons optreden in
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1833 is voor die der tegenwoordige verhoudingen van zeer ondergeschikt gewicht.
Onze vestigingen op de Oostkust van Sumatra hadden vooral ten doel, door
differentiëele rechten, den vreemden handel te weren en den eigen handel te
bevorderen. Geen wonder, dat de Britsche kooplieden van de Straits Settlements zich
bij hun Gouvernement over die vestigingen beklaagden, en dat dit Gouvernement
bij het onze protesteerde; niet tegen die vestigingen op zich-zelve, maar tegen de
gevolgen daarvan (de differentiëele rechten), die den Engelschen handel benadeelden.
B a u d , in 1841 Minister van Koloniën, gaf aan die protesten toe. Hij achtte onze
posten langs de Oostkust van te weinig belang om daarvoor op gespannen voet met
den machtigen nabuur te blijven, en gaf dus, met machtiging van Koning W i l l e m
II, last tot de ontruiming.
De in Indië gevolgde politiek werd daarmede afgebroken. De Sultan van Deli had
om onze bemoeiing met zijn land gevraagd. Met dien van Siak waren de
onderhandelingen reeds vrij ver gevorderd. In Indragiri waren wij sedert 1838
gevestigd, - nu volgde de periode van onthouding; alle posten ten noorden van Djambi
werden verlaten. Maar die te Moeara Kompeh (Djambi) bleef, in strijd met den
ontvangen last, behouden met bepaling dat daar geen differentiëele rechten zouden
worden geheven.
Waarom?
Omdat het belang van den Sultan en dat van Palembang beide zich tegen de
ontruiming verzetten.
De Sultan drong ten sterkste aan op de handhaving der bestaande regelingen: ‘de
bewilliging om alleenheerschend vorst te zijn, kon. hem alleen door de
noodzakelijkheid afgedwongen worden’. De resident van Palembang verwachtte dat,
onmiddellijk nadat wij Djambi zouden hebben verlaten, de Sultan verdreven of
vermoord zoude worden; het rijk zou een prooi worden van partijschappen en
burgeroorlog, en Palembang zou daarvan in niet geringe mate den terugslag
ondervinden.
De ontruiming was dus bedenkelijk voor de veiligheid
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in het Palembangsche, welks bevolking zou worden blootgesteld aan de gedurige
invallen van een roof- en woelziek volk; bedenkelijk vooral voor het rijk van Djambi
zelf, omdat de (in 1842 opgetreden) Sultan te kampen had met eene machtige
oppositie, en zich na ons vertrek moeilijk zoude kunnen staande houden.
De Gouverneur-Generaal vroeg op die gronden machtiging om Djambi bezet te
houden, en het Opperbestuur verleende die in bovenbedoelden zin (d.i. met afschaffing
der differentiëele rechten om den ‘overmachtigen en naijverigen nabuur’....‘alle
verdere redenen of voorwendsels tot vertoogen te ontnemen’).
Hoe men dus ook moge oordeelen over ons optreden in 1833, - sedert 1843 kan
ook een afkeurend oordeel geen gewicht meer in de schaal leggen, want toen bleven
wij slechts op aandrang van den Sultan. Zonder dien aandrang zou, ingevolge 's
Konings bevelen, Djambi verlaten zijn en had men de noordelijke grensgewesten
van Palembang door bezetting van Soeroelangoen, des noods nog van andere plaatsen,
kunnen beschermen, gelijk wij dat deden langs de grenzen van Sumatra's Westkust.
Zooals bekend, hadden wij in 1851 en de eerstvolgende jaren moeilijke tijden in de
Palembangsche binnenlanden, waar, vooral in Ampatlawang, een algemeene opstand
woedde. Toen waren het de Djambische grooten, die de opstandelingen voorzagen
van zeer aanzienlijke voorraden vuurwapenen en kruit, - wat slechts aanleiding gaf
tot den zeker gewettigden maatregel om, in 1852, Moeara Kompeh voor den invoer
dier goederen te sluiten. Het bleek destijds dat het inkomen van den S u l t a n , buiten
de f 8000 uit 's lands kas, niet meer dan een paar duizend gulden bedroeg. De
verhouding met hem liet dan ook niet te wenschen over.
Dit werd anders, toen hij in 1855 overleed. Zijn opvolger, R a t o e Ta h a S a f i
O e d i n , bepaalde zich tot eene bloote kennisgeving zijner komst tot den troon, maar
deed zijne troonsbeklimming niet vergezeld gaan van de ver-
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nieuwde erkenning van de Nederlandsche Souvereiniteit. Aangezien bovendien het
contract van 1834 wegens de gewijzigde tijdsomstandigheden wijziging behoefde,
werd den resident van Palembang gelast zich naar Djambi te begeven om met den
Sultan te onderhandelen.
De Sultan toonde zich al aanstonds ongezind; maakte op het hem voorgelegd
ontwerp aanmerkingen, onvereenigbaar met onze souvereiniteit, en eindigde met
eene formeele verklaring van onwil om een nieuw contract te sluiten. In Maart 1858
richtte de Gouverneur-Generaal een brief tot den Sultan om hem langs vredelievenden
weg tot andere inzichten te brengen, maar noch die brief, noch eene nieuwe zending
van den resident, nu vergezeld van den vroegeren assistent-resident S t o r m v a n
's G r a v e s a n d e (van wien verondersteld werd dat hij invloed op de Djambische
grooten had) vermochten den Sultan tot andere inzichten te brengen. Nu werd tot het
zenden eener expeditie besloten (4 oorlogsschepen en c.c. 400 man troepen) ten einde
den vorst, ‘uit kracht van Neerland's souvereiniteit en van vroegere contracten, kon
het zijn zonder aanwending van geweld’, te dwingen aan onze eischen gevolg te
geven. De resident deed, na aankomst der expeditie, nog herhaalde pogingen om tot
onderhandelingen te komen, maar toen het hem bleek dat de Sultan daarvan slechts
gebruik maakte om tijd te winnen, werd hem den 5n September een manifest
toegezonden waarin hij van den troon werd vervallen verklaard. Den volgenden dag
werd, na hardnekkige verdediging, de hoofdplaats ingenomen.
De afgezette Sultan Ta h a vluchtte naar de binnenlanden. In zijne plaats werd
gekozen, niet de pangeran ratoe (kroonprins), die schriftelijk kennis gaf liever niet
in aanmerking te komen, maar een oom van Ta h a .
Deze werd den 2n November, na teekening en beëediging van een nieuw contract,
als Sultan geïnstalleerd.
Men kan, bij de beoordeeling van ons optreden in 1858, de vraag stellen of het wel
noodig was, den Sultan den eisch te stellen, een nieuw contract aan te gaan; en
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die vraag zou te meer gewettigd zijn, nu de Indische Regeering bij de
troonsverwisseling in 1842 zoodanigen eisch niet schijnt gesteld te hebben. Voor dit
verschil van houding onzerzijds kunnen verschillende redenen bestaan hebben: de
Sultan van 1842 was ons genegen, steunde op onze bescherming, - die van 1855
allerminst. Dit blijkt, dunkt ons, uit zijne geheele houding; er is, voordat tot
wapengeweld werd overgegaan, wel alle moeite aangewend om hem over te halen.
En waar onzerzijds, gelijk blijkt uit wat verder geschiedde, niet de bedoeling voorzat
om ons met het inwendig bestuur des lands te bemoeien, of daaruit voordeel te
trekken, kan men niet zeggen dat onze eischen onbillijk waren De hoofdzaak zal wel
geweest zijn, te zorgen dat onze souvereiniteit vast stond; had men niet in 1852 de
historie van G i b s o n gehad, den Amerikaan die trachtte den Sultan tegen ons op te
ruien? Met dien anderen vreemdeling, die in 1857 eene rol speelde in Siak, voor
oogen, moest onze Regeering er wel prijs op stellen, de deur van Djambi voor vreemde
avonturiers te sluiten; door G i b s o n waren reeds moeilijkheden met de regeering
der Vereenigde Staten ontstaan!
Wat ons betreft, wij kunnen de houding der Indische regeering ten deze niet
afkeuren. Veeleer kan haar, dunkt ons, het verwijt treffen dat zij tevreden was met
een schijnsucces, of althans daarmede genoegen nam.
Want Ta h a , naar het binnenland gevlucht, in het bezit der voornaamste
rijkssieraden, bleef in het oog der bevolking de Sultan, en heeft in de sedert verloopen
jaren altijd den loop van zaken in het Djambische beheerscht. Zooals later bleek
(Koloniaal Verslag van 1878) was er in 1858 eene geheime afspraak gemaakt, onder
den invloed van den pangeran ratoe, krachtens welke een deel des rijks beschouwd
zoude worden als onder Ta h a te staan. In werkelijkheid is het Sultansgezag na 1858
slechts ‘in schijn’ door den titularis uitgeoefend. (Koloniaal Verslag van 1901).
Dat Ta h a , in zijn tegenstand steeds door zijn ouderen broeder, D i p a N e g a r a ,
gesterkt, in Djambi verbleef, was wel de oorsprong van vele moeilijkheden later.
Maar
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daarom is bovenbedoeld verwijt nog niet gegrond; onze rechtstreeksche belangen in
Djambi waren te gering, om in dat uitgestrekte en schaarsch bevolkte land
krijgstochten te ondernemen om Ta h a tot onderwerping te dwingen zoolang dat
niet volstrekt noodig bleek. En...men wist ook niet wat in den loop der jaren meer
en meer duidelijk werd. Men kon zich in 1858 vleien met de meening, dat de door
de rijksgrooten gekozen en door ons gesteunde Sultan zijn macht voldoende zoude
kunnen doen gelden. Van de bovenbedoelde geheime afspraak wist men toen niets,
en leert de geschiedenis ook niet dat, met eenig politiek beleid, velerlei zaken van
zelf in orde komen zonder dat wapengeweld vereischt wordt? Weinige jaren later
(1864) is de Sultan van Siak, die een opstand tegen ons trachtte te bewerken, op onze
instigatie door de rijksgrooten van den troon vervallen verklaard en door een jongeren
broeder vervangen; de eerste is te Siak blijven wonen, en noemenswaarde kwade
gevolgen zijn daarvan niet ondervonden.
Had de Indische regeering alles geweten, wat zij nu weet, dan zou zij zooal niet
in 1858, toch zeker later wel anders gehandeld hebben dan zij deed: dan zou zij niet
tevreden geweest zijn met de ‘goede gezindheid’ en ‘zucht tot medewerking’ van de
Sultans, die - wij zouden haast zeggen ter wille van hunne bezoldiging uit 's lands
kas - zich wel zeer welwillend toonden, geen kwaad, maar zeer weinig goeds
uitvoerden, maar dan ook, na jarenlang tusschen de klippen te zijn doorgezeild, na
hun dood - van ons standpunt niet ten onrechte - van ‘dubbelhartigheid’ beschuldigd
worden (Kol. Verslag van 1883).
Bij het contract, met den nieuwen Sultan in 1858 gesloten, werd uitdrukkelijk door
dezen en den pangeran ratoe (troonsopvolger en rijksbestierder) verklaard ‘voor zich
en hunne opvolgers, dat het rijk van Djambi en onderhoorigheden, uit kracht der
vroegere tractaten en uit kracht van overwinning, een gedeelte uitmaakt van
Nederlandsch-Indië, en gevolgelijk staat onder de opperheerschappij van Nederland;
zoomede dat hij, Sultan, dat rijk alleen bezit in leen
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en zich steeds als een getrouw leenman eerbiedig en gehoorzaam jegens het
gouvernement zal gedragen.’ Zij zouden ‘het welzijn des volks bevorderen, met
rechtvaardigheid regeeren, den landbouw, de nijverheid, de scheepvaart, den handel
beschermen.’
Men kan waarlijk niet zeggen, dat de Djambische hoofden er naar hebben gestreefd,
aan deze verplichtingen te voldoen. Was het een ‘getrouw’ leenman, die al dadelijk,
bij geheime afspraak, een deel - en verreweg het grootste deel - van zijn rijk afstond
aan een vijand van Nederland, hij, die in het contract verklaarde, met den pangeran
ratoe te zijn de vijand onzer vijanden, de vriend onzer vrienden?
En verdient het in verband hiermede geen bijzondere opmerking dat de pangeran
ratoe bij voortduring in de bovenlanden, nabij Ta h a woonde en rechtstreeksche
aanrakingen met den Sultan zooveel mogelijk vermeed?
Wij zullen ons bij het tijdvak van 1858-81, waarin dezelfde Sultan met het bestuur
belast was, niet lang ophouden. Hij wordt, naar het ons voorkomt, goed
gekarakteriseerd in deze woorden: ‘De Sultan, een beweeglijke druk pratende zestiger,
zeer goedhartig, vergenoegde zich in den regel met onze bescherming waar hij was,
onze toelage en de vertrouwelijke bejegening door den controleur die hem en dien
hij dikwijls bezocht’ (d e Wa a l , Onze Ind. Financien VI bl. 164). In 1874 werd
officiëel gezegd dat het hem ontbrak ‘aan invloed en macht om het rijk naar eisch te
besturen’, zoodat de toestanden in de binnenlanden treurig heetten.
Van Ta h a vernemen wij weinig. In 1866 schreef zijn oom, de Sultan, aan onzen
politieken agent een brief waarin vergiffenis voor Ta h a werd gevraagd. Die brief,
aan den resident te Palembang doorgezonden, is in het ongereede geraakt en nooit
behandeld, wat natuurlijk afkeuring verdient. Maar wij betwijfelen of daardoor
werkelijk nadeel in den gang van zaken is veroorzaakt. Later hebben wij, jaren lang,
alle moeite gedaan om met Ta h a op een goeden
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voet te komen; nu en dan nam hij den schijn aan, zich te willen onderwerpen, maar
hij deed het nooit. En of de Sultan in 1866 door hem gemachtigd was, te schrijven
zooals hij deed, blijkt niet.
De Sumatra-expeditie van het Aardrijkskundig Genootschap (1877-78) bracht veel
aan het licht wat tot dusver duister was gebleven. In de streken, die het meest onder
Ta h a 's invloed stonden, nam de bevolking eene bepaald vijandige houding aan en
verklaarde zij, trots alle bevelen van den Sultan, geen Europeanen in hun land te
willen toelaten... Velerlei bewijzen waren er dat Ta h a zelf tot die houding
aanspoorde. En in verband met hetgeen wij boven opmerkten lette men hierop: In
1877 schreef hij plotseling, zich geheel te willen onderwerpen, maar den daarop door
den Sultan geschreven, natuurlijk aanmoedigenden brief liet hij onbeantwoord (d e
Wa a l t.a.p. bl. 163). In 1879 - nu vangen de pogingen onzerzijds aan om met Ta h a
op goeden voet te komen - heeft iets dergelijks plaats: door bemiddeling van den
pangeran ratoe ontmoeten de Sultan en Ta h a elkander; de besprekingen leiden er
toe dat dezen eene acte van onderwerping wordt voorgelegd, maar hij maakt bezwaar
en geeft ‘voor zijne weigering eene gezochte reden.’ De nieuw opgetreden resident
grijpt een paar gelegenheden aan om Ta h a bij toenadering eene welwillende
bejegening te verzekeren (d e Wa a l t.a.p. bl. 167). In 1880 verklaart de resident
dat van Ta h a slechts wordt verlangd de schriftelijke verbintenis onder eede om
‘geen woelingen te veroorzaken, niemand, van welken landaard ook, die de
bovenlanden zou willen bereizen, te bemoeilijken, en het gezag van den Sultan te
erkennen.’
De Sultan zal de boodschap wel hebben overgebracht. Maar het baatte niet.
In Juli 1881 overleed de Sultan. De pangeran ratoe, van wien men toch wist dat hij
tot Ta h a 's partij behoorde (zijne beide zoons waren een paar jaar te voren met
dochters van Ta h a gehuwd) verklaarde zich nu - in tegenstelling met 1858 - bereid
als Sultan op te treden, onder voor-
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waarde dat hij buiten de hoofdplaats mocht wonen en een broeder van Ta h a
kroonprins, pangeran ratoe, worden zou. De regeering keurde deze schikking goed
en de resident vleide zich dat beide, met Ta h a ‘in goede verstandhouding levende’
hem wel tot onderwerping zouden overhalen.
Bij het nieuwe, met hen gesloten contract van 1882, in hoofdzaak gelijk met het
vorige, werden f 12.000 gegeven in plaats van f 10.000 voor ons recht van heffing
van douanerechten; verder, overeenkomstig eene regeling van 1880, f 4000 als
schadeloosstelling voor het opiummonopolie, dat door het Gouvernement in Djambi
werd ingevoerd ter bestrijding van den smokkelhandel in de aangrenzende landstreken.
De hoop, dat het nieuwe bestuur zich zou beijveren, Ta h a over te halen onze zijde
te kiezen, liep op niets uit. Het beloofde in 't begin van 1883, hem in wetenschap te
stellen met onze voorwaarden, maar kwam die belofte pas in November na; Ta h a
antwoordde in April 1884, dat hij ze in overweging had genomen en een zijner zoons
naar Djambi zou zenden. Die zoon kwam werkelijk in Mei, maar ‘zijne komst bezat
geen ander karakter dan dat van een beleefdheidsbezoek.’ De Sultan beweerde, dat
zijne komst een bewijs van Ta h a 's toenadering was... maar verdere bewijzen bleven
achterwege.
Integendeel: toen de Sultan in April 1885 overleden was, gaf Taha verschillende
bewijzen dat hij niet aan toenadering dacht.
Op rekening van hem en van zijne partijgangers moesten worden gesteld: een
aanval op de Europeanen in de societeit te Djambi (Mei 1885), die twee officieren
het leven kostte en waarbij een ambtenaar gewond werd; een aanval, eenige maanden
later, op de versterking te Djambi; de overrompeling van een kruisboot bij Moeara
Saba, die na een flink vuurgevecht moest worden hernomen; vijandelijke aanvallen
op het Gouvernements gebied Rawas, die aanleiding gaven tot het leggen eener
tijdelijk militaire bezetting te Soeroelangoen, enz.
Het sultanaat bleef voorloopig onbezet, omdat de
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pangeran ratoe (broeder van Ta h a ) in geenen deele toonde de macht en den invloed
te kunnen of te willen breken die Ta h a zich bleef aanmatigen, en geen der andere
rijksgrooten genoeg vertrouwen inboezemde. Onder allerlei voorwendsels onttrok
hij zich aan onze uitnoodigingen om naar Djambi te komen.
Die toestand duurde ongeveer een jaar; toen schenen vredelievende denkbeelden
de overhand te krijgen, en eindelijk kwam de pangeran ratoe, in Juli 1886, te Djambi.
Hij verklaarde zich nu bereid, als Sultan op te treden, gaf ‘aannemelijke’
ophelderingen omtrent zijne houding tot dusver, zijne weifeling, zijn wegblijven. De
vergaderde rijksgrooten stonden er voor in, dat geen ander dan de door het
Gouvernement erkende en bevestigde Sultan zoude worden geëerbiedigd.
En wie zou dan pangeran ratoe moeten worden? De vertegenwoordigers van
Djambi wenschten niemand anders dan den derden zoon van Ta h a , die uit eene
vorstelijke moeder geboren was. Die zoon was pas 7 (later bleek pas 3) jaar oud,
maar dit was geen bezwaar, in afwachting zijner meerderjarigheid kon het rijksbestuur
gevoerd worden door een regentschap.
De resident keurde deze regelingen goed; misschien zou Ta h a dan het hoofd in
den schoot leggen!
En na verkregen goedkeuring der Regeering trad zij in October 1886 in werking;
zij zou vervangen worden door een nieuw contract, dat pas in Mei 1888 tot stand
kwam. Dat contract, sedert door geen ander gevolgd, vereischt hier, ofschoon het
weinig van de vorige afwijkt, eene eenigszins uitvoeriger bespreking, omdat alleen
dat stuk onze rechten en verplichtingen jegens Djambi beheerscht.
Het werd gesloten door den Sultan, de beide regenten namens den pangeran ratoe,
en de rijksgrooten van Djambi; dat het voor het geheele rijk verbindend is, kan alzoo
niet worden betwist.
Zij beloven ‘trouw, gehoorzaamheid en onderwerping’ aan het Gouvernement van
Nederlandsch-Indië en zijne vertegenwoordigers. Het rijk wordt in leen afgestaan
aan
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den Sultan ‘onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe nakoming’
zijner verplichtingen. Alle aanraking met eene vreemde mogendheid is uitgesloten.
Bij overlijden van den Sultan volgt de pangeran ratoe hem op, na aflegging van den
eed van trouw aan Koning en Gouverneur-Generaal en van stipte naleving van het
contract. De keuze van den pangeran ratoe (troonsopvolger) is onderworpen aan de
goedkeuring van den Gouverneur-Generaal. Den Sultan is een politiek agent
toegevoegd, om ‘te waken voor de juiste uitlegging en behoorlijke naleving van het
contract’, en om ‘den Sultan in zijn beheer als raadgever en leidsman ter zijde te
staan’.
De Sultan, pangeran ratoe en rijksgrooten verbinden zich, vrede en vriendschap
te onderhouden met de hoofden der naburige of van andere, tot het grondgebied van
Nederlandsch-Indië behoorende landen. Het Gouvernement is bevoegd, waar het dat
mocht verlangen, bezetting te leggen, versterkingen op te werpen of etablissementen
op te richten.
Zoolang de vorsten en hoofden van Djambi hunne verplichtingen trouw en stipt
opvolgen, zal het Gouvernement hen in hunne waardigheden en rechten als zoodanig
handhaven, de schadeloosstellingen ad f 16000. - (voor de overdracht der
douanerechten en het opiummonopolie) uitbetalen en zich niet met de inwendige
huishouding des rijks inlaten.
Verder bevat het contract allerlei bepalingen (gelijk in alle dergelijke contracten)
omtrent de bevordering van de welvaart der bevolking, wering van slavernij,
pandelingschap en zeeroof; omtrent rechtspleging, toelating van vreemdelingen,
uitlevering van misdadigers enz.
Opmerking verdient, dat het eenige rijkssieraad, hetwelk den Sultan in het oog
der bevolking tot haar wettigen vorst stempelt en hem het recht geeft, de waardigheid
in haar vollen omvang uit te oefenen, tot dusver in het bezit van Ta h a , nu door hem
aan den door ons benoemden Sultan werd afgestaan. De beide vorige Sultans hadden
zich moeten vergenoegen met het rijkssieraad van den pangeran ratoe.
Deze welwillendheid van Ta h a wekte, natuurlijk, weder

Onze Eeuw. Jaargang 1

1189
verwachtingen op omtrent zijne bekeering. De politieke agent zou zich naar de
Bovenlanden begeven, en ‘men vleide zich dat die reis zoude leiden tot eene
ontmoeting met Ta h a , van wiens gezindheid voor onzen invloed in die streken
zooveel afhangt.’ Maar plaats had de gehoopte ontmoeting niet.
Intusschen liet de veiligheid van personen en goederen in de bovenlanden steeds
veel te wenschen over, en leden ook onze grensgewesten daaronder. Had zich in '87
eene gewapende bende uit Djambi in het Palembangsche vertoond, - in '89 werd ons
grensetablissement te Soeroelangoen door ‘op roof beluste kwaadwilligen’ uit Djambi
aangevallen. In 1891 bleek ‘de zucht der Djambische grensbewoners om in hunne
geschillen met de bevolking van Rawas zich zelven recht te verschaffen.’ In 1893
kwamen moorden voor op Chineesche handelaren.
En altijd bleef men wachten op de onderwerping van ‘Ta h a , die nog steeds in
de bovenlanden als oppermachtig gebieder wordt aangezien’ (Kol. Verslag van 1894).
In Februari 1894 werd de jeugdige troonsopvolger, zijn zoon, aan den controleur,
politiek agent, voorgesteld. Dit geschiedde ‘met veel luister’, de Sultan, vele hoofden,
ook die uit Ta h a 's onmiddellijke omgeving waren er bij, en men verhaalde dat na
de plechtigheid ‘die zich door zekere hartelijkheid onderscheidde’, Ta h a door
nagenoeg alle aanwezige grooten een stuk deed onderteekenen, waarbij zij dien zoon
als pangeran ratoe erkennen en onvoorwaardelijk gehoorzaamheid beloven.
Die zoon zou ook aan den resident worden voorgesteld. En onze bestuurders, die
zoo gaarne uit alles zucht tot toenadering afleidden, verheugden zich als zij vernamen
dat er weder een paar landsgrooten met dochters van Ta h a trouwden, gelijk in 1879
twee zoons van den tegenwoordigen Sultan, toen kroonprins, gedaan hadden. Wij
zouden eerder vermoeden - immers naar hetgeen wij thans weten - dat aldus op alle
manieren Ta h a 's invloed, of, wil men, die van zijne partij, vermeerderde.
En, hoe gerust de ambtenaren ook waren op de wel-
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willende gezindheid der Djambische bestuurders, zij begrepen toch wel dat
waakzaamheid noodig was: er waren ‘nog altijd fanatieke of omandere redenen aan
onzen invloed vijandige elementen’. Inderdaad: in April 1895 werden onze autoriteiten
te Djambi, de kapitein postcommandant, de controleur politiek agent, de ontvanger
der in- en uitvoerrechten aangevallen en de eerstgenoemde zwaar, de tweede licht
gewond.
De voorstelling van den jeugdigen pangeran ratoe aan den resident, om
verschillende redenen geruimen tijd uitgesteld, had eindelijk in Februari 1896 plaats.
De resident noemde haar ‘een heugelijk feit in de geschiedenis van Djambi’. Daar
waren vijf van Ta h a 's zonen bij aanwezig, maar hij zelf hield zich ‘achteraf’ want,
zoo meende de resident, ‘het zou aan de bekende hooghartigheid van den bejaarden
Ta h a te veel gekost hebben, door aan de plechtigheid deel te nemen, blijk te geven
dat hij zijne jarenlang gevolgde terughouding liet varen.’
Men ziet, - het optimisme bleef aan het woord. Alle beschouwingen omtrent den
gewezen Sultan kwamen eigenlijk hierop neer: wij hebben hem al.... alleen heeft hij
zich nog niet onderworpen.
Maar met dat al liet de veiligheid voortdurend alles te wenschen over.
In hetzelfde jaar deed een Djambiër een (mislukten) aanslag op het leven van den
controleur te Soeroelangoen. In Rawas had men zooveel last van ‘molestatiën en
oplichtingen’ dat de margahoofden den invoer van vee uit Djambi moesten verbieden.
En geconstateerd werd in 1897 dat, waar de Sultan oud en afgeleefd was, de
raadslieden en voogden van den pangeran ratoe weinig invloed hadden op den gang
van zaken. Voor billijke rechtsbedeeling en bevordering van volkswelvaart werd
‘weinig of niets’ gedaan. Het ongunstigst was de toestand in het stroomgebied der
Tambesi met hare talrijke zijtakken. Weldra had men in Rawas dan ook weder veel
overlast van de rooverijen der Djambiërs.
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In 1899 wordt geconstateerd dat er in Djambi een toestand heerscht, die anarchie
‘zeer nabij komt’; en men zag zich eindelijk verplicht, het daarheen te leiden dat de
Sultan het verzoek deed, van zijne waardigheid te worden ontheven, gelijk in
December 1899 geschiedde met toekenning van den titel van Soesoehoenan en eene
geldelijke toelage van f 4000. - 's jaars.
De troonsopvolger, zoo wordt ons nu medegedeeld, staat geheel onder den invloed
van zijn vader Ta h a , die de Sultanswaardigheid voor zijn zoon zeer weinig begeerlijk
schijnt te vinden. Zijne politiek van onthouding wordt door de overige grooten
gevolgd, zoodat eigenlijk alle centraal gezag ontbreekt. Talrijke kwade elementen
onder hoofden en bevolking vinden fraaier gelegenheid dan ooit tot het plegen van
allerlei ongerechtigheden. In den omtrek van onze vestiging in Djambi zwierf een
tijd lang veel kwaad volk, dat (Aug. 1899) poogde onze kolenloodsen in brand te
steken (Kol. Verslag van 1900).
Dat de Djambiërs onder deze omstandigheden weder meermalen vee roofden in
Rawas, behoeven wij nauwelijks meer te vermelden.
Aan den toestand, die nu sedert 42 jaren in Djambi had geheerscht, diende nu toch
eindelijk een einde te komen. Met de meeste lankmoedigheid was steeds gewacht
op Ta h a 's onderwerping; daartoe was, mogen wij wel zeggen, alles gedaan wat
eenigszins met fatsoen gedaan kon worden. Maar niet alleen de bevolking van Djambi,
ook die van ons grondgebied in Noord-Palembang leed bij voortduring van dien
toestand.
Het was dan ook waarlijk niet overdreven, dat de Indische regeering voor de
verheffing van Ta h a 's zoon, den pangeran ratoe, de voorwaarde stelde dat Ta h a
en zijn invloedrijke broeder D i p a N e g a r a zich vooraf zouden onderwerpen. Die
voorwaarde werd niet vervuld: ‘op grond van een vroeger gezworen eed weigerden
zij een vertegenwoordiger van het gouvernement te ontmoeten’, zoo deelde de
Soesoehoenan (de in 1899 gepensioneerde Sul-
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tan, die ons thans blijkbaar als tusschenpersoon dient) aan den resident mede.
Het ware wellicht beter geweest, indien de eisch van onderwerping gedaan was
in 1886. Toen reeds had men tot Ta h a kunnen zeggen: ‘wanneer gij en de uwen
zich bij ons aansluiten, kan uw zoon bij de eerstvolgende vacature als Sultan optreden;
anders niet, want wij willen geen Sultan die, ondanks alle beloften van het contract,
onder den invloed staat van eene machtige, ons vijandige partij’. Dat men die houding
toen niet heeft aangenomen, kan misschien worden toegeschreven aan het optimisme,
waarop wij boven herhaaldelijk wezen; misschien ook aan de algemeene richting
der Indische regeeringspolitiek in die dagen, welke - getuige de ‘concentratie’ in
Groot-Atjeh, den last tot niet-bemoeienis met onze vrienden op de grenzen van
Sumatra's Westkust, met onze vijanden in de binnenlanden van Zuid-Borneo - doet
denken aan eene zuinigheidsopvatting die zich later wreekt. Après nous le déluge,
zoo kon men destijds fluisteren...
Hoe dit zij, het thans door de Indische Regeering ingenomen standpunt verdient,
dunkt ons, de goedkeuring van ieder, die niet genegen is zich tevreden te stellen met
den oppervlakkigen schijn. Was het de bedoeling, in ons eigen belang het gezag van
den Sultan te verminderen? Geenszins; aan alle baatzucht was de gestelde voorwaarde
vreemd; wanneer zij aangenomen ware, dan zou het gezag van den Sultan belangrijk
versterkt zijn geweest.
Nu de pangeran ratoe weigerde, onder die voorwaarde als Sultan op te treden, gaf
de resident aan den Soesoehoenan kennis dat eene nieuwe verkiezing moest plaats
hebben; de keuze der landsgrooten viel op een zoon van den in 1885 overleden Sultan,
die echter zich ongeneigd verklaarde.
Nu belegde Ta h a op eigen hand eene vergadering, welke slechts door enkele
grooten, waaronder niet eens de voornaamsten, werd bijgewoond, en waarin een
broeder van den zooeven bedoelden pangeran werd gekozen. Van die verkiezing
werd kennis gegeven aan het bestuur.
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Het zou, natuurlijk, al te dwaas geweest zijn indien de Regeering zich aldus, door
eene haar vijandige groep, een Sultan had laten opdringen. Aan den gekozene werd
dan ook medegedeeld, dat de verkiezing van een Sultan moest geschieden in
tegenwoordigheid van den resident, en door alle tot de keuze gerechtigde grooten en
hoofden; alleen dan zou de Regeering de zekerheid hebben, dat het sultansgezag
‘niet slechts in schijn, gelijk tot dusver, doch in werkelijkheid door den gekozene
zal worden uitgeoefend.’ In een schrijven van den resident aan den Soesoehoenan
werden bedoelde grooten en hoofden, waaronder ook Ta h a en zijn broeder D i p a
N e g a r a , opgeroepen op een bepaalden dag in Februari jl. te Djambi te verschijnen.
Niemand hunner gaf echter aan deze oproeping gehoor, waaruit de onwil van de
voornaamste Djambische hoofden om tot het verkrijgen van betere toestanden met
het gouvernement, hun leenheer, samen te werken, wel ten duidelijkste bleek.
De Gouverneur-Generaal gaf nu (27 Februari) aan den Soesoehoenan uitdrukkelijk
te kennen dat het bestuur van Djambi niet kon worden geregeld, zoolang sommige
der voornaamste vorstentelgen hunne opwachting niet bij den vertegenwoordiger
van het gouvernement hebben gemaakt, en dat, zoolang dit niet geschied zal zijn,
het bestuur over het landschap geheel bij den resident zal berusten.
Tijdelijk is dus, niet uit zucht naar uitbreiding van gezag, maar uit nooddwang,
het Rijk van Djambi door ons in eigen beheer genomen: de leenheer is bereid, het
leen aan een vertrouwbaren leenman af te staan, maar kan voorloopig zulk een persoon
niet vinden.
Een eerste maatregel, die genomen werd om de vijandelijke partij tot toegeven te
nopen, was de bezetting van Moeara Tambesi, de uitmonding van de Tambesi in de
Djambi-rivier; wij hadden daartoe, óók volgens het politiek contract, alle recht.
Een andere maatregel is geweest het zenden van troepen naar de noordelijke streken
van Palembang, waartoe trouwens pas werd overgegaan, nadat de Djambiërs een
aanval
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hadden gedaan op onzen post te Soeroelangoen, bij welken aanval de controleur en
zeven zijner politiesoldaten werden gewond. Dat die troepen zich niet bepalen tot
eene zuiver defensieve houding, afwachtende wanneer het de tegenpartij zal behagen
verdere vijandelijkheden te plegen, spreekt van zelf. En... zij zijn het ook tegenover
onze trouwe bewoners van Rawas verplicht, nu, kan het zijn voor goed, een einde te
maken aan de vijandschap, hun sedert zoovele jaren door de Djambiërs betoond. Het
is ook ònze plicht, den landbouw, de nijverheid, den handel, het welzijn te bevorderen
van de bevolking onder ons bestuur!
Daar worden dus nu, in de Djambische bovenlanden, vijandige stellingen veroverd,
die er volgens art. 2 van het contract niet mochten wezen, en zij, die zich als vijanden
gedragen, worden als vijanden behandeld.
Is dat in eenig opzicht af te keuren? Heeft men ooit goede gevolgen gezien van
een struisvogelpolitiek, die tevreden is met den schijn, en naar de werkelijke
toestanden niet vraagt? Wij meenen, dat het hoog tijd was, niet langer met ons te
laten spelen, gelijk nu sedert 42 jaar is geschied.
Onlangs vernamen wij de opmerking, dat wij, nu er toch al zoolang toegefelijkheid
was betracht, nog wel wat hadden kunnen wachten: Ta h a , in 1855 reeds Sultan,
moet nu toch al oud zijn; waarom niet zijn dood afgewacht? Zij, die zoo spreken,
vergeten dat met dien dood alleen niets gewonnen zou zijn, omdat Ta h a , thans te
beschouwen als het hoofd der ons vijandige partij, zou worden opgevolgd door een
ander, niet minder vijandig gezinde. Integendeel zou deze, jeugdiger en krachtiger
van lichaam, misschien nog gevaarlijker vijand blijken.
Uit al wat wij tot dusver mededeelden zal het onzen lezers wel duidelijk zijn, dat wij
in Djambi niets doen waartoe wij niet ten volle gerechtigd, en ook verplicht zijn. Wij
hebben nu slechts de hoop uit te spreken dat ons, reeds veel te lang uitgesteld, krachtig
en beleidvol ingrijpen er toe leiden moge dat Djambi, gelijk Palembang, weldra rust
en vrede vinde onder de schaduw van de Nederlandsche vlag.
Den Haag, October 1901.
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Herziening der Vestingwet - urgent?
Door W.F. Pop.
Het drama, dat thans reeds gedurende een tweetal jaren in Zuid-Afrika wordt
afgespeeld, houdt voor alle kleinere Staten ongetwijfeld in de eerste plaats deze
leering in, dat daar, waar het geldt de verdediging der hoogste belangen, het behoud
van het zelfstandig bestaan en de verzekering van die wilsvrijheid, welke voor de
economische ontwikkeling van den Staat zoo dringend noodzakelijk is - een
vertrouwen op den steun van derden tot de pijnlijkste ontgoocheling kan leiden. De
Republieken in Zuid-Afrika, welke men veilig waande in de hoede van een der
‘Grands de la Terre’, blijken, nu zij hare onafhankelijkheid tegen groote overmacht
hebben te verdedigen, afgezien van verschillende individueele uitingen, geheel aan
eigen krachten te worden overgelaten.
Dit feit, waaromtrent wij hier niet in eene beoordeeling zullen treden, staat niet
op zich zelve; de geschiedenis leert ons, dat handhaving van het recht in de
internationale verhoudingen niet altijd gerekend wordt te behooren tot de taak der
grootere Staten, en wij zullen dus wèl doen daarmede bij de organisatie onzer defensie
rekening te houden.
Hoewel men dus bij dreigende verwikkelingen in de eerste plaats op eigen krachten
is aangewezen en er daarom met alle middelen naar moet worden gestreefd de in dat
geval te ontwikkelen kracht zoo groot mogelijk te doen zijn,
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zoo mag toch als eene gunstige bijkomende omstandigheid in aanmerking genomen
worden, dat het schaden of vernietigen van eene kleine Europeesche Mogendheid
meer dan elders kans kan opleveren, dat hierdoor tevens de belangen van andere,
buiten het geding staande Staten geschaad en deze dientengevolge, alleen reeds ter
behartiging van hun eigenbelang, tot ingrijpen genoopt zullen worden.
De mogelijkheid, dat derden steun verleenen, is dus volstrekt niet uitgesloten;
alleen er mag niet op gerekend worden.
Daarentegen moet hij, die agressief optreedt, wel degelijk met de evenbedoelde
mogelijkheid rekening houden en wel verre van zijne geheele macht voor het ten
onder brengen van den kleineren Staat beschikbaar te kunnen stellen, zal hij zich
gereed moeten houden in en nabij de grenslanden, welke zoo die mogelijkheid in
werkelijkheid veranderde, het meest bedreigd zouden wezen, eene zoodanige macht
te ontwikkelen dat een inval in zijn eigen gebied zooveel en zoolang mogelijk gekeerd
kan worden.
Deze omstandigheid heeft bij den oogenblikkelijken stand der politieke
verhoudingen in Europa tengevolge, dat wij, Nederlanders, bij een eventueel conflict
met een onzer machtige naburen, in stede van diens geheele leger, slechts een deel
en wellicht zelfs slechts een betrekkelijk klein deel daarvan binnen onze landpalen
zullen hebben te bestrijden, tenzij de strijd onder zoo abnormale verhoudingen mocht
uitbreken, dat daarop geen enkel stelsel van verdediging te baseeren zou zijn.
Moeten wij dus eenerzijds bij onze oorlogstoerustingen rekening houden met het
geval, dat wij elke inbreuk op onze wilsvrijheid alleen met eigen krachten zullen
moeten afweren, zoo behoeft toch anderzijds de ontzagwekkende machtsontwikkeling,
waartoe onze naburen in staat zijn, ons nog volstrekt niet aan den gunstigen uitslag
van een dergelijk streven te doen wanhopen, wanneer onze voorbereiding tot den
oorlog in overeenstemming is geweest met onze personeele en financieele
hulpmiddelen en de ernstige wil bij allen voorgezeten heeft die voorbereiding zoo
goed en zoo
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degelijk mogelijk te doen plaats hebben. Wie daarbij met halve middelen mocht
willen volstaan in de hoop, dat de onderlinge naijver der verschillende mogendheden
onzen val wel zal verhoeden, loopt grootelijks gevaar bedrogen uit te komen.
Om nu die absolute wilsvrijheid - het kenteeken en de noodzakelijke voorwaarde
voor het bestaan van den Souvereinen Staat - te waarborgen, beschikt deze over een
leger, over vestingen en, voorzooverre ook verdediging der belangen ter zee
noodzakelijk is, over eene vloot, ongerekend de verschillende hulpmiddelen, welke
voor de instandhouding van een en ander noodzakelijk zijn.
Op welke wijze deze strijdkrachten en strijdmiddelen ter bereiking van het doel,
waarmede zij in het leven geroepen werden, zullen worden gebruikt, hetzij ter
bescherming der neutraliteit, dan wel ter rechtstreeksche verdediging der
onafhankelijkheid of in vereeniging met de legers van andere Staten - zoogenaamd
bondgenootschappelijk -, is te voren uit den aard der zaak niet aan te geven. De
algemeene toestand, waarin Europa, en de bijzondere toestand, waarin Nederland
bij het rijzen van verwikkelingen verkeert, zullen daarover alleen kunnen beslissen.
Welk geval eventueel zal intreden, doet trouwens bij de bespreking van het
vraagstuk omtrent de inrichting van de evengenoemde drie deelen onzer weermacht
minder ter zake, omdat bij elke oorlogshandeling - daaronder gerekend de bescherming
der neutraliteit, hoewel deze aanvankelijk meer van preventieven dan van repressieven
aard kan zijn - een onafscheidelijk verband tusschen leger, vloot en vestingstelsel
bestaat.
Bij de rechtstreeksche verdediging der onafhankelijkheid komt dit het duidelijkst
uit, omdat het wel vanzelf spreekt, dat in dit geval alle voorhanden middelen tot
afweer van 's vijands aanval gebezigd moeten worden. Doch ook voor de beide andere
gevallen geldt het zelfde. Zoo zal bijv. bij bescherming der neutraliteit het leger dit
doel nastreven in de grenslanden, de vloot op reeden, in zeegaten en in
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het territoriaal zeegebied, terwijl de versterkingen, hetzij rechtstreeks ter bescherming
van de onzijdigheid medewerken (kustversterkingen, sperforten op belangrijke
wegen), hetzij middellijk daartoe bijdragen, doordien zij aan leger en vloot eene
grootere bewegingsvrijheid verzekeren.
Men moet namelijk bij de bespreking van de handhaving der neutraliteit wel in
het oog houden, dat zoolang deze preventief werkt, d.w.z. de oorlogvoerenden van
eene schending van het grondgebied weerhoudt, de vestingwerken in algemeenen
zin op den achtergrond treden, doch zoodra zij repressief moet werken, d.i. eene
schending moet te keer gaan, de zekerheid, dat een groot gedeelte van het land door
het bestaande vestingstelsel rechtstreeks beschermd wordt, aan de strijdkrachten eene
grootere vrijheid van handelen, ter bereiking van haar doel, verzekert. Voorts vergete
men niet, dat oorlog het rechtstreeksche gevolg van de - niet aan de aanvankelijke
bedoeling beantwoordende - handhaving der onzijdigheid kan zijn, in welk geval het
vestingstelsel, na korter of langer tijd, zeer waarschijnlijk geheel op den voorgrond
treedt.
Ook bij een bondgenootschappelijken oorlog zal het feit, dat het hart des lands in
elk geval tegen een onmiddellijken aanval beschermd is, aan de eigen strijdkrachten
absolute vrijheid van beweging tot bereiking van het beoogde doel waarborgen, en
bij een ongunstigen loop der operatiën het blijven nastreven van het oorspronkelijk
doel mogelijk maken, zonder het eigen land onbeschermd en dus aan overweldiging
blootgesteld te laten.
Wij behoeven ons dus, bij de bespreking onzer oorlogstoerustingen, niet angstvallig
af te vragen voor het intreden van welke, der drie genoemde eventualiteiten, de
meeste kans bestaat - een trouwens vrijwel onbegonnen werk, omdat de politieke
constellatie elk oogenblik aan wijzigingen onderhevig kan zijn -; wanneer onze
weermiddelen slechts op behoorlijke leest zijn geschoeid, zullen zij voor elk mogelijk
geval volkomen bruikbaar wezen.
Intusschen zou, niet zonder reden, de vraag kunnen rijzen of in verband met het
feit, dat versterkingen hunne
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waarde alleen ontleenen aan het aanwezig zijn der troepen, voor hare verdediging
vereischt, de noodzakelijkheid om deze sterkten van bezettingen te voorzien niet
aanzienlijke strijdkrachten zal binden en daardoor, voornamelijk bij handhaving der
neutraliteit of bij een bondgenootschappelijken oorlog, ten nadeele van de sterkte
onzer veldtroepen strekken zal.
In verband hiermede zij het volgende opgemerkt.
De onderlinge verhouding van de getalsterkte der legers van de groote
Mogendheden is van dien aard, dat, als regel, de eerste periode van den oorlog in
hoofdzaak in het open veld beslist wordt. Hierdoor treden, met uitzondering van de
op of onmiddellijk nabij de bedreigde grens gelegen sterkten, de bevestigingen in
den aanvang van den strijd geheel op den achtergrond, waardoor tijd gewonnen wordt
om deze in voldoenden staat van tegenweer te brengen en de voor hare verdediging
benoodigde bezettingen samen te stellen, alsmede hare bruikbaarheid voor het beoogde
doel, zooveel dit noodig mocht blijken, op het gewenschte peil te brengen. In kleine
Staten gaat bij het strijden tegen overmacht dit voordeel grootendeels verloren; daar
moet dus in vredestijd de voorbereiding op het gebied der versterkingen verder
gevorderd zijn, omdat de breedte en diepte van het land, in absoluten zin gesproken,
deze zooveel spoediger aan eene aanraking met de vijandelijke strijdkrachten
blootstelt. Daar moeten dus reeds bij het uitbreken van den strijd die sterkten
onmiddellijk van bezettingen, op de totaal vereischte sterkte, voorzien worden en
moet het gehalte van die troepen van dien aard zijn, dat daaraan reeds binnen zeer
korten tijd de vervulling van de hun opgedragen taak kan worden toevertrouwd.
In de door den Minister E l a n d bij zijne legerwetten overgelegde ‘Samenstelling
van de Landmacht’ waren voor dit doel aangewezen afzonderlijke bezettingstroepen,
ter sterkte van ± 12.500 man infanterie, tot het leger in eerste linie behoorende. Daar
deed zich dus reeds dadelijk het bezwaar gevoelen, waarop wij zooeven doelden: de
bezetting der liniën en stellingen kwam rechtstreeks ten nadeele van de sterkte der
veldtroepen.
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Dit bezwaar zou vermeden kunnen worden, indien een andere weg gevolgd werd tot
het verkrijgen der benoodigde bezettingstroepen, door deze namelijk in beginsel te
vormen uit de landweertroepen. Wanneer men bedenkt, dat bij volledige toepassing
der in dit jaar aangenomen legerwetten, de landweer, volgens de mededeelingen van
den Minister E l a n d , uit een voldoend aantal strijders bestaat om daaruit samen te
stellen:
36 bataljons veld-infanterie en
36 compagniën vesting-infanterie,

dan lijdt het geen twijfel of in de landweer zijn ruimschoots de krachten voorhanden,
benoodigd voor het leveren van de vereischte bezettings- en bewakingstroepen en
van die afdeelingen, waaraan men reeds in den aanvang van den strijd eene bijzondere
bestemming wil geven.
Dit beginsel aannemende, zou de infanterie van het veldleger, waaronder begrepen
de kort-geoefenden, eene sterkte kunnen verkrijgen van ± 86.000 man, welke zeer
zeker aan niet te hoog gestelde eischen zal kunnen beantwoorden.
Wanneer de landweertroepen afkomstig zijn van goed geoefende veldtroepen,
wanneer bij hunne indeeling in de landweer, ook in verband met hunne woonplaatsen,
rekening gehouden wordt met hunne bestemming als vestingtroepen en wanneer zij
hunne herhalingsoefeningen in de versterkingen volbrengen, dan gelooven wij, dat
de bruikbaarheid dezer troepen aan in redelijkheid te stellen eischen zal kunnen
voldoen, terwijl die bruikbaarheid met elken dag, dat het veldleger den tegenstander
van de liniën en stellingen verwijderd houdt, zal kunnen toenemen.
Deze oplossing moge op theoretische grondslagen niet de meest gewenschte
toeschijnen, zij komt ons niettemin noodzakelijk voor, wanneer men bij de actieve
verdediging van ons land over eene strijdmacht van beteekenis wil beschikken, terwijl
wij haar aannemelijk achten, omdat in die periode van den oorlog, waarin de strijd
om de versterkingen geheel op den voorgrond treedt, voor de verdediging van deze
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laatste toch mede over een grooter of kleiner deel der linietroepen beschikt zal kunnen
worden.
Het Nederlandsche Vestingstelsel nu omvat, volgens de Wet van 18 April 1874 - de
zoogenaamde Vestingwet - de volgende verdedigingsstellingen:
1o. De Stelling van Amsterdam, eene kringstelling ter verdediging van de hoofdstad
des Rijks; hiertoe kunnen mede gerekend worden de forten IJmuiden en Pampus,
tot afsluiting van de toegangen, van uit zee naar Amsterdam leidende.
o De Nieuwe Hollandsche Waterlinie, van de Zuiderzee nabij Naarden langs
2.
Utrecht tot de Lek, van de Lek tot de Merwede, en door het land van Altena tot
de Nieuwe Merwede.
o De Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak, tot afsluiting van den
3.
toegang tot het Hollandsch Diep van de zeezijde.
o De Stelling van de Monden der Maas en het Haringvliet; bestemd om den vijand
4.
den toegang te beletten tot het Haringvliet en den Nieuwen Waterweg en om
Hellevoetsluis tegen een aanval van de landzijde te beschermen.
o De Stelling van den Helder, bestemd om den vijand den toegang te ontzeggen
5.
tot de reede en de haven van Nieuwediep en de marine-etablissementen aldaar.
De vier laatstgenoemde stellingen dienen ter verdediging van de Provinciën
Noord- en Zuid-Holland en het Westelijk deel der Provincie Utrecht, alsmede
kleine gedeelten van Gelderland en Noord-Brabant, omvattende ± gedeelte
van het grondgebied des Rijks, de zoogenaamde Vesting Holland.
o De Stelling van de Geldersche Vallei met die in de Neder-Betuwe.
6.
Deze stelling loopt van Spakenburg aan de Zuiderzee, oostwaarts om Amersfoort
heen tot aan den Neder-Rijn bij de Grebbe en van de Spees aan den Neder-Rijn
tot Ochten aan de Waal. Volgens de bedoeling der Vestingwet zal deze stelling
eene tijdelijke zijn, bestemd om korten tijd
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te worden verdedigd, ten einde den vijand te beletten ongehinderd van de grenzen
tot de Nieuwe Hollandsche Waterlinie door te dringen, vóór dat deze in
voldoenden staat van tegenweer zou zijn. Zij vormt dus eene zoogenaamde
voorpostenstelling voor de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
o De Zuider Waterlinie, van de Maas boven St. Andries tot den Amer beneden
7.
Geertruidenberg, dient tot het vertragen van 's vijands opmarsch, het versperren
van belangrijke aanvoerwegen en het opnemen van eventueel vooruitgeschoven
troepen bij een uit het Zuiden tegen ons land gerichten aanval.
o De werken tot dekking van rivierovergangen en opname van troepen aan IJssel,
8.
Waal en Maas; zijn ten deele bestemd tot opname van eventueel
vooruitgeschoven troepen en voorts tot afsluiting van de spoor- en de
belangrijkste waterwegen, welke hoofdzakelijk van de oostelijke grens naar het
hart des lands voeren.
o De werken aan de Westerschelde, tot afsluiting van dien zeearm en tot
9.
handhaving onzer neutraliteitsrechten aldaar.

Door deze Vestingwet werd de beslissende stap gezet op den weg naar meerdere
concentratie van ons verdedingsstelsel. Wel waren reeds in 1866-67 de vestingen
Maastricht, Venlo, Breda, Bergen-op-Zoom, Bath, Vlissingen en Veere aan den
moker des sloopers ter vernietiging overgeleverd, doch thans werd voor goed gebroken
met het gedurende de laatste eeuwen gehuldigde beginsel om zooveel mogelijk het
geheele land door eene reeks van vestingen tegen een vijandelijken inval te
beschermen. Bij deze Wet toch, werden tevens als vestingen vervallen verklaard: de
vestingwerken in de Provinciën Friesland en Groningen, en voorts Deventer, Zutphen,
Elden, Grave, Nijmegen - met uitzondering van de forten Krayenhoff, alsmede
Bovenen Beneden-Lent -, 's Hertogenbosch en Breskens.
Dat dit beginsel juist was, behoeft nagenoeg geen betoog; de ervaring had reeds
van den aanvang af geleerd, dat het groot aantal vestingen het voornaamste beletsel
was
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tegen het steeds op de hoogte des tijds houden van de frontieren van den Staat, omdat
de geldmiddelen ontbraken, welke daartoe vereischt werden. Bovendien vorderden
die tallooze vestingen een aantal bezettingstroepen, verre buiten verhouding tot de
sterkte van het leger op voet van oorlog, zoodat versnippering der strijdkrachten het
onvermijdelijk gevolg van het tot dusverre gehandhaafde stelsel was. Deze
versnippering was des te gevaarlijker, omdat een zeer groot aantal dezer vestingen
buiten elken rechtstreekschen samenhang met het hart des lands stond en de val van
die versterkingen dus tevens het verlies harer bezettingen voor de verdere verdediging
tengevolge moest hebben. Eindelijk gold hierbij nog de overweging, dat door de
groote uitbreiding van het aantal en de geheele wijziging in het karakter der
gemeenschapsmiddelen aan vele dier vestingen het oorspronkelijk karakter van
spervesting was ontnomen, zoodat het nut, dat zij vroeger onder zekere
omstandigheden nog hadden kunnen afwerpen, daarvan thans zeer zeker niet meer
te verwachten was.
De meerdere concentratie van ons verdedigingsstelsel beoogde dus het zoo
noodzakelijk verband te scheppen tusschen de uitgebreidheid daarvan, de grootte
van onze krijgsmacht en de financieele middelen, die voor oorlogsdoeleinden
beschikbaar gesteld konden worden. Daarbij ging men, o.i. volkomen te recht, van
het beginsel uit om het tegen 's vijands aanval rechtstreeks te beschermen gebied zoo
groot te doen zijn, als bij bewaring van het bovenbedoelde verband mogelijk geacht
werd.
Wanneer men namelijk een stelsel van landsverdediging ontwerpt, moet zooveel
eenigszins doenlijk met alle mogelijke oorlogsgevallen rekening gehouden worden
en behoort men dus ook onder de oogen te zien het niet altijd waarschijnlijke, maar
daarom in het minst niet ondenkbare geval, dat men reeds bij het begin van den
oorlog aan een overmachtigen aanval het hoofd moet bieden. Dan zal een gedurende
langeren tijd stand houden alleen verzekerd zijn in die stellingen, welke reeds in
vredestijd met gebruikmaking van de hulpmiddelen, welke de techniek te onzer
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beschikking stelt, voor eene hardnekkige verdediging zijn ingericht, en loopt men
dus gevaar, bijaldien slechts een klein gedeelte des lands voor eene dergelijke
verdediging is ingericht, reeds zeer korten tijd na het uitbreken van den oorlog binnen
die uiterste lijn van verdediging te zijn teruggedrongen.
Nu moge het waar zijn, wat wij niet willen tegenspreken, dat zoolang de
vaderlandsche driekleur van den toren van de Westerkerk te Amsterdam wappert,
het bestaan van Nederland als zelfstandige Staat nog niet beëindigd is, het komt ons
voor niet minder waar te zijn, dat naarmate de kring, waarbinnen wij ons handhaven,
kleiner wordt, de beteekenis van den weerstand, welke wij aan den overmachtigen
aanvaller bieden, in de oogen van het overige Europa in rechte - misschien wel in
sterkere - reden daarmede vermindert. Is geheel Nederland, met uitzondering van
eene toch altijd betrekkelijk kleine strook om Amsterdam in handen des vijands,
behoeft deze zich nog slechts van ééne stelling meester te maken om elk verzet te
breken, dan zal men zich buiten onze landpalen een geheel ander denkbeeld omtrent
het mogelijk verder verloop van den oorlog vormen - en dit kan op eene interventie
van beslissenden invloed zijn -, dan wanneer men weet, dat gedeelte van de
oppervlakte van het Rijk, en dan nog wel het rijkste, het in elk opzicht meest
beteekenende gedeelte daarvan, het deel, waarin men zich onwillekeurig in den
vreemde het koninkrijk der Nederlanden geconcentreerd denkt, van vreemde troepen
wordt vrij gehouden.
In verband met het voorafgaande en met de gesteldheid van den bodem werd besloten
in het ter hardnekkige verdediging in te richten terrein te begrijpen de Provinciën
Noord- en Zuid-Holland, het Westelijk deel van Utrecht, alsmede kleine gedeelten
van Gelderland en Noord-Brabant. Bij deze keuze golden verschillende overwegingen:
economische, politieke en militaire.
Economische, omdat de Provinciën Noord- en Zuid-Holland het rijkste en dichtst
bevolkte gedeelte van het land
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vormen, waarin de belangrijkste koopsteden en de voornaamste zeehavens gelegen
zijn, terwijl voorts handel, nijverheid en veeteelt daar sterk ontwikkeld zijn en de
algemeene welvaart grooter is dan in de overige provinciën.
Politieke, omdat binnen dit terrein gelegen zijn de hoofdstad des Rijks en de
residentie, met den zetel van het algemeen bestuur en de standplaatsen der vreemde
gezanten, terwijl door de lange kuststreek, welke daarin opgenomen is, met de daaraan
liggende havens de gemeenschap met het buitenland nog het meest verzekerd schijnt.
Bovendien gelden in het oog van den vreemdeling Noord- en Zuid-Holland, met
Amsterdam en den Haag, min of meer als de verpersoonlijking van Nederland.
Militaire, omdat het hier bedoelde terrein aan drie zijden door de zee of breede
rivierarmen omgeven, tengevolge van de eigenaardige hydrographische gesteldheid
aan de vierde zijde gemakkelijk door uitgebreide inundatiën kan worden afgesloten,
zoodat het terrein, waarover de aanvaller naderen kan, tot enkele min of meer breede
strooken en verder tot de door de inundatie voerende dijken en wegen, voor zooverre
deze laatste althans niet onder water komen, beperkt wordt.
Daar de bodem binnen het ingesloten gebied voor het meerendeel uit polders en
droogmakerijen bestaat, vindt men, nadat de buitenkring gevallen mocht zijn, in het
voor de verdediging zoo gunstige polderland gelegenheid den opmarsch des vijands
naar het versterkte Amsterdam te vertragen.
Intusschen heeft de Vestingwet aan de goede bedoelingen, welke bij hare
samenstelling voorzaten, niet beantwoord; de termijn van acht jaren, voor de
afwerking der in de Wet aangeduide werken aangegeven, is reeds met ± 19½ jaar
overschreden en nog is de voltooiing van ons Vestingstelsel binnen afzienbaren tijd
niet gewaarborgd. De oorzaak hiervan is in hoofdzaak gelegen, eensdeels in het feit,
dat bij de aanneming van de Wet niet mede een voor iedereen bindend algemeen
plan van hetgeen men tot stand
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brengen wilde1), werd vastgesteld, anderdeels in de omstandigheid dat bij de
vaststelling der Wet niet tevens de middelen werden aangewezen, ter uitvoering
daarvan benoodigd.
Het eerstgenoemde feit was oorzaak, dat wisseling in de besturende kringen, vaak
wisseling van inzicht omtrent de wijze van uitvoering tengevolge had en daardoor
het werken volgens ééne leidende gedachte niet meer verzekerd was. Het niet
aanwijzen der benoodigde middelen daarentegen leidde er toe, dat in jaren, waarin
het om budgetaire redenen gewenscht toescheen de, op de vestingbegrooting te
brengen bedragen laag te houden, aan de voltooiing van het vestingstelsel slechts
met zeer matigen spoed gewerkt werd en daardoor de beëindiging van het geheele
werk meer vertraagd werd, dan met de meest billijke eischen nopens de landsdefensie
was overeen te brengen. Wanneer men bijv. ziet, dat deze bedragen hebben
afgewisseld tusschen f 3.000.000 in 1875 en f 619.000 in 1899, dan vindt men daarin
de bevestiging van hetgeen wij zooeven opmerkten.
Van verschillende zijden werd in den loop der tijden reeds op herziening der
Vestingwet aangedrongen; ja, zelfs werden in 1882 door den Minister R e u t h e r èn
door het lid der Tweede Kamer S c h e p e l wetsontwerpen, daartoe betrekkelijk, bij
de Staten-Generaal ingediend, zonder dat deze zich echter den weg naar het Staatsblad
geopend zagen.
Die aandrang berustte niet altijd op dezelfde overwegingen. Bij dezen golden
voornamelijk de wettelijke bezwaren, die uit de overschrijding van den in de Wet
genoemden termijn voortvloeiden; bij genen bestond de overtuiging dat de gelden,
aan het vestingstelsel besteed, ten nadeele kwamen van eene goede inrichting der
levende strijdkrachten, zoodat zij in beperking der vestingen alleen heil zagen;

1) Het spreekt wel vanzelf, dat wij hiermede niet bedoelen eene tot in bijzonderheden afdalende
be- en omschrijving der te bouwen werken, omdat men daardoor verhinderd zou zijn geworden
voldoende rekening te houden met de vorderingen der techniek en de daardoor gewijzigde
begrippen omtrent aanval en verdediging.
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anderen, met de beurzen der belastingbetalenden begaan, noemden de Vestingwet
‘een vloek voor de schatkist’. Een vierde categorie, bijzonder onder den indruk van
de berichten omtrent de uitwerking der met sterke springstof gevulde, zoogenaamde
brisante granaten, ontzegde aan een aantal der bestaande verdedigingswerken
nagenoeg alle waarde en adviseerde, terugdeinzende voor de kosten, welke aan een
eventueelen herbouw verbonden zouden zijn, tot opheffing van de liniën, waarin
deze werken gelegen waren; weder anderen achtten het aantal troepen, aan de
stellingen gebonden, te groot in verhouding tot de mobiele strijdkrachten en eischten
op dien grond beperking, enz. enz.
Aan welke zijde men zich ook scharen moge, voorstanders van het onveranderd
behoud der bestaande Vestingwet zullen wel niet meer gevonden worden: herziening
van die Wet is dus vroeger of later noodzakelijk.
Eene vraag van practische politiek is het nu echter omtrent dat ‘vroeger of later’
een besluit te nemen, d.w.z. te beslissen of deze noodzakelijkheid thans reeds bestaat,
dan wel of het beter geacht moet worden de herziening tot een later tijdstip uit te
stellen. Bestaat die urgentie niet, dan zou het zeker van weinig practischen zin
getuigen anderen, meer noodzakelijken wetgevenden arbeid thans daarbij te willen
achterstellen; blijkt die urgentie echter wel te bestaan, dan zullen andere overwegingen
daarvoor moeten wijken, doch dan zal tevens aangetoond moeten zijn, dat de
voorwaarden voor eene afdoende oplossing van het vraagstuk noodig, thans reeds
aanwezig zijn.
Alvorens deze vraag verder te bespreken, is het intusschen noodig eerst in eene
nadere beschouwing der onderscheidene liniën en stellingen te treden, ten einde op
grond daarvan aan te geven wat, naar onze meening, bij eene eventueele herziening
behouden, wat verworpen moet worden.

De werken tot dekking van rivierovergangen en opname van troepen aan
IJssel, Waal en Maas.
Zooals wij hierboven reeds aanteekenden, zijn deze
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werken in de Vestingwet opgenomen met het doel eventueel over die rivieren
vooruitgeschoven troepen op te nemen, en voorts de spoor- en de belangrijkste
waterwegen af te sluiten, welke hoofdzakelijk van de oostelijke grens naar het hart
des lands voeren.
Van de hier bedoelde werken waren eigenlijk alleen die om Doesburg bestemd
tot het opnemen van troepen; de overige - gedeeltelijk bestaande, gedeeltelijk
voorgenomen versterkingen bij Nijmegen, Pannerden, Westervoort, Zutphen en
Zwolle - hadden in hoofdzaak het karakter van sperforten, welke door afsluiting van
de spoor- of waterwegen, waaraan zij gelegen waren, den aanvoer van
belegeringsgeschut en krijgsbenoodigdheden zoo lang mogelijk beletten en daardoor
een aanval van beteekenis op de Nieuwe Hollandsche Waterlinie vertragen moesten.
Met uitzondering van Pannerden en Westervoort, welke eenige wijziging en
verbetering ondergingen - het laatste in verband met de verlegging van de
spoorwegbrug over den IJssel -, zijn de plannen der Vestingwet ten aanzien van geen
dezer werken ten uitvoer gebracht. Ten deele moet de oorzaak hiervan gezocht worden
in het toenemen van het aantal verkeerslijnen en daarmede van het aantal bruggen
over onze groote rivieren, die, wanneer men het stelsel van sperforten getrouw bleef,
natuurlijk alle afgesloten moesten worden, waardoor eene zeer ongewenschte
uitbreiding aan het oorspronkelijke plan zou zijn gegeven. Ten deele lag de oorzaak
daarvan echter in de overweging, dat de aanzienlijke bedragen, voor krachtige
sperforten benoodigd, beter op andere wijze besteed konden worden, terwijl ook het
aantal der als bezetting aan te wijzen troepen, welke bij den val der forten voor de
verdere verdediging verloren zouden gaan, niet zonder invloed bleef. Daarbij kwam,
dat de hulpmiddelen, welke de techniek allengs beschikbaar stelde, het binnen
betrekkelijk korten tijd leggen van hulpbruggen, ook over breede wateren, mogelijk
maakten, zoodat eene omlegging van de versperde spoorbaan buiten het vuurbereik
van het sperfort mogelijk scheen, vóór het weerstandsvermogen van het laatste
vernietigd zou wezen.
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In verband met een en ander won de meening veld van hen, die voor het stelsel van
sperforten dat van vernieling der spoorwegbruggen in oorlogstijd in de plaats
wenschten te stellen. Met dit laatste bereikte men het zelfde resultaat, omdat de brug
vernield zijnde, de tijd, welken de tegenstander voor herstelling daarvan noodig had,
in elk geval gewonnen werd.
Hierbij moet intusschen niet uit het oog verloren worden:
dat de vernieling op het laatste oogenblik moetende geschieden - om eene
1e.
wellicht onnoodige vernietiging van kapitaal te voorkomen -, de volkomen
zekerheid niet bestaat, dat deze afdoende zal wezen;
e
dat het herstellen van eene vernielde brug minder tijd kan kosten, dan het
2.
verleggen van de baan over grooten afstand en het bouwen van eene nieuwe,
zij het ook hulp-brug;
e
dat in dit stelsel alle bruggen op het bedreigde gedeelte vernield moeten
3.
worden en dus meer kapitaal vernietigd wordt, dan anders wellicht noodig zou
blijken;
e
dat de noodzakelijk geoordeelde tijdwinst alleen verkregen wordt, wanneer
4.
de vernieling van de brug is afgeloopen, vóór de vijand zich daarvan heeft
meester gemaakt.
De krijgsgeschiedenis leert ons, dat vooral ten aanzien van het laatste punt
voorzichtigheid geboden is. Zoo zij hier bijv. het feit in herinnering gebracht, dat 's
avonds van den 15den Juni 1866, dus nog vóór de door het Pruisische ultimatum
toegestane bedenktijd verstreken was, een bataljon Pruisische troepen met den
sneltrein Berlijn - Dresden het Saksisch grondgebied overschreed om zich van de
brug bij Riesa meester te maken. Natuurlijk alleen met het loffelijk doel om zulk een
kunstwerk voor onnoodige beschadiging te vrijwaren! Toevallig was men in Saksen
nog tijdig genoeg hiervan onderricht, zoodat de brug verbrand was, eer de trein
aankwam.
Met de opsomming der evenbedoelde punten hebben wij geenszins den bouw van
sperforten willen bepleiten; wij wilden alleen nogmaals in herinnering brengen de
werkelijk krachtige redenen, die de voorstanders daarvan in
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hun tijd wisten aan te voeren en die zelfs nog op dit oogenblik het in het leven roepen
dezer werken volkomen zouden kunnen motiveeren, ware het niet, dat wij ons geld
en onze troepen voor andere doeleinden meer dringend behoefden.
In verband met het vorenstaande zou het o.i. aanbeveling verdienen de hier bedoelde
werken uit de Vestingwet te doen vervallen, met uitzondering van Pannerden, dat
ons, omdat het de waterverdeeling bij de splitsing van den onverdeelden Rijn
beheerscht, vooral in de eerste dagen van den oorlog goede diensten kan bewijzen.
Voor het behoud van Westervoort willen wij niet pleiten, het schijnt ons daartoe van
te weinig beteekenis; vóór de opheffing zou wellicht als reden zijn aan te voeren,
dat men daardoor geen gevaar loopt een van Nederland's sterkten reeds binnen
betrekkelijk korten tijd na het uitbreken van den oorlog in 's vijands handen te zien
vallen, waardoor onnoodig een ongunstige moreele indruk zou worden
teweeggebracht.

De Stelling van de Geldersche Vallei met die in de Neder-Betuwe en de
Zuider Waterlinie.
Wanneer men zich de rivier de Waal tusschen Ochten - het rechtervleugelpunt der
Stelling van de Geldersche Vallei met die in de Neder-Betuwe - en St. Andries - het
linkervleugelpunt der Zuider Waterlinie - verdedigd denkt, dan zou, wanneer de
beide genoemde stellingen overigens aan de daaraan te stellen eischen voldeden,
eene doorgaande verdedigingslijn gevormd kunnen worden tusschen de Zuiderzee
bij Spakenburg en den Amer ten Westen van Geertruidenberg.
Met dit doel werden deze stellingen intusschen niet in de Vestingwet opgenomen.
Hoewel, zooveel de omstandigheden zulks noodig zouden maken, met elkander in
verband gebracht kunnende worden, hield de daaraan toegedachte werkkring feitelijk
met twee verschillende oorlogsgevallen verband. De eerstgenoemde was namelijk
bestemd bij een aanval uit het Oosten hetzij een rustpunt voor de van den
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IJssel terugtrekkende legerafdeelingen, dus eene achterhoedestelling voor het veldleger
te vormen, hetzij als voorpostenstelling te dienen voor de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie, d.w.z. door hare verdediging tijd te doen winnen voor het in staat van
tegenweer brengen dezer laatste.
De Zuider Waterlinie daarentegen, treedt bij een aanval uit het Zuiden op den
voorgrond. Alsdan heeft zij, evenals elke hindernis ten doel 's vijands opmarsch te
vertragen, doch bovendien moet zij den veiligen terugtocht over de Maas en de
verlegde Maas verzekeren van Nederlandsche troepen, die in Noord-Brabant zijn
opgetreden.
Aan geen van beide stellingen is sedert het tot stand komen der Vestingwet gewerkt;
de vraag rijst dus of de belangen der defensie vorderen, dat zij alsnog in staat van
verdediging gebracht zullen worden en zoo neen, wat bij de herziening der Wet
daaromtrent beslist zal dienen te worden.
De Stelling in de Geldersche Vallei met die in de Neder-Betuwe heeft eene lengte
van ± 7 uur gaans, zoodat voor hare verdediging een belangrijk aantal troepen
gevorderd wordt. Daarbij heeft zij eene zeer ongunstige richting ten opzichte van de
Nieuwe Hollandsche Waterlinie (Hemelsbreed gemeten bedraagt de afstand
Spakenburg - Naarden 12 K.M.; Rhenen - Honswijk 28 K.M.; Ochten - Asperen 32
K.M.), zoodat bij eene doorbreking der stelling nabij of ten Noorden van Amersfoort
de veilige terugtocht der ten Zuiden van die plaats opgestelde troepen verre van
verzekerd is. De inundatiën zouden, zelfs indien belangrijke bedragen voor verbetering
van inlaat- en toevoermiddelen werden besteed, van weinig beteekenis zijn; de
bestaande werken verkeeren in vervallen toestand, de eigenlijke Grebbelinie is hier
en daar nauwlijks te herkennen, zelfs onvoldoende als waterkeering, de gracht
gedeeltelijk gedempt.1)
Alleen ten koste van veel geld zou hier eene verdedigbare stelling verkregen
kunnen worden, doch zelfs dan nog

1) Dit alles werd reeds meer dan 20 jaren geleden gezegd. Zie bijv. De Militaire Aardrijkskunde
en Statistiek van Nederland, België en Duitschland door M.H.J. P l a n t e n g a , Kapitein der
Infanterie. Breda, 1880.
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slechts eene stelling, waarvan zoowel het nut als de kracht problematiek te achten
zouden zijn. Van eene verbetering mag dus o.i. geen sprake zijn, van eene verdediging
in den tegenwoordigen toestand al evenmin, zoodat het verstandig voorkomt deze
stelling uit de Vestingwet te doen vervallen en de terreinen, waarop zij gelegen is,
te verkoopen.
De Zuider Waterlinie, van St. Andries tot Geertruidenberg, heeft mede eene lengte
van ± 7 uur gaans, de algemeene richting is gunstiger, de werken zijn in beteren
toestand, doch, de jaren waarin zij het aanzijn kregen, wijzen dit voldoende uit,
minder geschikt om in een toekomstigen oorlog een rol van aanbelang te spelen. Ook
hier zou dus alleen ten koste van aanzienlijke geldsommen eene afdoende verbetering
verkregen kunnen worden, doch die bedragen zullen zoo ooit, dan toch zeker wel in
lange jaren nog niet beschikbaar zijn, omdat de tijd dringt en allereerst het meest
noodige moet worden tot stand gebracht. Daarom zouden wij ten aanzien van deze
stelling evenzeer in overweging geven haar te verlaten, met uitzondering van de
werken rond Heusden, die in den toestand gelaten, waarin zij op het oogenblik zijn,
en eventueel verdedigd wordende met de hulpmiddelen, waarover het veldleger
beschikt, in sommige gevallen nog goede diensten kunnen bewijzen. Het spreekt
intusschen wel van zelve, dat indien het veldleger in Noord-Brabant met het front
naar het Zuiden opereert, het bezit van dit eene punt onvoldoende is om desvereischt
den veiligen terugtocht van dat mobiele leger te verzekeren, zoodat in het onderstelde
geval daarin bij het uitbreken van den oorlog voorzien zou moeten worden, door het
inrichten van voor tijdelijke verdediging geschikte bruggenhoofden op de Maas en
de verlegde Maas.

De Nieuwe Hollandsche Waterlinie, de Stelling van het Hollandsch Diep
en het Volkerak, de Stelling van de Monden van de Maas en het
Haringvliet en de Stelling van den Helder.
Deze stellingen moeten noodwendig in verband met
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elkander beschouwd worden; niet alleen omdat zij te zamen de zoogenaamde Vesting
Holland vormen, maar ook omdat het al of niet verdedigen van één der drie
eerstgenoemde rechtstreekschen invloed kan oefenen op de verdediging der andere.
Zoo verliest bijv. de Nieuwe Hollandsche Waterlinie een groot deel van hare waarde,
wanneer het mogelijk is over Willemstad in de Zuid-Hollandsche eilanden door te
dringen of te Hellevoetsluis troepen, enz. aan wal te zetten, terwijl omgekeerd de
verdediging van de positiën van Willemstad en Hellevoetsluis in onderscheidene
gevallen hare beteekenis verliest, wanneer de Nieuwe Hollandsche Waterlinie niet
verdedigd wordt.
Wel is voor hem, die op Voorne of in den Hoekschen Waard voet aan wal gezet
heeft, de weg tot den Zuid-Hollandschen vasten wal nog volstrekt niet gebaand en
kan omgekeerd in het ten Westen van de lijn Naarden-Utrecht-Gorinchem gelegen
polderland het doordringen naar het hart van Holland nog zeer goed vertraagd worden,
maar het lijdt onzes inziens geen twijfel, dat wanneer men de verschillende hiervoren
genoemde punten bereikt heeft, toch reeds zeer beteekenisvolle stappen in de richting
van Amsterdam gedaan zijn. Voorts mag niet uit het oog verloren worden, dat de,
in een niet vèr verwijderde toekomst te verwachten, verbeterde waterweg van
Dordrecht langs Brouwershaven naar zee aan het behoud van Willemstad eene
hoogere waarde zal geven, omdat de rol, welke die positie daardoor bij een aanval
over zee zal hebben te vervullen, veel belangrijker wordt, dan tot dusverre het geval
was.
Op het groote voordeel, dat o.i. in politieken zin gelegen is in de mogelijkheid om
een betrekkelijk groot ( van de geheele oppervlakte) en in elken zin belangrijk
gedeelte van ons land in elk geval, dus ook bij een aanval door groote overmacht,
krachtig te kunnen verdedigen, wezen wij reeds vroeger (blz. 1204). Nog andere
overwegingen pleiten daarvoor.
In de eerste plaats de noodzakelijkheid om onder alle omstandigheden met zekerheid
over voldoenden tijd te be-
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schikken om de Stelling van Amsterdam tot eene langdurige verdediging in te richten.
Men heeft hiertegen wel opgemerkt, dat het niet juist gezien was eene stelling ter
verdediging in te richten om daardoor tijd te winnen tot het in volkomen staat van
tegenweer brengen van eene meer achterwaarts gelegene. Men meende namelijk, dat
men hierdoor de moeilijkheid slechts verplaatste en dat, waar men den tijd miste om
de hoofdstelling voor den strijd toe te rusten, men zeer zeker het zelfde bezwaar zou
ondervinden ten aanzien van de meer voorwaarts gelegene. Daaraan ging dan
gewoonlijk de welgemeende raad gepaard om de hoofdstelling reeds in vredestijd
zoodanig in te richten, dat een aanval daartegen te allen tijde kon worden afgewacht.
Deze redeneering is o.i. niet geheel juist. Zoo is bijv. het opvolgen van de
evenbedoelde raadgeving vrij wel onmogelijk. In een dichtbebouwd en allerwegen
in cultuur gebracht land, waar bovendien de verdedigingsstelling door inundatiën
gedekt moet worden, is het - tenzij men dérisoire geldsommen daaraan wilde besteden
- eenvoudig onmogelijk om te allen tijde geheel voorbereid te zijn. Daartoe zouden
onteigeningen, opruimingen, aanleg van verschillende verdedigingsmiddelen, enz.
op zeer groote schaal noodig zijn, terwijl de laatstgenoemde tijdelijke werken, om
in voldoenden staat te blijven, jaarlijks niet onbeteekenende bedragen aan onderhoud
zouden vorderen. Bovendien zou hierdoor veel, wat men nopens de verdediging voor
den eventueelen tegenstander verborgen wil houden, onvermijdelijk van algemeene
bekendheid worden, terwijl het stellen der inundatiën toch altijd tot het ontstaan van
oorlogsgevaar zou moeten worden uitgesteld. Wanneer men nu hierbij bedenkt, dat
de approviandeering van eene plaats als Amsterdam, met de daarin aanwezige
bevolking en de daarin in oorlogstijd gebrachte troepen, hoe goed ook voorbereid,
toch wel nooit zoodanig zal kunnen zijn, dat voldoende levensvoorraad voor geruimen
tijd voor die duizende monden steeds ter plaatse is, dan begrijpt men allicht, dat
alleen uit dezen hoofde de beschikking over tijd - ja, zelfs
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betrekkelijk veel tijd - en ruimte noodig is, welke alleen verkregen kan worden door
den vijand van het gebied van de Vesting Holland verwijderd te houden. Hierin ligt
tevens een der redenen, waarom men zonder dringende noodzaak de tot Holland
toegang gevende zeegaten niet onverdedigd mag laten. De maritieme middelen,
welke de vijand voor eene effectieve blokkade zou behoeven, zouden dientengevolge
geringer in omvang, de blokkade daardoor gemakkelijker uit te voeren en de kans
om over zee in den aanvoer van levensvoorraad te voorzien aanzienlijk verminderd
worden.
Voor eene meer voorwaarts gelegen stelling geldt dit laatste, gewichtige bezwaar
der approviandeering natuurlijk niet, maar wel is daar, het spreekt trouwens vanzelf,
evenzeer een zekere tijd noodig om deze in volkomen staat van tegenweer te brengen.
Heeft men tijdig met de voorbereiding kunnen beginnen en heeft het veldleger
geruimen tijd voorwaarts van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie stand kunnen
houden, dan zal die gewenschte volkomenheid bereikt worden. Is dit niet het geval,
dan moet men de linie verdedigen in den toestand, waarin zij zich bevindt, op het
oogenblik dat de vijand daarvoor verschijnt. En nu is het juist een der groote
voordeelen, welke eene permanente stelling oplevert, dat al is de voorbereiding ook
onvolkomen, het weerstandsvermogen der duurzame werken in elk geval gebroken
moet worden, alvorens de linie, als zoodanig, ophoudt eene hindernis voor de
beweging der vijandelijke troepen te zijn. Hiertoe is tijd noodig en al moge onder
dergelijke minder gunstige, maar toch altijd denkbare omstandigheden de weerstand
in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie geboden geen maanden duren, de tijdwinst,
noodig voor het in staat van verdediging brengen der Stelling van Amsterdam en
voor het organiseeren der verdediging in het tusschen beide gelegen polderland, zal
verkregen zijn.
Want ook voor dit laatste is voorbereiding noodig. De Luitenant-Generaal K o o l
heeft daarop in eene op 7 Maart 1883 gehouden Vergadering der Vereeniging ter
beoefening van de Krijgswetenschap de aandacht gevestigd met de woorden: ‘Ieder
die met onze Hollandsche terreinen bekend
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is, weet - en die er lust in heeft onze waterstaatskaarten te bestudeeren kan zich
rekenschap geven van plaats en wijze - dat achter de Nieuwe Hollandsche Waterlinie
meerdere nieuwe liniën van inundatiën kunnen worden ingericht, mits men eenigen
tijd hebbe om de accessen door tijdelijke werken af te sluiten. Die tijd moet voor
iedere achtergelegen linie verkregen worden door de verdediging der voorgelegene’.
In verband met de voorafgaande beschouwingen achten wij het in stand houden
der Nieuwe Hollandsche Waterlinie in het belang der defensie noodig. Dit gevoelen
wordt niet algemeen gedeeld en er zijn dan ook zeer geachte stemmen opgegaan1),
die ook deze linie uit de rij onzer versterkingen schrappen willen. Toch hebben de
overwegingen, die daarvoor gewoonlijk worden aangevoerd, ons niet kunnen
overtuigen.
De verdediging der Nieuwe Hollandsche Waterlinie vordert natuurlijk een aantal
bezettingstroepen, welke, indien van die verdediging werd afgezien, eene andere
bestemming zouden kunnen krijgen. Wanneer men echter de infanterie der landweer,
zooals wij boven aangaven, in beginsel tot bezettingstroepen kan bestemmen, zou
hierdoor ruimschoots in het benoodigde voor alle te verdedigen stellingen voorzien
en het veldleger onverzwakt voor de mobiele verdediging gebezigd kunnen worden.
Dat de landweer hiertoe niet geschikt zou wezen, kunnen wij - wanneer althans de
opleiding der militie in het leger op goeden grondslag berust - bezwaarlijk toegeven;
ware dit het geval het zou alleen bewijzen, dat wij met de vorming onzer levende
strijdkrachten niet op den goeden weg waren. In een klein land, als het onze, moet
het aantal manschappen, waarover men voor oorlogsdoeleinden oogenblikkelijk
beschikken kan, zoo hoog mogelijk worden opgevoerd. Weinig baat het of men daar,
na maanden, over meer of minder aanzienlijke legerreserven beschikken kan, waar
het op aan komt is, dat men bij het uitbreken van den oorlog niet onder

1) Zie onder andere: Ons Vestingstelsel, door den Luitenant-Generaal C.D.H. S c h n e i d e r ,
in de Gids van September l.l.
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den voet geloopen wordt en daartoe moet op dat oogenblik de te ontwikkelen kracht
een maximum zijn. Wat er verder bij komt, moet geene andere bestemming hebben
dan aanvulling der geleden verliezen.
Het hierboven door ons aangegeven beginsel is trouwens dat, hetwelk overal bij
de organisatie der strijdkrachten gevolgd wordt: de jongste lichtingen bestemd voor
de vermoeienissen en ontberingen van het veldleger; de oudere aangewezen voor de
bezettingen der sterkten.
Dat onze gezamenlijke strijdkrachten - en dus ook het mobiele leger - bij het
verdedigen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, dat wil in dit verband dus zeggen
van de Vesting Holland, gebezigd worden tot lijdelijke verdediging van een beperkt
gedeelte van ons grondgebied (toch altijd het en meest belangrijke gedeelte) is
evenmin voor tegenspraak vatbaar. Deze toestand spruit dan intusschen niet voort
uit het verdedigen der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, doch uit de omstandigheid
dat wij door zoodanige overmacht aangevallen worden, dat ons mobiele leger niet
langer in het open veld kan stand houden en tot zelfbehoud bescherming achter
permanente stellingen moet zoeken. Verdedigt men in dit geval de bedoelde linie
niet, welnu de verdediging zal er niet minder lijdelijk om worden, terwijl het gedeelte
van het grondgebied, waarin wij ons kunnen handhaven, ongetwijfeld veel kleiner
zal wezen.
Moeten wij nu in deze lijdelijke verdediging - althans voor zooveel grootere
ondernemingen betreft - blijven volharden? De noodzakelijkheid hiertoe houdt op,
zoodra door verschillende, gedurende den loop van den oorlog mogelijke
omstandigheden het evenwicht tusschen de aan weerszijden beschikbare strijdkrachten
in zooverre hersteld is, dat wij met kans op een goeden uitslag offensieve
ondernemingen kunnen wagen.
Daarbij doet zich intusschen de vraag op, of wij met het oog op dergelijke
handelingen in het buiten de Vesting Holland gelegen gebied moeten beschikken
over vaste posi-
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tiën, waaruit tot het offensief kan worden overgegaan en waarop, wanneer de
omstandigheden daartoe noodzaken, kan worden teruggetrokken, hetzij in Friesland,
hetzij aan den Beneden IJssel, hetzij bij Naarden, hetzij elders. Op den voorgrond
stellende, dat de vijand om den invloed van deze positiën te neutraliseeren, deze òf
kan aanvallen òf kan afsluiten en dus in beide gevallen tot detacheering van troepen
daartegen genoodzaakt is, zoodat de voor den hoofdaanval beschikbare macht hierdoor
vermindering ondergaat, moeten wij er toch de aandacht op vestigen, dat de
ondervinding geleerd heeft hoe de aanvaller vaak met eene minderheid een sterkeren
verdediger kan insluiten, zoomede dat bij een voorgenomen offensief allereerst 's
vijands insluitingslinie door een frontaanval genomen moet worden, een frontaanval,
die tegenover de moderne geweren en snelvuurkanonnen met groote moeielijkheden
gepaard zal gaan en dientengevolge vele offers en veel tijd zal kosten, gedurende
welken de vijand desgewenscht tot het aantrekken van reserven kan overgaan. Wel
zal door de laatstbedoelde handelwijze de voor den hoofdaanval bestemde macht
wederom verzwakt moeten worden, maar ook hier zal door den aanvaller in zijne
afsluitingslinie eene zoodanige afstootende kracht kunnen worden ontwikkeld, dat
pogingen van de zijde van den verdediger om van deze tijdelijke verzwakking, door
offensieve ondernemingen uit de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, partij te trekken,
nog volstrekt niet altijd tot den gewenschten uitslag behoeven te leiden. Bedenkt
men voorts, dat dergelijke voor een voorgenomen offensief bestemde stellingen in
vredestijd met behulp der duurzame versterkingskunst gebouwd moeten worden, dat
zij dus voor hun bouw geld en voor hunne bezetting troepen eischen, dan zouden wij
meenen, dat het beter ware van de inrichting van dergelijke stellingen af te zien en,
wanneer de omstandigheden voor het nemen van het offensief gunstig zijn, liever
het moment der verrassing aan onze onderneming te paren door deze op een niet van
te voren bekend deel van ons grondgebied aan te

Onze Eeuw. Jaargang 1

1219
vangen1). Het is niet onwaarschijnlijk, dat men op die wijze het doel met minder
bezwaren en dus beter bereikt.
Offensieve ondernemingen op kleine schaal, partijgangershandelingen, kunnen te
allen tijde uitgevoerd worden, wanneer men over de daartoe noodige kloeke mannen
beschikt en men hun een scherp omlijnd, te bereiken doel aanwijst. Hoewel dergelijke
ondernemingen, wanneer zij met een gunstigen uitslag bekroond worden, in niet
geringe mate tot verheffing van den goeden geest kunnen bijdragen, zoo mag men
daarvan toch geen beslissenden invloed op den loop der operatiën verwachten. Zij,
die meenen, dat hetgeen thans op het gebied van den guerilla-krijg in Zuid-Afrika
geschiedt, ook op Nederlandschen bodem kans van slagen zou opleveren, verliezen
uit het oog dat een cultuurland, als het onze, daarvoor allerminst geschikt is.
Het behoeft geen betoog, dat de versterkingen, welke gebouwd zijn vóór de vinding
der nieuwere brisante springmiddelen, tengevolge van de invoering dier stoffen als
vulling der te bezigen projectielen en van de daardoor teweeggebrachte, grootere
uitwerking, in weerstandsvermogen zijn achteruitgegaan, omdat de dekkingen, welke
de zoogenaamd bomvrije gebouwen dragen, niet op de bijzonder krachtige
mijnwerking dezer projectielen berekend zijn.
Toch gelooven wij, dat men zich door de berichten omtrent de uitwerking dier,
gewoonlijk met den naam van mijngranaten bestempelde, projectielen te veel heeft
laten impressioneeren. Niet in dien zin, dat bij nieuw te bouwen sterkten, met name
die in de Stelling van Amsterdam - onze hoofdverdedigingsstelling - niet zelfs met
een overmaat aan weerstandsvermogen met de mogelijke uitwerking dier projectielen
moet worden rekening gehouden, maar wel in dien zin dat het vertrouwen in het
weerstandsvermogen van de bestaande bomvrije gebouwen, d.w.z. die van oudere

1) Wij merken hierbij op, dat dit gedeelte - wil men het beoogde doel bereiken - zoodanig
gekozen moet worden, dat men 's vijands verbindingslijnen treft, zonder op zijne reserven
te stooten. In dit verband leent o.i. Naarden zich in geen geval voor zulk een uitval.
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constructie, zoodanig geschokt zou moeten zijn, dat men geen ander alternatief kende
dan: het maken van nieuwe bomvrije gebouwen of het slechten der bestaande liniën.
Men verliest daarbij toch o.i. uit het oog, dat het reeds eene belangrijke tijdwinst
oplevert, wanneer men den vijand kan noodzaken tot eene ontwikkeling van zwaar
geschut tegen deze linie, tot den aanvoer van den benoodigden munitievoorraad en
tot de daarop volgende beschieting; dat alle tegen de werken verschoten projectielen
daarom nog geene treffers op gebouwen zijn; dat het doorslaan der dekkingen volstrekt
niet bij den eersten treffer behoeft te geschieden, doch dat veel meer, als regel,
meerdere nagenoeg op dezelfde plaats treffende projectielen daartoe noodig zijn; dat
de forten voor grootere bezettingen ontworpen zijn, dan daarin thans geplaatst worden,
zoodat zelfs wanneer meerdere lokalen van hun dekkend vermogen beroofd zijn, de
bezetting in de overblijvende toch nog voldoende logies vindt, en dat het veilig
onderkomen der bezetting, zij het ook ten slotte meer bekrompen, dientengevolge
nog geruimen tijd verzekerd kan blijven. Al deze omstandigheden zijn oorzaak, dat
de vermeestering van eene volgens oudere begrippen versterkte stelling den vijand
nog tot groote krachtsontwikkeling kan dwingen en dus de gewenschte tijdwinst in deze periode van den oorlog het voornaamste doel - kan opleveren.
Wij moeten hierbij nog met een enkel woord opmerken, dat het gevoelen van hen,
die de Nieuwe Hollandsche Waterlinie met het oog op de onvoldoende bomvrijheid
der gebouwen onverdedigbaar achten, ons niet vereenigbaar toeschijnt met de van
diezelfde zijde uitgesproken noodzakelijkheid om in elk geval in het polderland, ten
Westen van die linie gelegen, een hardnekkigen weerstand te bieden. De vraag is
althans bij ons gerezen òf en zoo ja, waarom het weerstandsvermogen dezer in enkele
dagen te scheppen stellingen, zooveel de stormvrijheid, het schootsveld, het bomvrij
onderkomen en tal van andere zaken aangaat, grooter zal zijn dan dat der Nieuwe
Hollandsche Waterlinie. En wanneer men deze vraag rustig onder de oogen ziet, zal
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men, naar wij vertrouwen, alras ontwaren, dat geen enkel argument ten voordeele
dier onderstelling aangevoerd kan worden, en alzoo elke permanente, sinds jaren ter
verdediging voorbereide stelling, zelfs al voldoet het bomvrij onderkomen daarvan
niet aan de moderne eischen, verre te verkiezen is boven eene in der haast opgeworpen
stelling, die juist daarom niet meer dan eene versterkte veldstelling zal kunnen wezen.
Nog moeten wij de aandacht vestigen op een argument, door de tegenstanders van
het behoud der Nieuwe Hollandsche Waterlinie geopperd, namelijk dat deze elke
gelegenheid tot offensief optreden op eenigszins grootere schaal mist. Hiertegen valt
niets in te brengen, inderdaad de Nieuwe Hollandsche Waterlinie leent zich in
hoofdzaak alleen tot zuiver lijdelijken weerstand: bij hare verdediging zal qua
offensief uit de linie zelve alleen van kleine ondernemingen sprake kunnen zijn. In
verband met hetgeen wij hiervoren (blz. 1218) reeds opmerkten, kunnen wij dit gemis
aan offensief vermogen bezwaarlijk hoog aanslaan; al had deze linie in stede van
teruggetrokken, vooruitspringende flanken, geheel als uitvalspoorten ingericht, dan
nog vreezen wij, dat deze nimmer aan hare ware bestemming zouden kunnen voldoen,
omdat de insluiting der stelling noodwendig gepaard gaat met de afsluiting dezer
uitgangen. Maar ook indien men dit niet mocht willen toegeven, zoo zouden wij toch
de opmerking niet kunnen weerhouden, dat hetzelfde gemis aan offensief vermogen
onafscheidelijk verbonden zal zijn aan elke andere stelling, die men in het Hollandsche
polderland mocht willen inrichten. Daar, waar men voor de beweging van groote
troepenafdeelingen uitsluitend op de wegen aangewezen is, zal het afsluiten dezer
accessen den aanvaller zeker weinig moeite kosten en daarmede elke poging tot
offensief optreden in de kiem verstikt kunnen worden. Wij zouden dus vreezen, dat
als men om deze reden de Nieuwe Hollandsche Waterlinie mocht opgeven, men lood
zou wegwerpen om daarvoor oud ijzer in de plaats te verkrijgen.
Ten slotte zij nog met betrekking tot de hier besproken linie opgemerkt, dat deze
bezet zijnde, het mobiele leger eene
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veel grootere vrijheid van handelen verkrijgt, dan anders het geval zou kunnen zijn.
In den oorlog en meer nog bij de voorbereidingen tot den oorlog moet zooveel
mogelijk met alle gevallen rekening gehouden worden, en nu zou het bijv. volstrekt
niet onmogelijk zijn, dat ons veldleger op zijn terugtocht uit het Oosten des lands
door een overmachtigen vijand gevolgd, grootelijks behoefte gevoelde aan een veilig
rustpunt, dat het in staat stelde een oogenblik op adem te komen, alvorens tot het
bieden van een hernieuwden weerstand geschikt te zijn. Waar zal dat rustpunt beter
en steeds met grootere zekerheid gevonden worden, dan achter de permanente linie,
die hoe spoedig de vijand ook daarvoor moge verschijnen, toch altijd in staat zal zijn
hem een gebiedend halt toe te roepen. Zou men dezelfde zekerheid bezitten, indien
deze linie niet meer bestond en voor dit doel alleen gerekend kon worden op eene
eventueel inderhaast op te werpen stelling, die - o! ironie van het lot - nog wel zou
moeten verrijzen op de terreinen der, dan voormalige, Nieuwe Hollandsche Waterlinie,
omdat deze door de natuur worden aangewezen als de plaatsen, waar de lijdelijke
verdediging kan en dus moet aanvangen. En zal juist het ontbreken van een dergelijk
permanent rustpunt niet oorzaak kunnen zijn, dat men bij het kiezen van het
concentratie-rayon voor het veldleger zich minder vrij zal gevoelen en dit meer naar
het Westen zal moeten kiezen, dan met de eischen eener actieve landsverdediging
is overeen te brengen?
Wanneer men wil toegeven, dat het hiervoren aangevoerde zoozeer voor het behoud
der Nieuwe Hollandsche Waterlinie pleit, dat aan een opgeven daarvan niet gedacht
mag worden1), dan wordt daardoor tevens indirect toegestemd in het behoud der
Stellingen bij Willemstad en Hellevoetsluis. Doch ook indien de eerstgenoemde linie

1) Als historische herinnering voegen wij hieraan toe, dat in het meerendeel der gevallen, waarin
ons land rechtstreeks aangevallen werd, de stoot van uit het Oosten werd toegebracht. Zoo
in 1629, 1672 en 1787, terwijl in 1794-95 de vijandelijkheden wel in het Zuiden des lands
een aanvang namen, doch het tooneel van den strijd zich meer en meer naar het Oosten
verplaatste en Utrecht bezet werd, nadat 's Bosch, Crevecoeur, Bommel en Nijmegen in
handen der Franschen gevallen waren, die eerst daarna ook van de Zuidzijde in Holland
drongen. Alleen in 1793 werd de stoot van uit het Zuiden tegen ons gericht en kwam de
aanval voor Willemstad tot staan, terwijl in 1799 de bekende landing der Engelsch-Russische
strijdkrachten in Noord-Holland plaats vond. De landing der Engelschen op Walcheren in
1809 was meer tegen Antwerpen dan tegen ons gericht.
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niet verdedigd behoefde te worden, omdat wij alleen over zee werden aangevallen,
zouden beide laatstgenoemde stellingen noodig zijn, zoowel om den vijand het bezit
van Hellevoetsluis, en daardoor eene operatiebasis voor zijne verdere ondernemingen,
te onthouden, als om hem te beletten reeds aanstonds tot het hart des lands, met name
Dordrecht en Rotterdam, door te dringen. De verdediging in dit frontier alleen aan
de marine te willen opdragen, schijnt ons toe kostbaarder te wezen en mindere
zekerheid te geven.
De stelling van den Helder, die zooals wij boven zagen mede tot de Vesting Holland
behoort, heeft een bijzonder gewicht voor de landsdefensie, omdat de haven en de
marine-etablissementen te Nieuwediep noodwendig in onze handen moeten blijven,
wil men geen gevaar loopen dat onze zeegaande schepen reeds vrij spoedig hetzelfde
lot zullen ondergaan als de Hollandsche vloot onder S t o r y in 1799. Maar tevens
is het van belang het bezit van dit punt zoolang mogelijk aan den vijand te betwisten,
omdat hij daarin eene bijzonder geschikte basis zou vinden voor een aanval op
Amsterdam, dat na eene gelukte landing in eerste linie ligt. Bovendien wordt door
de verdediging der Noordelijke zeegaten de toegang tot de Zuiderzee aan vijandelijke
schepen belet.
Wil men de drie stellingen, bij Willemstad, Hellevoetsluis en den Helder (wij laten
het fort aan den Hoek van Holland buiten bespreking, omdat het belang van dit fort
voor Rotterdam wel door niemand ontkend zal worden, en de forten bij IJmuiden en
op Pampus, omdat deze tot de Stelling van Amsterdam behooren) bij een aanval over
zee behouden, dan moeten zij ook tegen door den vijand aan wal
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gezette troepen beschermd worden. Deze omstandigheid rechtvaardigt het behoud
van de linie Brielle - Hellevoetsluis en het landfront van Brielle, alsmede de
landfronten van de Stelling van den Helder en van die bij Willemstad.
Moeten nu de hier beschouwde stellingen in den tegenwoordigen toestand blijven?
O.i. in hoofdzaak ja, behalve de Stelling van Willemstad, die, wanneer de verbeterde
waterweg van Dordrecht naar zee is tot stand gekomen, als versterking tegen
vijandelijke schepen verbetering behoeft. Men zou hiertoe het fort de Ruyter kunnen
inrichten, in welk geval de overige versterkingen in deze linie in hoofdzaak behouden
moeten blijven, men zou echter ook - en vermoedelijk beter - een nieuw waterfort
meer Noordwaarts kunnen bouwen, van waaruit niet alleen het Hellegat, maar ook
de toegang uit het Haringvliet naar het Hollandsch diep en een gedeelte van dit laatste
vaarwater beschoten zou kunnen worden, in welk geval de geheele tegenwoordige
stelling van Willemstad zou kunnen worden opgeheven. Dit verdient o.i. daarom
ernstige overweging, omdat tegen eene uitgaaf voor eens, die ten deele door het
anders aan het fort de Ruyter te besteden bedrag zal worden opgewogen, in de
toekomst eene winst aan mindere kosten van onderhoud en minder benoodigde
troepen overstaat.
Overigens zouden wij de kuststellingen in den bestaanden toestand willen laten,
ook wat de bewapening aangaat. Deze schijnt ons voldoende om, in verband met
den steun der marine en de hinderpalen, die door torpedoversperringen den vijand
in den weg gelegd kunnen worden, aan het door ons beoogde doel te voldoen. Eene
verwapening der kustbatterijen, zou, afgezien van andere bezwaren die daarbij zouden
kunnen rijzen, zulke zware offers aan de schatkist vragen, dat daarvan geen sprake
kan wezen. Mocht men er in slagen ook voor deze vuurmonden eene rookzwakke
buskruitsoort te vinden - en wij hebben nog altijd goede hoop dat dit het geval zal
zijn -, dan zou daardoor echter eene zoo belangrijke verbetering kunnen worden
aangebracht, dat de daarvoor noodige bedragen in elk geval gevonden zouden moeten
worden.
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Ten aanzien van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie zou het naar onze meening
overweging kunnen verdienen door eene daarvoor aangewezen commissie de
mogelijkheid te doen nagaan om enkele bijzonder belangrijke, hier niet nader aan te
duiden werken, welke daarvan deel uitmaken, op eene weinig kostbare wijze te
verbeteren, doordien men de grootte dezer werken tot de thans meer gebruikelijke
afmetingen terugbrengt en het daarin aanwezige bomvrije logies, voor zooveel noodig,
versterkt om het langer tegen het hedendaagsch geschut bestand te maken. De
Generaal B r i a l m o n t heeft in zijn laatst verschenen werk omtrent de uitbreiding
van de Stelling van Antwerpen1), daartoe een weg aangewezen, die wellicht ook door
ons met goed gevolg zou kunnen bewandeld worden. Een dergelijk onderzoek bindt
tot niets, doch zou ons in staat stellen na te gaan of wanneer later, na het afwerken
van de Stelling van Amsterdam, gelden beschikbaar mochten zijn, op deze
min-kostbare wijze eene altijd zeer gewenschte verhooging van het
weerstandsvermogen der Nieuwe Hollandsche Waterlinie verkregen zou kunnen
worden.

De Stelling van Amsterdam.
Omtrent deze stelling kunnen wij kort zijn. Het nut daarvan wordt, althans voorloopig,
door niemand ernstig betwijfeld, ofschoon wij wellicht ook eenmaal in dat opzicht
voor verrassingen zullen komen te staan. De werkzaamheden aan die stelling zullen,
zooveel de geldmiddelen dit slechts eenigszins zullen toelaten, bespoedigd moeten
worden, opdat wat ook geschiede, die stelling aan hare bestemming - het laatste
reduit der verdediging - ten volle kunne voldoen. Is eenmaal de kring van werken
rond de hoofdstad voltooid, dan zal noodwendig de vleugeluitbreiding naar zee weder
ter sprake komen. Dat men daarin door tijdelijke werken zou kunnen voorzien, moet
betwijfeld worden, zoowel met het oog op het onvoldoend

1) B r i a l m o n t . Projets d'agrandissement d'Anvers.
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weerstandsvermogen dezer werken bij een doorgezetten aanval, als op het voor de
verdediging moeilijke terrein, waarin deze, hoe de richting der uitbreiding ook
gekozen moge worden, althans voor een gedeelte zullen moeten worden aangelegd,
en op den tijd, waarop men met zekerheid voor den aanleg zal mogen rekenen.
Toch biedt die vleugeluitbreiding zoo groote voordeelen, dat men deze ernstig in
overweging zal moeten nemen. Onder die voordeelen rekenen wij in de eerste en
voornaamste plaats het blijven beheerschen van eene grootere uitgestrektheid van
ons grondgebied, ook nadat de omstandigheden de verdediging tot die van Amsterdam
beperkt hebben. Hieraan moet niet alleen eene moreele, maar ook eene materieele
beteekenis worden toegekend. De tijdduur van den te bieden weerstand wordt daardoor
toch aanmerkelijk verlengd; het Noord- en het Zuidfront der Stelling van Amsterdam
komen daardoor, als het ware, op twee afzonderlijke operatietooneelen te liggen, in
dier voege dat een uit het Oosten ons land binnengedrongen aanvaller alleen dan de
geheele stelling kan insluiten, wanneer hij ook eene landing in Noord-Holland heeft
uitgevoerd, zich in het bezit van den Helder heeft gesteld en zich daar blijvend kan
handhaven; terwijl bij een aanval over zee, de volledige insluiting alleen mogelijk
is, na eene gelukte landing èn in Noord-Holland èn in Zuid-Holland. Bovendien heeft
de uitbreiding tot aan zee het voordeel, dat voor de verpleging der bevolking en
bezetting, tengevolge van de grootere ingesloten ruimte gunstiger voorwaarden in
het leven geroepen worden, terwijl ook de binnen de stelling verblijf houdende
troepen in moreelen en physieken zin door de vergrooting van hun arbeidsveld in
gunstiger conditie zullen verkeeren. Eindelijk behoudt men de vrije vaart op het
Noordzeekanaal en daardoor de mogelijkheid van gemeenschap met de buitenwereld.
Hoe daadwerkelijk de blokkade van de haven van IJmuiden ook moge worden
uitgevoerd, daardoor zal bezwaarlijk belet kunnen worden, dat nu en dan een enkel
schip de haven binnenvalt, c.q. verlaat. Ook dit is ontegenzeggelijk een voordeel, al
moet men de waarde
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daarvan niet overschatten, althans niet in dien zin, dat men er op zou mogen rekenen
langs dezen weg blijvend in de approviandeering van de stelling, in de voeding van
de talrijke civiele en militaire bevolking te kunnen voorzien.
Nu zal het intusschen duidelijk zijn, dat terwijl de vrije vaart op het
Noordzee-kanaal en de zooveel moeilijker insluiting der geheele stelling door elke
vleugeluitbreiding verzekerd kunnen worden, de overige voordeelen, aan die
vleugeluitbreiding verbonden, toenemen, naarmate de vleugels, en wel voornamelijk
die op het Zuidfront, op grooteren afstand van dat kanaal verwijderd blijven. Ziet
men hiervan af en bepaalt men zich er toe slechts eene zeer smalle strook op beide
oevers van het kanaal te bezetten, dan zouden wij vreezen, dat van de voordeelen,
die de vleugeluitbreiding bieden kan, ook in verband met de daaraan te besteden
middelen, niet op de meest doeltreffende wijze werd partij getrokken.
Tegen eene ruime vleugeluitbreiding is intusschen als bezwaar aangevoerd, dat
daardoor een open kustfront gevormd wordt, d.w.z. dat men op het gedeelte der kust,
tusschen de beide vleugels begrepen, aan eene landing zou zijn blootsteld. Het spreekt
wel vanzelve, dat men moeilijk voordeelen verwerven kan, zonder dat nadeelen
daartegenover staan, doch het wil ons voorkomen, dat in dit geval het nadeel wat
breed uitgemeten wordt. De lengte der kustlijn, welke in de stelling zou moeten
worden opgenomen, behoeft ruim gemeten niet meer dan 40 K.M. lang te zijn, waarbij
men dan nog in acht moet nemen, dat de ruimte, waarop eene landing beraamd kan
worden, aanmerkelijk geringer is, zoowel door de werkingssfeer der kustforten op
de vleugelpunten, als door de aanwezigheid van het Noordzee-kanaal met de daar
ter beschikking zijnde verdedigingsmiddelen. En nu gelooven wij werkelijk, dat men
overdrijft, wanneer men aanneemt, dat het aan onze binnen de stelling gelegerde
troepen niet mogelijk zou zijn, behalve de verdediging der landfronten, ook dit
kustfront tegen eene landing te beschermen.
In verband met dit vraagpunt merken wij nog op, dat de inrichting der verdediging
bij eene beperkte vleugeluit-
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breiding niet eenvoudiger wordt; de moeilijkheden aan deze inrichting verbonden,
nemen toch toe, naarmate de duinstrook - in Oost-Westelijke richting gemeten welke men in de verdedigingslijn opnemen moet, breeder wordt, en nu zal één blik
op de kaart wel voldoende zijn om te doen inzien, dat men, zoo dicht mogelijk bij
het kanaal blijvende, in dit opzicht zeker niet in gunstiger omstandigheden verkeert,
dan wanneer men eene grootere uitgestrektheid terrein in de vleugeluitbreiding
opneemt.
Intusschen wij herhalen, het oogenblik is thans niet daar om het debat over de
vleugeluitbreiding te heropenen, ten minste met het oog op onmiddellijk practische
uitkomsten. Eenmaal de bevestiging van het Westfront aangevangen hebbende, moet
eerst de kringstelling voltooid zijn, alvorens men meer hooi op de vork mag nemen.

De werken aan de Westerschelde.
Het doel, waarmede deze, buiten eenig verband met de overige deelen van het
vestingstelsel staande sterkten in stand gehouden worden, is ons in staat te stellen
aan onze internationale verplichtingen ten aanzien van de handhaving der neutraliteit
op de Westerschelde te voldoen. De daarvoor bestemde werken, welke zooveel
noodig in vereeniging met de daarvoor aangewezen maritieme middelen, ons gezag
op dezen stroom moeten verzekeren, kunnen dus niet gemist worden. Daaraan
intusschen belangrijke bedragen ter verbetering ten koste te leggen, achten wij
voorshands door den algemeenen toestand niet gewettigd, weshalve het onzes inziens
aanbeveling verdient de daar thans bestaande verdedigingswerken in hunnen
tegenwoordigen vorm en inrichting zooveel mogelijk te handhaven.
Wanneer wij de gevolgtrekkingen, waartoe vorenstaande beschouwingen ons geleid
hebben, kortelijk samenvatten, dan zien wij: dat uit de Vestingwet zouden kunnen
vervallen nagenoeg alle z.g. sperwerken, de Stelling in de Geldersche Vallei met die
in de Neder-Betuwe en, met uitzondering van enkele werkjes om Heusden, de Zuider
Waterlinie; dat
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de Nieuwe Hollandsche Waterlinie in elk geval behouden moet worden, met de
bedoeling deze bij een aanval uit het Oosten met kracht te verdedigen, en dat in
verband daarmede ook de kustversterkingen niet gemist kunnen worden, terwijl,
indien tot verbetering van den waterweg van Dordrecht langs Brouwershaven naar
zee besloten wordt, de Stelling van Willemstad eene verbetering moet ondergaan,
welke zeer waarschijnlijk tegelijkertijd tot eene aanzienlijke vereenvoudiging kan
leiden. Eindelijk, dat de werken aan de Westerschelde, zooveel mogelijk in den
tegenwoordigen toestand, behouden moeten blijven. Ten aanzien van de Stelling van
Amsterdam trachtten wij aan te toonen, dat afwerking der kringstelling, ter voltooiing
van het laatste bolwerk onzer verdediging, allereerst geboden is.
Stemt men met het door ons ingenomen standpunt in, dan blijkt alzoo, dat in ons
stelsel van verdediging niet alleen op het oogenblik, doch zelfs in de naaste toekomst,
geene verandering van beteekenis gebracht behoeft te worden, terwijl de richting,
niet het tempo, waarin men zich de laatste jaren bij de uitvoering der Vestingwet
bewogen heeft, geenerlei wijziging behoeft te ondergaan. Waarom dus op het
oogenblik urgentie ter herziening van die Wet zou bestaan, kunnen wij niet inzien;
zelfs zij, die daarop aandringen, zullen moeten toestemmen, dat deze toch stellig op
het oogenblik niet in hoogere mate aanwezig is dan sedert - eigenlijk reeds vóór 1882 (het jaar, waarin deze Wet uitgevoerd moest zijn) voortdurend het geval geweest
is.
Mocht men nochtans een jaar willen noemen, waarin aanleiding geweest zou zijn
de bakens voor de toekomst uit te zetten, dan zou hiervoor in aanmerking komen het
jaar 1896, toen men tot het maken der definitieve Stelling van Amsterdam besloot
en een termijn van zes jaren voor de afwerking in uitzicht stelde. Want, de ervaring
heeft het wederom bewezen, het uitspreken van deze bedoeling is onvoldoende,
zoolang niet te gelijker tijd de middelen worden aangewezen, welke voor de voltooiing
binnen den gestelden termijn vereischt worden, en hiertoe was, zoo men
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de mogelijkheid der afwerking werkelijk aannam, wettelijke voorziening noodzakelijk
geweest.
Op het oogenblik meenen wij echter, dat herziening der Vestingwet geenerlei
verandering in den algemeenen gang van zaken zou kunnen brengen, omdat de tijden
er niet naar zijn om de daarbij vereischte financieele regeling dezer aangelegenheid
tot stand te brengen. Daarom verdient het o.i. aanbeveling met die herziening te
wachten tot de kringstelling voltooid is, het oogenblik, waarop men over de verder
te volgen richting zal moeten beslissen. Zelfs zij, die de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie uit ons vestingstelsel wenschen te schrappen, kunnen feitelijk niet anders
verlangen, omdat - het valt niet moeilijk dit in te zien - het niet wel zou aangaan
thans reeds bij de wet te bepalen, dat de Nieuwe Hollandsche Waterlinie vervallen
zal na voltooiing der kringstelling van Amsterdam. Daardoor zou toch in een tijdperk,
dat ook zij de krachtige verdediging dier linie ten bate der defensie behoeven, daaraan
een officieel bewijs van onvermogen worden uitgereikt, dat aan het vertrouwen der
eventueele verdedigers en dus aan de energie en den duur der verdediging weinig
bevorderlijk zou wezen.
Wij teekenen hierbij aan, dat wij bij het uitspreken dezer meening op den voorgrond
stellen, dat bij de organisatie onzer levende strijdkrachten geen troepen van het leger
in eerste linie - met uitzondering natuurlijk van de vestingartillerie en de
vestinggenietroepen - vast aan onze verdedigingsstellingen gebonden worden, met
name niet in dien zin, dat zij daarvoor eene afzonderlijke opleiding ontvangen. Draagt
men de bezetting dezer stellingen in hoofdzaak aan het leger in tweede linie op en
brengt men het veldleger dus op de grootst mogelijke sterkte, dan behoudt men volle
vrijheid om naar gelang der omstandigheden het zwaartepunt onzer verdediging te
leggen òf in het open veld òf in de verdedigingsstellingen.
Voorbereiding van de herziening der Vestingwet - voor zooverre nog noodig achten wij intusschen wèl urgent en wel in dier voege dat alle gegevens, voor zooverre
die niet reeds aanwezig zijn, verzameld worden om
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te kunnen beslissen: ten eerste omtrent beloop en inrichting van de vleugels der
Stelling van Amsterdam, ten tweede omtrent enkele gewenschte verbeteringen der
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, een en ander met eene nauwkeurige begrooting van
kosten, opdat men, anders dan op zuiver speculatieve overwegingen, zal kunnen
beslissen, in hoeverre deze te hunner tijd in verband met den toestand van onze
geldmiddelen voor uitvoering in aanmerking kunnen komen.

Onze Eeuw. Jaargang 1

1232

Land en volk omstreeks 1660.1)
Door Prof. Dr. P.J. Blok.
Aanzienlijk in getal zijn de beschrijvingen van de Nederlandsche Republiek en hare
bewoners uit dezen tijd. Engelsche en Fransche reizigers bezoeken haar en beschrijven
land en volk zooals zij zich voordeden aan den vreemdeling; vaderlandsche auteurs
nemen de pen op om hetzij in de landstaal voor hunne landgenooten in de eerste
plaats het ‘Interest van Holland’, hetzij in het internationale Fransch de ‘Délices de
la Hollande’ uiteen te zetten. De toon van al deze beschrijvingen is die van
hooggestemden lof voor het vele voortreffelijke en bewonderenswaardige, dat het
kleine grondgebied opleverde. Twintig, veertig jaren te voren stond de vreemdeling
verbaasd over allerlei, wat hij hier zag te midden van een voortdurenden
oorlogstoestand en in een staat, welks inrichting ten gevolge van dien oorlogstoestand
veel onzekers, veel tijdelijks vertoonde. Thans was alles meer bevestigd, meer
duurzaam geworden en scheen de vrede uit te lokken tot het nagaan der gronden,
waarop eene verwachting van nog grootere ontwikkeling in de toekomst berustte.
Daarbij richtte zich het oog voornamelijk op Holland,

1) Dit is een gedeelte van een hoofdstuk uit het vijfde deel mijner Geschiedenis van het
Nederlandsche volk, dat eerlang zal verschijnen.
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het rijkste en meest bevolkte der gewesten, het machtigste en invloedrijkste tevens,
welks oppermacht die der prinsen van Oranje had vervangen, tijdelijk ten minste,
zoolang de jonge erfgenaam hunner traditiën nog niet tot de jaren des onderscheids
zou zijn gekomen. Nog jaren zouden moeten verloopen, eer de jonge prins Willem
zelfstandig zou kunnen optreden; zorgvuldig opgevoed, afwisselend op het Binnenhof
in Den Haag en op zijn kasteel te Breda verblijf houdend, groeide Willem III van
Oranje op, helder van geest, veelbelovend van aanleg maar teeder van
lichaamsgesteldheid, wel behoefte hebbend aan de zorgen, die zijn jeugdig bestaan
omringden. Wij hebben eene beschrijving van zijn voorkomen in dezen tijd: ‘fort
beau, le visage long mais bien formé, l'oeil doux, le nez aquilin et l'esprit vif, il parle
bien et hardiment’.
De regenten, die thans het machtige Holland beheerschten, wisten wel, dat zij op
den duur zijn opkomst niet zouden kunnen beletten, en al mochten zij hem in de
theorie beschouwen als eenvoudig een aanzienlijk, zij het den aanzienlijksten
onderdaan van hun gemeenebest, al hoopten zij door handige maatregelen de
vereeniging in zijne hand van de gezamenlijke waardigheden zijner voorvaderen te
kunnen verhinderen - dat het volk zijne verheffing tot die waardigheden als eene van
zelf sprekende zaak beschouwde, kon ook hen niet ontgaan. Voorloopig evenwel
scheen de regeering van het patriciaat, van de stedelijke aristocratie, in Holland ten
minste oppermachtig te zijn en naar haar voorbeeld richtte zich de regeering ook in
de andere gewesten meer en meer.
Holland trok in de Republiek het meest de aandacht. Slechts een enkele maal
richtten zich de schreden van den vreemden reiziger naar andere gewesten, het meest
nog naar het nabijgelegen Zeeland, dat met Holland zooveel overeenkomst vertoonde
en zoo nauw met die provincie verbonden was. Slechts een enkele maal drong hij in
Utrecht en Gelderland door en dan nog bepaalde hij zich tot de hoofdplaatsen dier
gewesten; het Noorden, zelfs het belangrijke Friesland werd slechts weinig bezocht;
de streken in
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het Zuiden, de wingewesten, de Generaliteitslanden bleven den vreemdeling zoo
goed als onbekend. En ook de vaderlandsche schrijvers zelf wijdden aan de meeste
der ‘zeven provinciën’ slechts weinig aandacht; ook zij bepaalden zich bij hunne
beschrijvingen voornamelijk tot Holland en de Hollandsche steden; zelfs de kleinste
van deze vonden hare bewonderende geschiedschrijvers, terwijl de grootere plaatsen
in de overige gewesten meerendeels nog lang op eene beschrijving moesten wachten.
Er was wel eene zekere overeenkomst in het uiterlijk van de steden ook der meer
afgelegen streken van de Republiek te herkennen - wie uit de Zuidelijke Nederlanden
of van de duitsche zijde hare grenzen overschreed, werd aanstonds getroffen door
de alom heerschende netheid en welvaart - maar zelfs eene aanzienlijke stad als
Utrecht met hare vele houten huizen viel wat haar uiterlijk betreft den reiziger, die
haar van Holland uit bezocht, tegen, zoowel wat de ‘grandeur et beauté des maisons’
als wat de ‘netteté des rues’ aanging, al zag men ook hier geschilderde glazen in de
eenvoudige woningen, al ontmoette men ook hier, gelijk in Holland tot zelfs in de
boerenwoningen, de schilderstukken der groote en kleine Hollandsche meesters van
dien tijd als het gewone sieraad der vertrekken. Landsteden als Deventer mochten
enkele groote en hooge huizen tellen, met eene Hollandsche stad konden zij noch in
omvang noch in glans vergeleken worden; slechts als vestingen muntten deze
‘frontiersteden’ door ligging en aanleg sinds M a u r i t s ' dagen boven de Hollandsche
uit.
Ging men van Rotterdam, dat ook al ‘la seconde Venise’ heette en door zijn druk
handelsverkeer met Engeland, door zijn lakenhandel vooral, de aandacht trok, naar
het elegante maar stille Delft, dan kwam men door een streek, waar ‘tout le pays
semble plustost une seule maison de plaisance qu'une campagne’, met door boomen
overschaduwde kanalen, waarin zwanen en eenden vrijelijk rondzwommen om de
talrijke trekschuiten en andere vaartuigen. Van het onvolprezen Den Haag, het
heerlijke ‘dorp der dorpen’, met zijn prachtig ‘Voorhout’, Huygens' ‘Batava Tempe’,
zijn
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Vijverberg en zijn heerlijk bosch, den ‘Hout’, waar de vogels kwinkeleerden en
vorsten en heeren, staatslui en kooplieden ‘deftig rondwandelden’ onder het
schaduwrijk geboomte, met zijn statige paleizen en levendig gewoel, naar het geleerde
en nijvere maar ongezonde en herhaaldelijk door de pest geteisterde Leiden met zijn
lommerrijk Rapenburg ging men door een heerlijke boom- en weidenrijke streek,
die wel in de liefelijke duinnatuur boven Haarlem, in de welvarende ‘Streek’ tusschen
Hoorn en Enkhuizen hare wedergade vond, maar alleen overtroffen werd door de
schoone Vechtoevers met hare heerlijke lanen en buitens, toen reeds door de dichters
bezongen als het ideaal van natuurschoon en landleven, zich voortzettend in de
veelgeprezen landouwen tusschen Utrecht en Amersfoort, ‘le plus beau chemin du
monde’ van dien tijd.
Welk een verschil met de Geldersche en Overijselsche heidevelden, met de slechte
wegen in Brabant, die men zelfs midden in den zomer niet kon berijden zonder tot
over de assen van den wagen in het water te ploeteren! Het levendig verkeer in
Holland, waar geregelde trekschuitendiensten over de om hun helder water geroemde
kanalen de steden verbonden naast de wagendiensten als van ouds, wekte ieders
verbazing; slechts sommige gedeelten van Zeeland en Friesland en de onmiddellijke
omgeving van de stad Groningen konden zich daarmede meten.
Die drie gewesten waren het ook, welke zich eenigszins met Holland konden
vergelijken wat den rijkdom aan weiden, wat de droogmakerijen, wat de zorg voor
bedijking, wat den aanleg van kanalen betreft. Zeeland echter had zijn besten tijd
reeds gehad en begon te lijden onder het bezwaarlijk verkeer tusschen de verspreide
eilanden en het voortdurend trekken der bevolking naar het veelbelovende Holland;
de veenontginningen en daarmede samenhangende kanalenbouw in het Groningsche,
hoewel voor een deel met Hollandsch kapitaal ondernomen, verhoogden in dezen
tijd onder leiding van energieke persoonlijkheden als A d r i a a n W i l d e r v a n c k
de welvaart van het gewest weder in hooge mate; de indijkingen op de Zeeuwsche
eilanden leverden
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velen in Holland en Zeeland groote winsten op, die in Holland's Noorderkwartier
waren vóór het midden der eeuw grootendeels reeds voltooid. Intusschen wijzen de
verbetering van de Eem, ten behoeve vooral van Amersfoort, het leggen van den
Slaperdijk in de Geldersche Vallei na 1652 tot wering der overstroomingen, het plan
tot kanalisatie van de Apeldoornsche Grift, op ijverige werkzaamheid in deze richting
ook in andere provinciën; de in 1625 door R o e l o f v a n E c h t e n begonnen
ontginning van de venen benoordoosten Meppel wijst door den naam ‘Hollandsche
Veld’ weder op het Hollandsche kapitaal, dat hier in het ‘hooge veen’ werd geplaatst;
de aanhoudend voortgaande bedijking van de Lauwers en den Dollart, ten deele ook
met Hollandsch kapitaal, deed ook in het verre Noorden steeds meer land aanwinnen.
Maar de kracht des lands lag toch in de Hollandsche steden, onder welke het in
1658 opnieuw vergroote en thans tot eene stad van bijna 150000 inwoners gestegen
Amsterdam de kroon spande; zijne heerlijke ‘grachten’, in halvemaanvorm de stad
in steeds grooter kring omspannend, zijne ‘eilanden’ aan den Ykant werden bezet
met snel aangroeiende rijen van pakhuizen en woningen, waaronder vooral de
prachtige huizen der rijke kooplieden op de Keizersgracht uitmuntten. Met trotsch
roept een auteur uit: ‘wie Amsterdam niet gezien heeft, heeft geen schepen gezien
en weet niet, wat zeewezen is’; zijn magazijnen en havens, zijn kerken en weeshuizen,
zijn beroemd tuchthuis, zijn arsenaal, zijn stadhuis bovenal, het in 1655 voor het
eerst in gebruik genomen ‘achtste wereldwonder’, alles was de trotsche stad waardig,
die haar gelijke nergens ter wereld had. Leiden wordt geprezen als de schoonste stad
van Europa, als onder de steden ‘wat de lente is in de saizoenen’, bloeiend door den
lakenhandel en bekend door zijne roemruchtige geleerden en zijne soms meer dan
2000 studenten; Haarlem, sedert 1667 met Leiden door een kanaal verbonden, als
zetel van bier- en linnennijverheid; het kleine en rustige Delft als een welvarend
stadje van bierbrouwers en renteniers; het oude Dordrecht als middelpunt van den
levendigen rivier-handel, vooral in
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Fransche en Rijnsche wijnen; Rotterdam reeds als een der grootste steden van het
land, door zijn Engelschen handel opgekomen; het vriendelijke en gezonde Gouda,
door de in deze eeuw zoo dikwijls in onze steden optredende pest bijna geheel
gespaard, te midden van eene waterrijke streek, eene door renteniers gezochte
landstad, rijk aan pijpenfabrieken; daarbij kwamen dan een dertigtal kleinere ten
deele ommuurde steden benevens 400 dorpen, waaronder er vele waren, die men in
andere landen steden zou noemen. En dit alles op een grondgebied van nauwelijks
60 mijlen in omtrek, welks bevolking op niet veel minder dan 1 millioen, de helft
der geheele bevolking van de Republiek, mag worden geschat.
Die bevolking, hoewel door hare aanhoudende wrijving met andere volkeren over
de geheele wereld, door de vestiging van vele vreemdelingen in haar midden, door
den invloed der Fransche beschaving op de hoogere kringen reeds op weg om enkele
harer eigenaardigheden te verliezen, ten minste voorzoover de stedelingen aanging,
hield toch nog genoeg eigenaardigs over om den vreemden reiziger te boeien. Haar
gezond verstand, hare krachtige energie, hare standvastigheid, haar onuitputtelijk
geduld, hare taaie volharding, haar werklust en werkkracht, haar zorg voor den arme
en ongelukkige, hare matigheid in spijzen en voeding in het algemeen, de deftigheid
harer overheden, haar eenvoud van kleeding, hare belangstelling in de publieke zaak,
hare vrijheid van denken, spreken en schrijven, hare goede wetten, haar gezond en
krachtig voorkomen, haar verstandig overleg, hare zuinigheid, ordelijkheid en
degelijkheid, die haar doet sparen en het gespaarde niet verkwisten aan weelde maar
opleggen of besteden aan het opsieren van huis en hof, hare slimheid en handigheid
in het verkeer, de netheid harer woningen, de reinheid harer zeden, de veredelende
invloed der vrouwen op de samenleving worden, ook door den onwelwillendsten
beoordeelaar, ten zeerste geprezen.
Haar wantrouwige aard, hare neiging om den vreemdeling te minachten en van
zijne onervarenheid misbruik
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te maken, hare mindere vertrouwbaarheid in zaken, hare hardnekkigheid, die in arren
moede deed zeggen, dat men eerder een Jood tot het Christendom kon bekeeren dan
een Hollander van ongelijk overtuigen, hare langzaamheid in het besluiten, hare
koelheid en teruggetrokkenheid, haar afkeer van vormen en plichtplegingen, haar
overhellen tot drinken, vooral bij de lagere klassen nog zeer krachtig, ook bij den
regentenstand niet zeldzaam, haar sterk op den voorgrond tredende zelfzucht vielen
echter niet minder in het oog; ook de snelle vermindering harer vroegere militaire
deugden in een tijd van jarenlange rust: zij liet immers hare oorlogen door gehuurde
troepen voeren gelijk reeds sedert het einde der 16de eeuw het geval was geweest,
zoodat zij het gebruik der wapenen was afgewend en hare schutterijen alleen bleven
bestaan ter wille der schuttersfeesten en der manhaftige militaire kleeding, die de
dragers in de oogen des volks verhief.
Het valt niet te ontkennen, dat ook hier uitzonderingen op den regel voorkomen,
en wie het oog vestigt op het ‘Haagsche leven’ van dien tijd, zal worden getroffen
door aanzienlijke afwijkingen van het beeld, hier van ons volk en onzen volksaard
gegeven. Die afwijkingen: zedeloosheid in de hoogere kringen, ledigheid van het
leven der aanzienlijke dames en saletjonkers, overdreven weelde, voortwoekering
van speelzucht, algemeenheid van het duel om onbeteekenende redenen, zij hangen
alle samen met de ontwikkeling van het Haagsche hofleven in de latere dagen van
F r e d e r i k H e n d r i k en tijdens W i l l e m II, toen eene menigte jonge edellieden
vooral uit Frankrijk, door den militairen roem der O r a n j e s en den glans van het
stadhouderlijke Hof aangetrokken, zich in Den Haag vestigden en de verfijnde maar
bedorven Fransche gewoonten ingang deden vinden bij de aanzienlijken aldaar, die
Parijs als de hoogeschool van het beschaafde leven beschouwden. En al mochten
een enkele maal de sporen van een dergelijken geest ook elders merkbaar zijn, bijna
altijd zijn zij tot die bron terug te brengen en steeds kan men wijzen op feiten, die
aantoonen, dat men hier met uitzonderingen te doen
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heeft. Gedenkschriften als die van C o n s t a n t i j n H u y g e n s , den zoon, die van
de wufte Madame d e Z o u t e l a n d e , van den vervelenden rijmelaar C o e n r a e t
D r o s t e , briefwisselingen als die van C h r i s t i a a n H u y g e n s laten ons het
Haagsche leven van dien tijd in alle kleuren zien, maar daartegenover staan de
getuigenissen omtrent het oud-Hollandsche leven en het oud-Hollandsche huisgezin,
zooals het toen nog bij de groote meerderheid der bevolking te zien was, in de
dagboeken van D o u b l e t h , de brieven van J o h a n d e W i t t , de
levensbeschrijvingen onzer groote zeehelden, letterkundigen en staatslieden, in C a t s '
en H u y g e n s ' schilderingen van het huiselijk leven, in de tooneel- en kluchtspelen
van dien tijd, in de reisbeschrijvingen en opmerkingen van vreemdelingen.
Waar Te m p l e , de Engelsche gezant, die hier twee jaren verkeerde, spreekt van
den eenvoud van den eersten zeeman en den eersten staatsman van den tijd, waar hij
getuigt van het burgerlijke leven van beiden - D e R u y t e r zich op het uiterlijk niet
onderscheidend van een gewoon zeekapitein of koopman; D e W i t t eenvoudig
gekleed, levende als een burgerman, op straat slechts door één dienaar gevolgd,
dezelfde, die hem en de zijnen in huis bediende aan zijn eenvoudige tafel - daar zegt
hij er bij ‘en zoo leven alle magistraten’; maar hij voegt er tevens aan toe, dat de
officieren in staatschen dienst anders leven, hoewel ook zij naar zijne meening zich
nog gunstig onderscheidden van die in andere landen.
Dezelfde scherpziende Engelsche staatsman onderscheidde hier vijf
bevolkingsklassen: boeren, zeelieden, kooplieden, renteniers en edelen en officieren.
De eersten beschrijft hij als werkzaam en lomp, rond en eerlijk, ten minste zoolang
zij verre van de steden wonen, eenvoudig en matig, zelfs armelijk van levenswijze,
zoodat zij zich met weinig krachtige voeding tevreden stellen en daardoor wel lang
maar niet naar evenredigheid sterk geacht mogen worden. Ruwer en norscher zijn
de zeelieden, karig van woorden gelijk van leefwijze, gehard en taai, moedig meer
bij de verdediging dan bij den aanval. Weinig gemakkelijker in den omgang
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dan dezen zijn de kooplieden en handwerkslieden in de steden, vasthoudend en
energiek, handig en onbetrouwbaar, waar het hun voordeel geldt, op hun recht staande
en ‘koopmanseerlijk’. Uit de klasse der renteniers in de steden komen de regenten
voort: het zijn rijkgeworden voormalige kooplieden of zoons van vroegere kooplieden,
met welken stand zij zich nog telkens vermengen, levend van hunne inkomsten uit
hunne goederen ten platten lande, van de lijf- en losrenten ten laste der stedelijke,
gewestelijke of landsregeering, van de interesten hunner aandeelen in de groote
compagnieën, soms ook van de opbrengst hunner in groote handelszaken gestoken
kapitalen. Groote kapitalen vindt men echter minder onder hen dan onder de
werkelijke groothandelaars; hun rijkdom is in den regel slechts matig, ook doordat
de interest op een lagen voet staat en de inkomsten uit de landgoederen zelden 2%
te boven gaan, terwijl de bezoldiging der ambten gering is; de jonge regentenzonen
studeeren in den regel te Leiden en Utrecht in de rechten ter voorbereiding voor
regeeringsposten en voltooien hunne opvoeding door eene reis naar Frankrijk en
Engeland, tot Italië toe. De klasse van den adel verheft zich in aanzien nauwelijks
boven die der regenten: in Holland is zij gering in aantal, ten deele ten gevolge van
den langen Spaanschen oorlog, die vele familiën heeft uitgeroeid; nauwelijks enkele
adellijke familiën zijn daar overgebleven, die zich met trots afgezonderd houden van
de regentenfamiliën, ook van die, welke door koop in het bezit van adellijke goederen
en titels gekomen zijn; zij volgen vooral den Franschen adel na, evenals de officieren
en de rijke koopmanszoons doen, en zouden gelijk dezen gaarne aan een
stadhouderlijk hof schitteren.
Zoo was de Hollandsche maatschappij. Die der andere gewesten vertoonde
ongeveer hetzelfde type: wat ruwer, wat onbeschaafder van uiterlijk voorkomen
zoowel als van innerlijke hoedanigheden, wat minder bedorven ook door het minder
woelige leven en de mindere weelde. De talrijke Geldersche, Utrechtsche en
Overijselsche adel deed zich vooral in die drie gewesten krachtig gelden evenals
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de aanzienlijke Friesche en Groningsche adel, nog iets minder beschaafd dan die der
oostelijke gewesten ten gevolge der meerdere afgelegenheid van de noordelijke
provinciën, waaruit zijne leden slechts naar Holland kwamen om tijdelijk in hooge
staatscolleges zitting te nemen en dan ook de Hollandsche zeden plachten over te
nemen.
De vreemdeling zag dat alles aan met belangstelling maar ten slotte, zegt Te m p l e
aan het einde zijner beschouwingen over het Hollandsche volkskarakter, zou men
toch liever willen reizen dan wonen in dit grondgebied, waar het land beter is dan
de lucht, het voordeel meer gezocht wordt dan de eer, waar men meer verstand dan
geest bezit, meer goedhartigheid dan vroolijkheid, meer overvloed dan genot kent,
waar men meer vindt op te merken dan te begeeren, waar men meer menschen
ontmoet, die men kan achten dan die men kan liefhebben.
Een der meest in het oog vallende eigenaardigheden van den Hollander, van den
Nederlander in het algemeen was zijne gehechtheid aan huis en hof, en in verband
daarmede de, bij alle onderlinge vrijmoedigheid in onderlinge verhouding, sterke
familieband niet alleen in het huisgezin maar ook in de verdere familie. Sommige
schrijvers verbazen zich over de vrijheid, die de kinderen op straat zoowel als in huis
genieten, een oefenschool in de sterk uitkomende onafhankelijkheid van oordeel en
optreden, die zich reeds in de jeugd doet kennen, ook tegenover vader en moeder;
anderen worden getroffen door den vrijen toon en de onafhankelijke verhouding der
dienstboden, die zich niet laten beheerschen door de luimen en de willekeur van
meesters en meesteressen; nog anderen getuigen van den buitengewoon grooten
invloed der gehuwde vrouw, meesteres in het huishouden, waar zij haren scepter
zwaait en ook haren echtgenoot bindt aan de gestelde strenge regelen van netheid en
goede orde, terwijl zij zich niet zelden inlaat met de zaken van den staat, vooral waar
het benoeming van familieleden tot posten geldt. Maar in zijn huis duldde de
Nederlander geen bemoeiing der overheid, geen overlast van welken aard ook. Ook
van hem mag
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gelden, dat zijn huis zijn ‘kasteel’ was. Daaraan besteedde hij gaarne zijne zuur
verdiende en zuinig bewaarde penningen om het te verfraaien en in te richten naar
zijn zin.
Het oud-Hollandsche huis, dat zich reeds in het begin der 16e eeuw door zijn
trapgevel onderscheidde, bleef ook in dezen tijd over het algemeen aan dien
bouwvorm getrouw, al werd het hooger en smaller, al werd het kwistiger versierd
met beelden en figuren, met lijst- en kroonwerk. Die versierselen stonden in den
regel in verband met het ambacht, met de bezigheden van den eigenaar en gaven
dikwijls, bij het ontbreken van een uithangbord, den naam aan de woning, die ook
wel haren naam ontleende aan het geslacht van den huisheer of aan de tevreden of
norsche, vroolijke of sombere stemming, waarin hij bij den bouw verkeerde. Bij het
toenemen van rijkdom en het vermeerderen van het aantal renteniers verdwenen de
vroeger voor het bedrijf noodige luifels aan de onderste verdieping en werd het aantal
vensters grooter, de eenvoud der versiering van gevel en daklijst, van binnenkamer
en achterhuis minder opvallend, terwijl de hof van bleekveld meer en meer een tuin
werd, versierd met bloemen en heesters, met beelden en perken, fonteintjes en in
figuren geschoren hagen, wederom naar Fransch model, met wit zand en kiezelsteenen,
kunstig in den vorm van mozaieken geschikt. Oudtijds vond men die tuinen meer
buiten de stadsmuren in de nabijheid, met een koepel als middelpunt en stijve bloemen
moesperken. Ook die buitentuinen bleven nog bijna twee eeuwen in gebruik maar
nevens de tuinen bij de huizen, sedert de bloembollenkoorts van omstreeks 1636 rijk
voorzien van allerlei soorten van bloem- en bolgewassen; ook de burgerman wisselde
zijn bleekveld met een bloemtuintje af, liefst aan den kant van de gracht, waar hij
woonde. Zoowel van buiten als van binnen werd gezorgd voor groote net- en reinheid:
zorgvuldig onderhouden schilderwerken, fraai geschuurde koperen of geschilderde
ijzeren kloppers en knoppen aan de deuren bekoorden het oog; stoep en gevel, gang
en kamer werden geregeld, zelfs dagelijks, geschrobd en gewasschen, wat Te m p l e
toeschrijft
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aan de wenschelijkheid om de gevolgen van de buitengewone vochtigheid der
temperatuur te verzachten, dezelfde reden, die hij ook opgeeft voor het streven naar
huiselijke reinheid en netheid, blijkend uit het voortdurend poetsen en wrijven van
meubelen en metaalwerk, de geliefkoosde bezigheid van de Hollandsche vrouwen
en dochters, die men zich niet kon voorstellen zonder stoffer of waschgerei.
Die reinheid intusschen strekte zich minder tot het lichaam en ook niet altijd tot
de kleeding uit. Zelfs in de hoogste kringen had men zekeren afkeer van wasschen,
ook van handen en gelaat, die dagen lang buiten aanraking met water bleven, gelijk
de bedekte lichaamsdeelen dikwijls weken en maanden lang; ook onreinheid van het
haar was zeer gewoon en de vrouwen gaven in deze den mannen niets toe, overtroffen
hen dikwijls in verwaarloozing der lichaamsreiniging en slordigheid, ja vuilheid van
kleeding. ‘Morsig als een ael’ zoo klinkt het oordeel over Hollandsche mannen en
vrouwen van dien tijd en de ‘glommende comptoiren’ worden op bedenkelijke wijze
tegenover de ‘vuyle aensichten’ gesteld.
Van het gewone burgerhuis was het ‘voorhuis’ het belangrijkste vertrek, waar de
familie haar hoofdverblijf hield, tenzij het - zooals bij ambachtslieden het geval was
- als werkplaats werd gebruikt; in dat geval was het daarachter gelegen nauwe en
eenvoudig gemeubelde ‘kantoortje’ het woonvertrek, daartoe soms zelfs in voorname
huizen bestemd. Het witte zand, dat in de kamers den houten vloer bedekte,
voorzoover niet een klein tapijt dit onnoodig maakte, verhoogde den indruk van
reinheid evenals het heldere tegelwerk, dat aan den wand de blinkend gewreven
houten lambrizeering afwisselde. Spiegels en glazen, rijen tinnen en koperen vaten
en schotels blonken den bezoeker van alle kanten tegen, zorgvuldig onderhouden en
geschuurd, schitterend als goud- en zilverwerk. Op den vloer, gelijk onder den
schoorsteen in den zomer werd het zand in fraaie figuren gestrooid, voorzoover men
niet Italiaansche mozaiekvloeren kon bekostigen. Aan de wanden hingen schilderijen
van bekende of minder bekende meesters, een
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versiersel, dat nergens ontbrak, zelfs niet bij den schamelen burger of bij den
eenvoudigen boer ten platten lande; zij dienden dikwijls ook als geldbelegging wegens
de betrekkelijk aanzienlijke waarde, die er mede gemoeid was. Dergelijke schilderijen
vond men vooral in pronkvertrekken, die meestal op de tweede verdieping lagen en
naar het papieren of goudlederen behangsel of de kleur der geschilderde lambrizeering
werden onderscheiden, bij de eenvoudige burgers met matten bevloerd, bij de meer
aanzienlijken met ingelegde vloeren of rijke tapijten op den grond en aan den wand
voorzien; fraai gebeeldhouwde kasten en kastjes, zeldzaamheden van Oost en West,
Friesche klokken, sierlijk gesneden stoelen en tafels, kunstig gebrande vensterglazen
met wapens of figuren uit de bijbelsche of profane oudheid, fijn bewerkt glas- en
spiegelwerk, kostbare porseleinen en steenen pullen trokken er de aandacht. Doch
slechts noode liet de huisvrouw er den wildvreemde binnen: niet dan na de schoenen
of laarzen te hebben uitgedaan werd men in die heiligdommen toegelaten, hoe gaarne
ook de eigenares hare schatten liet bewonderen. In de slaapkamer zag men alleen bij
aanzienlijken en zeer gegoeden gebeeldhouwde ledikanten met zware gordijnen van
groen damast, fijn serge of laken; de gewone burger, zelfs de tamelijk vermogende
sliep in de voorvaderlijke in den min of meer gebeeldhouwden wand gebroken
bedstede, waarin men met een ladder of een voetbank klimmen moest; bij allen vond
men donzige bedden en overvloed van helder linnen, dat den vreemdeling troostte
bij de gedachte aan die donkere ‘slaapkasten’, over dag zorgvuldig door beschilderde
of gebeeldhouwde deuren aan het oog onttrokken; gladde Engelsche matten op den
grond verhoogden ook hier den indruk van netheid. Groote linnenkisten met goed
onderhouden koperen of ijzeren beslag, welvoorziene kleerkasten en kabinetten
meubelden de slaapvertrekken. De keuken of ‘stove’ met haar blinkend vaatwerk,
haar schoon gewasschen tegelvloer en tegel- of kalkwanden, hare matten stoelen,
haar welgevuld ‘tresoor’ of ‘schapraai’ voor schotels en borden, haar ruim voorziene
tinkast, waarin het dagelijksche tinwerk een plaats vond, voorzoover het niet
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in de tinkast van het voorhuis was opgenomen, haar welonderhouden vuurhaard of
vuurpot getuigden evenzeer van den zin voor netheid, die bij de dienstboden niet
minder dan bij de huisvrouw als een hoofddeugd werd beschouwd.
Zoo leefde de degelijke Hollander in zijne woning, waaraan hij gehecht was, al
mocht hij gaarne een uurtje verpoozen in de naaste herberg of ‘tapkroeg’ om er met
zijne buren de gebeurtenissen in stad en land, de kansen van den oorlog in verre
streken, de belangen van handel en nijverheid te bepraten onder het genot van een
glas bier of wijn.
De gewone volksdrank was nog het bier, ‘klein’ of ‘dun bier’; de zwaardere
Hamburger, Engelsche, Heusdensche bieren, de plaatselijk gebrouwen zwaardere
biersoorten werden intusschen ook niet versmaad. Vooral het Delfsche bier was
sedert de 15de eeuw algemeen in gebruik, ook in de andere gewesten, waarheen het
nog in de 17de veel werd uitgevoerd evenals het Haarlemsche, het Deventersche, het
Harlinger, het Bredasche bier, de roem van welk laatste evenwel zeer aan het tanen
was. De thee, die in de eerste helft der eeuw hoofdzakelijk nog als geneesmiddel in
de apotheek voorkwam, als ‘universeel’ geneesmiddel zelfs ‘voor alle ziekten en
krankheden’, kwam eerst omstreeks 1660 op het voorbeeld van Parijs als drank in
de mode en weldra werd het Chineesche heulsap, met de chocolade, voor de vrouwen
wat later de koffie en sedert het begin der eeuw de tabak voor de mannen was, bij
wie het ‘toeback suygen’ uit de lange Goudsche pijp omstreeks het midden der eeuw
gewoon mocht heeten en de ‘toebackshuysen’ - want in huis rookte men nog weinig,
hoogstens op de stoep vóór de woning - in hooge eer waren. De Fransch-Spaansche
gewoonte van tabaksnuiven drong spoedig tot in de huiskamer door en de snuifdoos
werd er een gewoon artikel voor mannen en vrouwen beiden. Ook hier had de mode
van Parijs grooten invloed.
Op de feestmalen ging het, ook wat het eten betreft, verre van matig toe: de
matigheid der Hollanders in de spijs en drank van het dagelijksch leven, door de
vreemde-
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lingen, vooral die van Engelschen landaard, dikwijls als karigheid bespot, was even
spreekwoordelijk als hunne onmatigheid bij feesten en maaltijden. Brood en boter
met melk of bier was het gewone ontbijt zelfs van den gegoeden burgerman: boter
en kaas tegelijk, ‘zuivel op zuivel’, was overdaad. De boer dronk karnemelk; de
zoetemelk was voor den stedeling en werd in het ‘roomryck, melckryk Holland’ 's
morgens vroeg als ‘moye, klare ochtendmelk’ rondgevent. Van het om twaalf uur
genuttigde middagmaal was de ‘potagie’, met erwten en boonen als hoofdbestanddeel,
of ‘warmoes’ van kool en spek het voornaamste gerecht, vleesch werd betrekkelijk
weinig gebruikt, meestal in hutspot; de hoogere stand maakte van een en ander ten
middage meer werk en bereidde in ‘lecker overvloet’ het eten op Fransche wijze, als
tweede gerecht meestal visch, als derde salade en vruchten, taarten en vruchten van
allerlei soort. Als tafeldrank was bij den burgerman het bier gebruikelijk; de hoogere
standen voegden bij de zwaardere biersoorten de Fransche en Rijnsche wijnen in
rijke keus; brandewijn was ook bij de meer gegoeden hoofdzakelijk alleen bij
gastmalen en vroolijke bijeenkomsten gewoon; de jenever deed eerst later zijn
noodlottige intrede in het gevolg van den aardappel, die als voedingsmiddel hier te
lande in dezen tijd nog weinig bekend was, hoewel R a l e i g h hem reeds in 1584
uit Virginia naar Engeland had overgebracht en hij eenige jaren later in den Leidschen
kruidtuin was verschenen. Vorken waren alleen bij de hoogere standen in zwang; de
burger at met de vingers, zelfs de deftige burger. Het avondmaal nam men tegen het
naar bed gaan; het bestond meestal weder uit brood met boter; bij de meergegoeden
werd het evenwel tot een nieuwen maaltijd uitgebreid. Om tien uur ging dan de
ouderwetsche burger naar bed, den tijd, waarop ook poorten en herbergen gesloten
werden. Slechts weinigen bleven iets langer op, velen zochten vroeger de rust.
In het algemeen toont het leven van den Hollander in het midden der zeventiende
eeuw neiging tot meerdere weelde, ja overdaad, die een wedloop in fraaie koetsen,
in
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kostbare kleeding, in huisraad, in kleinoodiën, in wat niet al deed ontstaan; de
overdaad, die eene koopmansdochter van dezen tijd er toe bracht haren kostbaren
kanten halsdoek brooddronken te gebruiken om het vuur lustiger te doen opvlammen.
Die weelde bleek ook in de sierlijker kleeding naar Franschen snit zoowel als in de
fijnheid van het overvloedige lijnwaad, dat, in groote linnenkisten en kasten bewaard,
den trots der gegoede huismoeder uitmaakte. De kostbare ‘borsten’ of ‘voorstukken’
van zijde en fluweel, met goud, paarlen en edelgesteenten bezet, het korte zijden
jakje, de geweldige rood- of blauwlakensche met zilver- en gouddraad geboorde
hoepelrok of ‘bouwen’, het ‘keerenvat’, door Huygens in zijn ‘Kostelick Mal’ - die
scherpe satire op de modekleeding van zijn tijd - bespot, daaronder de kostbare
satijnen, damasten, zijden onderrok of keurs van allerlei tint, met kant geboord,
werden steeds fijner en prachtiger; de stemmige zwarte huik of overmantel met kap
bedekte dit alles op straat, voorzoover zij niet koket werd opgenomen, soms ook de
lichte uit Frankrijk overgekomen ‘vlieger’ of regenmantel. Sedert het midden der
eeuw versierde een aantal linten en strikken de vrouwenkleeding naar Fransche mode;
stijve rijglijven, diamanten hoofdnaalden, gouden en koralen halskettingen, oor- en
armringen, parfums, waaiers, haarverven, blanketsel en opgelegde moesjes deden
hun intocht tot ergernis der ouderwetsche Hollandsche huismoeders en der over al
die weelde slecht te spreken predikanten en zedemeesters in proza en poëzie, die
meermalen hunne stem verhieven tegen al dien overdaad, die Hollands ‘ouden roem
van slechte defticheyt’ verloren deed gaan. Niet minder ergernis wekten de fijne
omgeslagen kanten kragen - de ‘schuinsche rimpelkraegh trots aller boeren wan’,
spot Huygens - sedert het einde der 16de eeuw minder stijf geplooid maar niet minder
rijk versierd en in het midden der 17de in breede plooien om den hals boven het
merkwaardig laag uitgesneden kleed gedragen, de kanten lubben om de polsen, de
fraaie lederen of zijden handschoenen, de tallooze kleinoodiën, waarmede men de
kleeding belaadde, de rijkbestikte kousen en roodge-
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hielde pronkschoenen. Dichters en prozaschrijvers als H u y g e n s en H e e m s k e r k
beschrijven de overdreven elegantie der vrouwenkleeding - ‘meer vlagge dan verdeck’
- op onnavolgbare wijze soms met vinnigen spot den mallen overdaad geeselend,
soms met ironische bewondering de geheimen der verfijnde toiletkunst ontvouwend.
De mannenkleeding was veel minder overdadig, ofschoon ook hier de Fransche
mode zich bij de gegoede klasse meer en meer begon te doen gevoelen. De ronde
vilten hoed met breeden slappen rand van den ouden tijd begon plaats te maken voor
het kleine Zweedsche hoofddeksel met smallen rand, voor de Poolsche muts, voor
ronde of gepunte bolhoeden met zwierige linten, pluimen en vederbossen, die men
eerst alleen bij ‘pronckepincken’ had gevonden; het kort geknipte natuurlijke haar
van M a u r i t s ' tijd werd ouderwetsch bij den langen met vlechten en ‘gekruifde’
lokken versierden haardos der jongeren, ongevoelig tot de zware pruikenmode
overgaande. De deftige zwartlakensche mantel over het stemmige, slechts bij
aanzienlijken met gouden of zilveren knoopen gesierde zwarte wambuis werd allengs
lichter en fijner van stof en kleur, weldra door den zwierigen zijden mantel vervangen,
terwijl het thans opengesneden en met gouden passementen belegde wambuis van
kostbaar fluweel, van zijde en satijn werd en de stijve linnen spaansche kragen en
mouwen sedert F r e d e r i k H e n d r i k door allerlei soorten van Fransch kantwerk
werden vervangen, de hand en vingers benauwende ringen en braceletten van verfijnde
weelde getuigden. De met linten en kwikken versierde, opengesneden en opgedofte
broeken naar Fransche mode ergerden de ouderwetschen, die in die ‘benestelde
flodderige voddebroeken’ der jongeren de lichtvaardigheid en ontucht hunner eeuw
belichaamd zagen en in het ontleenen van allerlei mannenkleederen aan de
vrouwenkleeding en omgekeerd een bedenkelijk verschijnsel van verwijfdheid en
onzedelijkheid schuwden. De vergulde staatsiedegens, de ook bij saletjonkers
gebruikelijke blanketsels en moesjes, de roode modekousen, de kostbare
kousenbanden, de sierlijk gegespte ‘steylgehielde’ schoenen, reukwerken
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en haarpoeder werden ook voor mannen hier te lande meer en meer inheemsch. Men
ging hier zelfs met al deze fraaiigheden nog verder dan in Frankrijk, waar de jonge
Lodewijk XIV aan het hof het voorbeeld van eenvoud in kleeding gaf en plakkaten
tegen de overdadige pracht deed uitvaardigen, zoodat de Hollander en Duitscher te
Parijs aan de passementen en linten op hunne kleeding te herkennen waren en daarom
openlijk werden uitgelachen.
Het landvolk alleen behield over het geheel nog de oude nationale dracht evenals
de schippers en matrozen met hunne wijde pofbroeken uit den ouden tijd, maar de
burgerman begon de sierlijke kleeding van den gegoeden stand meer en meer na te
volgen, al hield hij zich over het algemeen nog aan den ouden lompen Hollandschen
snit: de pamfletten maken meermalen melding van ambachtslieden en winkeliers,
die gekleed loopen als ‘bannerheeren’ en hunne huizen optooien als burgemeesters.
Al die weelde was natuurlijk het gevolg van de merkwaardige welvaart, die bij de
gegoede klassen der bevolking van dezen tijd heerschte, van den veel besproken
bloei van handel en nijverheid, die nog steeds den vreemdeling met verbazing en
bewondering, den landzaat met trots en vreugde vervulde. Die welvaart was wel niet
volstrekt algemeen, want ook hier ontbrak niet de daglooner, die aan al die weelde
weinig deel had, maar het feit, dat ook deze toch licht een daghuur van 12 tot 15
stuivers kon maken, getuigt van betrekkelijken welstand, terwijl de overvloedige
armenzorg, de steeds toenemende menigte van ‘provenhuizen’ en armengestichten
in de steden en op de groote dorpen de eigenlijke ellende weerde. Overigens was,
enkele uitzonderingen niet te na gesproken, de rijkdom vrij gelijk over de gegoede
klasse verdeeld, zoodat een bezit van 40 tot f 50000 als laagste tax van den bemiddelde
kon gelden.
Men begon intusschen evenals elders het schadelijke van den toenemenden
overdaad reeds in te zien en niet alleen de schrijvers en predikanten traden er tegen
op, maar de stadsregeeringen begonnen weder te denken aan het hernieuwen der
oude keuren tegen overvloedige weelde
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op bruiloften en gastmalen, in kleeding en kostbaarheden, ja gingen reeds tot het
maken van nieuwe bepalingen daarop over. In de pamfletten wordt op dit alles
herhaaldelijk gewezen en tegenover de weelde van sommigen de duurte van het
brood en de behoeftigheid van anderen gesteld; maatregelen worden gevraagd tot
het voorkomen der nijpende armoede, die bij het duurder worden der levensbehoeften
den ongegoede dreigt. Vooral in den moeilijken tijd van den Engelschen oorlog klom
de armoede tot eene bedenkelijke hoogte onder de arbeidende klasse. En daarna
kwam in 1655 het euvel der pestziekte deze streken weder teisteren: te Leiden stierven
toen ruim 13000 menschen, ongeveer ¼ der bevolking, te Amsterdam in het volgende
jaar bijna 18000. De zware uitdeelingen der diaconieën, in 1660 te Amsterdam bij
de Gereformeerden alleen f 238000, afgezien nog van de bedeeling aan de huiszittende
armen, die soms f 600000 bedroeg, wijzen evenzeer op het groote getal der armen
als de tallooze opwekkingen tot weldadigheid en de stichting van de genoemde
armenhuizen en werkinrichtingen zelve, die even spoedig gevuld als opgericht werden.
Toch getuigen ook de vreemdelingen, dat de armoede hier te lande betrekkelijk niet
zoo op den voorgrond trad als in andere landen het geval was.
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Onze Lieve Vrouwe van Michel Angelo.
Door G.F. Haspels.
Eindelijk zou ik afscheid nemen van Brugge. Gedaan waren de wandelingen door
het nu nog zuiver-Memlingsche landschap van het Brugsche Vrije: vergezichten
door een gesluier van hooge, te slanke boomen over gouden tarweakkers en
wegwazende weiden. Voorbij het dwalen langs de verlaten vaarten, waar zwarte
begijntjes u nog stemmigjes voorbijschuiven en de witte zwanen u tegenzwemmen,
nog de oude zwanen - naar de legende zegt - die afvlogen van het blazoen van hun
door Brugge vermoordden heer en die sinds, ten zoen van den moord, door Brugge
verpleegd worden ten eeuwigen dage. Voorbij het droomen in de nog middeleeuwsche
straten onder het alomme klokgelui, waar men zóó v a n E y c k meent te ontmoeten
of M e m l i n g te zien stappen uit een dier stille, spitsgevelige huizen...
Maar wààr zou ik nu afscheid gaan nemen? Zou ik voor het laatst gaan naar de
kapel van het Heilige Bloed of naar het Minnewater, of neen, op de stoep van het
Gouden Mandje gaan zitten, om daar nòg te zitten als de avond zou gaan dalen op
het stoere, en toch zoo hoogopspringende Belfort? Eén ding zeker niet doen, niet
gaan zien naar het nieuwe zeekanaal, dat van ‘Bruges-la-Morte’ wil maken - maar
't zal niet lukken! - een stad van
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Mammon. Want Brugge kan alleen Brugge blijven, door, evenals Ravenna, te blijven
doodgaan. Brugge is enkel herinnering. Het is heiligschennis zich druk te gaan maken
over de toekomst van Brugge, dat immers geen andere toekomst mag hebben, dan
te blijven leven in het verleden? En daar van het verleden de vroomheid het langst
blijft doorklinken, leeft Brugge derhalve in de vroomheid, en toen ik dus afscheid
van Brugge ging nemen moest ik haar zien als devote, in de pracht der stemmige
schoonheid. Maar dan toch ook zóó, dat mijn geuzenlach voor kale fratsen me niet
hinderde, dat ik toch ook de positieve protestant kon blijven. Maar dan moest ik naar
Michel Angelo's Madonna, naar die protestantsche Madonna1), die mij telkens een
type scheen van het eenige Brugge, in zijn eenheid van natuur en kunst, van vroomheid
en natuurlijkheid.
Alleen, toen ik vlug door Onze Lieve Vrouwe kerk stapte, om naar de Madonna
te gaan, was in haar kapel al weer stille mis. Dat viel niet mee. Ik had gerekend op
één ergernis. Natuurlijk op den poespas van Jezuïten-stijl: spektakelende vrouwen
met waaiende gewaden en bolle engeltjes met zwaaiende beentjes, die deze Madonna
precies zóó omlijsten, als een krans van schreeuwende oleographiën een Rembrandt
zouden versieren. Maar nu moest ik, behalve dat, ook nog den rug van een priester
zien en een groezelig koorknaapje, dat zoo echt-ongewasschen zich de haren stond
te krabben - of liever ik moest dat ook al niet willen zien. Ik moest me door die beide
ergernissen kunnen heenslaan

1) Dit was reeds lang geschreven toen ik bij N i e u w b a r n , F r a A n g e l i c o bl. 127 noot
2, las: ‘La congrégation des Rites par son décret du 23 février 1875, défend expressément
de représenter l'Enfant J é s u s devant les genoux de Marie dans les statues et peintures
destinées au culte. Elle ordonne que la Vierge-Mère tienne le divin Enfant sur les bras. Dans
le langage iconographique, cette manière de porter J é s u s indique que la sainte Vierge est
véritablement la Mère du Christ. Elements d'Iconographie chrétienne par L. C l o q u e t Lille
1890’. M i c h e l A n g e l o , die wel l'Enfant Jésus devant les genoux de Marie durft beitelen,
is dus niet orthodox maar wel bijbelsch in zijn kunst en doet niet mee aan dat bambino-gesol.
Laat Rome hem nu, evenals tijdens zijn leven, houden voor een verkapten Lutheraan, ons is
hij er niet minder om.
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om mijn Madonna te zien. Zooals altijd zou ook deze aanschouwing moeite kosten,
ook deze aandacht moeten veroverd worden - maar dan, en daarom ook zijn eene
innige.
Zie, in gepeinzen verzonken zit M a r i a daar met het kind van haren schoot. Hoe
sober en echt is dit kunstwerk! Het marmer is marmer gebleven, niet uitgesponnen
tot ragfijne kant, niet losgebeiteld tot een huppelende materie, maar zwaar,
onbewegelijk, onverzettelijk gelaten, rots uit rots en steen uit steen. Het dringt zich
niet aan u op, vertoont zich niet, maar wacht af, wetende dat het uw aandacht waardig
is. Hoe volkomen stemt daarmede overeen de houding van M a r i a en het kind. Zij
ziet u niet aan, maar staart voor zich; de rechterhand houdt een boek dat op de knie
ligt opengeslagen. Ook het kind staart voor zich; geleund tegen haar linkerknie, geeft
het haar zijn rechterhandje, terwijl de voetjes rusten op haar kleed. Moeder en kind
zoo volkomen één; toch ook zoo volkomen zelfstandig, en volkomen onbewust van
de menschen die tot hen zullen opzien. Geen oogenblik het vermoeden wat in den
beschouwer van spektakel-beelden zoo vaak opkomt: dat die beelden voor hem maar
zoo doen, omdat zij weten, dat hij naar hen is komen kijken, maar dadelijk weer hun
eigenlijke houding zullen aannemen, als hij maar den rug heeft gewend. Hier geen
denken aan dit vermoeden. Moeder en kind zijn precies zooals ze zijn en zullen zijn.
Ja, zooals ze reeds waren van het begin aller dingen toen geen mensch ze nog zag;
zooals M i c h e l A n g e l o ze zag slapen in het marmerblok, waaruit hij ze alleen
ontbolsterde, aan het licht bracht; zooals ze zullen zijn bij het einde aller dingen, als
geen mensch meer naar hen ziet. Zij moesten onvermijdelijk zoo zijn als zij zijn, of
niet zijn. Het absolute, onaantastbare, onveranderbare van een echt kunstwerk, hoe
heerlijk ligt het in dit zware, onbewegelijke, onverzettelijke marmeren beeld.
Maar tegelijkertijd leeft het, is het vol leven. Het marmer is niet levendig gemaakt
door meesterstukjes van beitelwerk of door levendige gebaren - neen, noch M a r i a ,
noch het kind uiten zich in één enkel gebaar. Van molen-
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wiekerij geen sprake, van zenuwachtigheid nooit gehoord. Maar een leven van binnen
uit; men hoort het hart slaan en verwacht den boezem te zien golven. Een leven van
aristocratische kalmte, neen, van goddelijke rust in de aanschouwing van de
heerlijkheid des levens.
Beiden verzonken in de schouwing der onzienlijke dingen, en toch ieder zichzelf.
Zeker zij schouwt zaligheid en heerlijkheid, en toch...Ongetwijfeld, zij heeft zekerheid,
maar... Zie, er is iets krampachtigs in haar vasthouden van het boek, dat haar van
den schoot dreigt te glippen; er is ietwat angst in die hand, die omkneld houdt het
handje des kinds, dat anders misschien wel weg ging. Daar is iets bitters om dien
mond en die oogen hebben - ja geschouwd hoogten van heerlijkheid, maar ook
gestaard in diepten van ellenden. Zij zit daar stil, juist op de grens van de zalige lanen
des hemels en van de helsche poelen des bittersten leeds. Zij kan stil zitten, zich
vasthoudende aan het boek en het kind. Wee, indien die haar begaven, de gezegende
onder de vrouwen zou zijn de rampzaligste, de verworpenste. Maar geen nood, zij
is de gezegende, al is't niet zonder strijd en zelfkennis en zelftucht. Daar is in die
kloeke kalmte iets van die kracht en macht zonder welke niemand de onzienlijke
wereld betreedt. Daar is in die moederangst en moederzorg veel van het vreezen en
beven voor den droeven weg naar de heerlijkheid. Maar daar is ook in die maagdelijke
schouders en kuische houding al die eenvoud en reinheid, die door geboorterecht
vrijelijk intreedt in het allerheiligste - en bovenal is daar deemoed, deemoed zelfs in
de wijze waarop het religieuse-achtige kleed overhuift de zachtgeplooide huive, die
deemoed, die door zelfoverwinning zich heeft verworven de groote overwinning en zulks niet weet.
Hoe geheel anders staart het kind voor zich uit. Ongekleed windt het zich uit de
moederlijke bescherming, de voeten trappelend op haar kleed, zoo kunnende
wegloopen, hield M a r i a het niet bij zich. Meesterlijk is hier M i c h e l A n g e l o 's
groepeering, de eenheid van twee zóó verscheiden karakters. De starende
onbewegelijkheid van
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M a r i a is een steenen bewegelijkheid bij het kindeke J e z u s . Het is opgegroeid uit
het marmer en zal zich zoo los maken van het marmer en de wereld ingaan. Men
gevoelt het: M a r i a kan dit niet verhoeden, wil dit ook niet verhoeden. Zij zal blijven
zitten, verbaasd van de aanschouwing dier wonderen, die haar beurtelings een
‘Magnificat’ doen hemelwaarts jubelen, beurtelings doen weenen, zooals geen moeder
nog weende, of zal weenen over haar zoon. Maar als dit kind de wereld zal ingaan,
het zal niet zijn uit lust in de wereld. Zie, het staart even zoo voor zich als Maria neen, kloeker nog, niet zoo angstig en bitter als zij. Daar is iets bizonder heldhaftigs
in dit kind, het heldhaftige van de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Om
die even gekrulde lipjes speelt iets van een overwinnaarslach. Zijn moeder, zijn sfeer
waarin het verkeert, geeft het iets ernstigs, iets smartelijks en gebondens, maar dit
heeft het om zijn omgeving, niet uit zichzelf, want de kern van zijn leven is vrijheid
en vreugde. Zijn leed komt en één blik op zijn smartenmoeder zegt: zijn leed zal het
leed zijn van de geheele wereld, maar één blik op hemzelf zegt: zijn leed zal de
overwinning over het leed zijn. Het leven van dit kind zal anders niet zijn dan van
elk menschenkind, dus een gestadig sterven, maar zijn sterven zal de dood blijken
van den dood. En de vrijheid en de vreugde, waarmede het dit leven van gestadig
sterven inging, maken dit leven tot het ééne offer, dat Gode behaagt.
De kunstwetenschap zit verlegen met dit werk van M i c h e l A n g e l o . Soms ontzegt
zij het aan M i c h e l A n g e l o en als zij - zooals zij gewoonlijk doet - het hem laat,
dan heet het toch zeer bijgebeiteld en bijgevijld, zoodat het titanische van M i c h e l
A n g e l o is weggevaagd door te zoete lijnen. Wat de Italianen vooral in M i c h e l
A n g e l o prijzen, zijne fierezza, zijne geniale wildheid, wordt hier gemist, en dus...
En dus past dit meesterwerk niet in het loketje met het etiquet: M i c h e l A n g e l o ,
en dus geeft B a e d e k e r het maar één sterretje, en dus is Brugge
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maar matig trosch op zijn bezit, gelijk hieruit blijkt, dat het gratis te zien is, en dus
zwijgt menig schrijver over Brugge er van, b.v. G e o r g e s R h o d e n b a c h in zijn
‘Bruges-la-Morte’ die voor dit werk over heeft ‘kein Sterbenswörtchen!’
Het vervelende van zulke absolute waardeoordeelen is dat er wel iets waars in is.
Zeker, het is niet onwaarschijnlijk, dat een latere hand de fierezza van dit beeld heeft
weggevijld. Zeker, dit zou heel erg zijn - want een beeld lijdt meer onder omwerking
dan een schilderij. M i c h e l A n g e l o 's Madonna bijgevijld te hebben, zou grooter
misdaad zijn, dan die van R i c c i a r e l l i geweest is, die de naaktfiguren van M i c h e l
A n g e l o 's Laatste Oordeel kleederen aan schilderde en daarom bij het volk heette:
il brachettone, Mr. Kleermaker. Maar ten eerste is die misdaad maar een vermoeden,
en zoo de bedoeling bestaan heeft haar te plegen, is zij in de uitwerking tamelijk wel
mislukt.
Het is waar, dit werk van den meester mist zijn fierezza. Maar is die niet vooral
een karaktertrek van zijn latere werken? Mist zijn Pietà - ongeveer uit dienzelfden
tijd - die niet evenzeer? En toch twijfelt niemand aan de echtheid van de Pietà.
Waarom ook? Waarom zou een kunstenaar maar één stijl kunnen hebben? Als - gelijk
E m e r s o n zegt - als een man van karakter niets heeft uit te staan met de
consequentiën van zijn beginselen, zou dan niet evenzeer een kunstenaar ‘zijn eigen
stijl’ eens op vacantie kunnen sturen? Waarom zou er niet meer dan een kunstenaar
M i c h e l A n g e l o kunnen zijn? Hoeveel M i c h e l A n g e l o 's leven er wel in
zijn brieven en gedichten! Voor ‘heeren critici’ bepaald een prachtig sportveld en
jachtterrein om te bewijzen, dat er derhalve nooit één M i c h e l A n g e l o bestaan
heeft, maar wel een kring van kunstenaars, een school van dien naam, die - vergelijk
verder het eerste het beste ‘Handboek voor Kritisch Onderzoek’.
Neen, waar het hier op aankomt is dit: is die zachte M i c h e l A n g e l o , bijna
zonder fierezza, te verklaren uit zijn geestesleven?
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En dan kan het antwoord een onomwonden ja zijn.
In het 15e zijner sonnetten1) zegt hij:
Nimmer ontwerpt een kunstnaar zich een beeld,
Of in een enkel marmerblok 't reeds ligt
Gevormd. Hij brengt wat is slechts aan het licht;
De hand gehoorzaamt en de geest beveelt.

De hand gehoorzaamt en de geest beveelt. Wat beval hem de geest toen zijn hand
dit werk schiep? Hoe was nu zijn geesteshouding tegenover de Moeder des Heeren,
toen hem door den koopman M o s c r o n van Brugge, een Madonna was besteld
voor diens familiekapel? Met Vasari te zeggen, dat M i c h e l A n g e l o haar daarom
zoo devoot van uitdrukking maakte, omdat hem, na gesprekken met F r a n s c e s c o
d'H o l l a n d a , de Vlamingen voor bizonder devoot golden, is een beleediging den
kunstenaar aangedaan. Geen kunstenaar is devoot of frivool op vereerend verlangen
van zijn werkgevers - allerminst M i c h e l A n g e l o . Neen, dat zijn hand devoot
werk kon beitelen, 't was - naar hij ons zooeven zelf gezegd heeft - het was, omdat
hij devoot van geest was. Hij de bewonderaar van D a n t e , de jongere tijdgenoot
van S a v a n a r o l a en de oudere van L u t h e r , heeft den bijbel niet alleen voor zijn
kunst, maar ook voor zijn geestesleven doorzocht. En hoe gaarne trad hij in den kring
fijne geesten, die om V i t t o r i a C o l o n n a geschaard, de brieven van P a u l u s
las en hoe was hij daar welkom! V i t t o r i a C o l o n n a , die ééne naam ontsluit ons
den weg naar zijn hart. Hij was bijna zestig, zij bijna vijftig jaar, toen zij elkander
vonden en daarna in verzen openbaarden wat zij in elkander hadden gevonden. Zingt
zij zoetvloeiend van hemelsche liefde en heerlijkheid die nadert, hij dankt in diepe,
zware verzen wat zij deed aan zijn ziele. B.v. in het bekende 14e sonnet2), dat in zijn
beelden

1) Ik volg telling en tekst van G u a s t i :
Non ha l'ottimo artista alcun concetto,
Ch'un marmo solo in sè non circonscriva
Col suo soverchio; e solo a quello arriva
La man che ubbidisce all' intelletto.
2)

Da che concetto ha l'arte intera e diva enz.
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zich zoo nauw aansluit aan de techniek van het beeldhouwwerk:
Als goddelijke kunst in zich ontwaarde
Eens menschen beeld, kneedt zij zich die gestalte
Eerst in materie van gering gehalte,
En de' eerstgeboorte is model van aarde.
De tweede vorm eerst is een werk van waarde;
De beitel doet het rijzen uit bazalten;
Nu leeft het eeuwig in schoonheids-gestalte,
Herboren om te sieren 's hemels gaarde.
Zoo ben ik eerst als kleimodel geboren,
Maar 'k wacht herschepping van uw vrome handen,
Volmaakte schoonheid, o verheven vrouwe.
Voeg bij, neem weg, gelijk 't u mag bekoren,
Gij bluscht mijns harten onuitbluschbre branden,
Al is 't na veel kastijden - en veel rouwen.1)

Men behoeft nu nog niet eens het religieuse moment dezer sonnetten - b.v. van 28,
32, 36 e.a. - te laten meespreken, of er op te letten hoe 't woord Pietà er even vaak
in voorkomt als Amor, om in te zien: M i c h e l A n g e l o heeft hier den hoogsten
trap bereikt van idealen vrouwendienst. Deze vrouw is hem alles. Geliefde, maar
bemind met een liefde die tegelijk is vroomheid (son. 32: S'un casto amor, s'una pietà
superna); medestandster, medepriesteresse in den tempel der kunst - maar bovenal
zijn vertrouwde, zijn leidsvrouw. Tot haar komt hij met zijn diepe klachten; haar
toont hij de roode wonden van zijn eenzaam, eenzaam hart; haar klaagt hij dat het
leven ellendig is, een wanhoopsworsteling om overwinningen die het winnen niet
waard zijn. En zij hoort hem aan en is genoeg een vorstelijke ziel om zijn aristocratisch
pessimisme te verstaan - maar ook kloek genoeg van geloof om zijn titanischen
overmoed te bestraffen en om te buigen tot de kracht der

1) C a r l J u s t i zegt in zijn Michel Angelo (1900 s. 407.) ‘Einfacher und schöner hat diesen
Gedanken paraphrasiert K o n r a d F e r d i n a n d M e y e r :
Den ersten Menschen formtest du aus Thon,
Ich werde schon von härterm Stoffe sein,
Da, Meister, braucht du deinen Hammer schon,
Bildhauer Gott, schlag zu! Ich bin der Stein.
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renunciatie. Zij leert hem dat zonder zelfkennis en zelftucht ook hij niet de eeuwige
schoonheid kan aanschouwen. Maar zij zou hem dit niet hebben kunnen leeren, indien
hij dit reeds niet wist, indien zij dit niet uit ervaring kende. Hij wist dit reeds - dit is
mijn antwoord op de tegenwerping die hier kan gemaakt worden: alles wat gij hier
zegt, geldt den grijzen dichter en beeldhouwer, niet den jongen kunstenaar, die in de
kracht zijner dertiger jaren zijne Madonna v a n B r u g g e beitelde. Het is waar,
M i c h e l A n g e l o heeft de verzen uit zijn jeugd vernietigd en in deze sonnetten
spreekt een grijsaard. Maar het is ook waar, dat M i c h e l A n g e l o een van die
stoere naturen is geweest, die het leven eindigde zooals hij het begon. Eenzaam begon
hij het, eenzaam eindigde hij het. Leermeester noch leerlingen had hij; de kunst was
zijn groote hartstocht, zijn vrienden waren en bleven S a v a n a r o l a , D a n t e ; en
zijn boek was de bijbel, het boek voor de eenzamen. Zoo van iemand dan kan van
hem gezegd worden: et l' on revient toujours à ses premiers amours. Derhalve, de
ideale vrouwendienst die de troost was van zijn ouden dag, moet - zij 't misschien
in hartstochtelijker vorm - een gids zijn geweest voor zijn jonge jaren.
In iederen waren kunstenaar is iets van dezen idealen vrouwendienst. En de aard
van dien idealen vrouwendienst bepaalt voor een goed deel het karakter van des
kunstenaars werk. Neem b.v. R a p h a ë l , trots de Praeraphaëlieten, toch ook een
groot kunstenaar. Wilt gij hem kennen, bestudeer dan eens zijn Madonna's. Hoe
aanminnig zijn ze. Er ligt een oneindige bekoring over die jonge vrouwen. Onbewust
van hun schoonheid glimlachen zij met hun schoonheid het schoone leven tegen. En
het diepste wat er uit die gazellen oogen spreekt is een klein mysterie, een lief mysterie
zou men bijna zeggen. Zij staren lief het nog onbekende leven tegen, waarin immers
de goede God alles goed voor hen zal maken. Van zonde, van strijd, zij schijnen er
nooit van gehoord te hebben, en dat lieve kindeke op hun schoot zal er zeker ook
nooit van hooren. Het leven is een lach, en de kunst is er om dien lach te idealiseeren.
Geïdealiseerde
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zinnelijkheid dat is Raphaëls ideale vrouwendienst en zijn bijna frivole versjes op
de rugzijde zijner schetsen steunen te zeer dit beweren. Idealiseering der zinnelijkheid
dat is het karakter van Raphaëls kunst, de populaire kunst van het Rome dier dagen
- en eigenlijk van het hedendaagsche ook nog.
Het karakter van M i c h e l A n g e l o 's kunst, Raphaëls ouderen tijdgenoot en
antipode in de kunst, is verzinnelijking van het ideaal. Zijn ideale vrouwendienst
maakt de vrouw niet aanminnig maar hoog, niet bewonderenswaardig maar
eerbiedwaardig. Haar schoonheid is haar onaantastbaarheid, haar pracht is haar ernst.
En die ernst is geen theatrale deftigheid, maar haar levenskennis. De vrouw is voor
M i c h e l A n g e l o de wetende, zij de stille, peinzende weet meer dan de drukke,
doende man. Zij weet dat er moeilijke paden zijn die omhoog voeren, zij weet dat
er veel wegen zijn die omlaag buigen. Zij weet dat het menschenhart zwak is en
bang, dat de hemel is hoog en ver, maar ook dat er een Vader is in de hemelen. Zij
weet dat geen engel zoo hoog is als de mensch, maar ook dat de mensch in veel strijd
moet gelouterd worden tot mensch. Die wetenschap maakt haar stil en telkens trilt
er een rilling door haar hart voor de onberekenbaarheid van het leven. Angstig is ze
en toch rustig; zwak is ze en toch koningin; wijfelend en toch geloovig. Geen smart
zoo diep en waar als vrouwensmart, geen vreugde zoo klaar als vrouwenvreugd. De
teederste schouders zijn geschapen voor het zwaarste kruis en op diezelfde schouders
rust de onbewuste heerlijkheid van het kruis te kunnen dragen.
Zie deze Madonna van Brugge. Zij is zuiver Onze Lieve Vrouwe met Het Kind.
Zeker, een lieve vrouw, een gewone vrouw zonder aparte heiligheidshouding, een
gelukkige vrouw met een kind, evenmin door een kruisje of zegenende vingertjes in
iets onderscheiden van een gewoon kind. Maar hoe hoog, hoe eerbiedwaardig is zij;
hoe krachtig in haar stilte. In deze vrouw al het kuische en teedere, het ongenaakbare
en lieflijke, het strenge en milde, het onzegbaar-vrouwelijke, dat de ware vrouw
alleen onbe-
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wust kan bezitten. In deze vrouw dat voor haar-zelve het wonderbaarste, dat den
bruidegom voor zijn bruid, den zoon voor zijn moeder doet knielen; in haar de kracht
der vrouwelijkheid, waarin de moede wil schuilen, waarheen de lijder de toevlucht
neemt, waarin de man gelooft. En dit alles zich niet in hoogmoed aangematigd of
door beschaving aangeleerd, neen maar in haar als een wonder Gods, dat zij elk
oogenblik zou kunnen verbeuren. Zooals het kind op haren schoot. Want is zij gezaligd
in het kinder-baren, zij is daarom ook de smartenmoeder. Want wat zal dit kindeke
wezen? Wat zal het harde, wreede leven haar kindeke brengen? O, geloof, kracht
voor haar kind; o, zelftucht en zelfoverwinning voor haar kind; o, strijd en gebed
voor haar kind! O, te kunnen loslaten dit kind, dat zich nu reeds van haar los wikkelt,
dat meer is en beter dan zij!
Zoodat dus deze gewone vrouw met een kind op haren schoot volkomen is Onze
Lieve Vrouwe met kindeke J e z u s . Zoodat dus hier is uitgebeeld wat op de schoonste
en zaligendste bijbelbladzijde (Lc. 2) is vermeld, de eeuwige eenheid van ideaal en
werkelijkheid, de nederdaling des Hemels op de Aarde, het wonen van den Heilige
tusschen zondaren, en dit vermeld in de meest gewone woorden, in een verhaal van
gewone menschen en gebeurtenissen.
Wat ons in M i c h e l A n g e l o 's verzen treft het zware, soms wanhopige geworstel
naar eenheid tusschen ideaal en werkelijkheid, hij heeft dit m.i. nergens beter bereikt
dan in zijn Madonna van Brugge. Hij was een realist in zijn dagen. Maar zulk eene
- eene dier zeer zeldzamen - die wist dat de realiteit rust op ongeziene fundamenten,
op het ideale. Het ware, echte, diepe wil hij. Maar hoe weinig wordt dit bereikt zelfs door de krachtigen. Soms blijft er niets over dan het titanische geworstel om
er te komen. Ook daarin is iets bekoorlijks. Veel van zijn werk is onaf en voor zulk
werk zittende is het een zeldzaam genot na te gaan, hoe wonderheerlijk dat had
kunnen worden. Dat is de oneindige bekoring van zijn fierezza. Dan schijnt mij zijn
kunst zoo echt-protestantsch.
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Zoo niet tevreden met volmaakte techniek of schitterschoonheid, maar willende
waarheid, heerschappij van den geest, waaraan de hand willig gehoorzaamt. Toch
heeft hij zijn fierezza zelf veroordeeld. Die Madonna daarentegen is af - en nu ons
oor sluitende voor de kritiek die van geen zwijgen weet en zegt dat zij te af is - danken
wij hem voor dit heerlijke kunstwerk, voor deze volmaakte prediking in een
volmaakten vorm.
En wat vragen wij er naar waarom deze heerlijke prediking niet vernomen wordt,
misschien zelfs niet kan gehoord worden in een protestantsche kerk, is het niet genoeg
dat wij die protestantsche prediking ook in een roomsche kerk konden vernemen?
Want is het niet de troost van allen troost, dat de eenheid van realiteit en ideaal, van
hemel en aarde bereikt is en dus bereikt kan worden - al is het langs een weg van
smarten? Is het niet zaligend te weten, dat vreugd en smart maar niet naar gril en
noodlot, of als spel en wreedheid elkaar afwisselen, maar in elkander grijpen, elkaar
begeleiden en steunen volgens heerlijke, heilige wetten?
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Zielekreet.
Ik ween in donk'ren nacht en eenzaamheid.
Hoor hoe mijn ziel, alleen, in 't donker schreit.
Ze schreit gelijk een kindeke van dorst
Schreit naar de weelde van de moederborst,
Als Babels Joden, uit Jerusalem
Verdreven, naar hun heerlijk Heiligdom,
Gelijk een bruidje naar haar bruidegom:
Zóó weent mijn stem!
Ik schrei naar U, o Heer, die verre zijt,
Gelijk een schaapje naar den herder schreit,
Gelijk een kind, dat honger heeft, naar brood,
Gelijk een levensmoede naar den dood,
Een afgejaagde hinde naar de bron,
Gelijk een kwijnend plantje naar de zon,
Als Rachel weenende te Bethlehem:
Zóó weent mijn stem!
U.E.V.
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Bede.
Verhoor mij niet, als mijn gebed in strijd
Met Uwen wil is, Vader; uit genade
Verhoor mij niet, opdat ik niet het kwade
Afdwingen zou in mijn onwetendheid.
Wij arme menschen gaan vergeefs te rade
Met eigen oordeel, Vader, ik belijd
Mijn blinde blindheid; uit barmhartigheid
Verhoor mij niet in toorn, mijn ziel tot schade.
Mijn hart is moe van 't wenschen en gekrenkt
Door uitgestelde hoop en angstig wachten,
En schreit en roept of Gij verhooring schenkt.
Maar, ach, val ik U lastig met mijn klachten,
U, God die nooit zich iets ontwringen liet Verhoor mij niet, mijn God, verhoor mij niet!
U.E.V.
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Vredes-recepten voor Zuid-Afrika.
Door Dr. F.V. Engelenburg.
Er is onlangs heel wat te doen geweest om het feit dat de oorlog in Zuid-Afrika twee
volle jaren van duur was geworden. Die opspraak is verklaarbaar, en kan blijken
nuttig geweest te zijn. Het groote publiek houdt ervan aan data te worden herinnerd;
data zijn gemakkelijk verteerbaar voedsel voor het hoofd en voor het hart der menigte.
Daarom wensch ik in herinnering te brengen dat de vijandelijkheden daarginds, goed
beschouwd, niet al twee, maar al zestig jaren aan den gang zijn; en nadat ik deze voor
menigeen misschien verrassende mededeeling met bewijzen zal hebben gestaafd,
hoop ik er eenige wellicht bruikbare conclusies aan te verbinden.
Het ving aan kort na den Grooten Trek; en wel daar, waar nu de havenstad Durban
gelegen is. De Vóortrekkers hadden bij verdrag bezuiden de Tugela-rivier, ver weg
van de Kaapkolonie, land verworven van den oppersten onafhankelijken
inboorlingen-potentaat; en na eene zeldzaam heldhaftige worsteling met Dingaan's
Zoeloe-kaffers hadden ze, op eigen gebied, hunne Republiek gesticht, met Pieter
Maritsburg tot hoofdstad. J o h . J a c o b u s B u r g e r , grootvader van den
tegenwoordigen Vice-president der Z.A.
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Republiek, was er Staatssecretaris. Toen dit alles te Kaapstad, den zetel van het
Britsch bestuur, bekend werd, haastte men zich daar om Natal onder de Engelsche
sfeer van invloed te plaatsen, een administratieve maatregel, waartegen door den
Volksraad der Emigranten-Boeren in het najaar van 1839 protest werd aangeteekend.
Niet lang daarna werd over zee eene kleine krijgsafdeeling uit Kaapstad naar Port
Natal gezonden met bevel om voor de Britsche kroon bezit te nemen van het
Boeren-land. Maar A n d r i e s P r e t o r i u s snelde ter plaatse, omsingelde de vreemde
krijgsmacht en eischte overgave der wapenen. Daarop volgde het eerste gewapend
konflikt tusschen Boer en Brit. Dit was in het jaar 1842. De zestig-jarige
Zuid-Afrikaansche oorlog had een' aanvang genomen. De tijdige aankomst van een
Engelsch oorlogsvaartuig met versterkingen bespaarde aan het in 't nauw gebrachte
garnizoen eene overigens eervolle kapitulatie. De Boeren, die gebrek aan ammunitie
hadden, zagen zich door overmacht gedrongen Natal op te geven. De meesten hunner
trokken, met droefheid in het hart, onder P r e t o r i u s over de Drakensbergen weêr
de wildernis in - waar thans Transvaal ligt. En op 31 Mei 1844 werd Natal het
voorwerp van de eerste Britsche annexeerings-proklamatie der eerste Boeren-republiek
in Zuid-Afrika. Annexaties en her-annexaties zijn eene telkens terugkomende
gebeurtenis geworden in den tegenwoordigen oorlog van reeds 60 jaren duur.
De uit Natal verdreven Boeren vormden zich, versterkt door nieuwe, uit de
Kaapkolonie geweken clans, tot verscheidene zelfstandige groepen, verspreid over
het uitgestrekte territoir, waar ten slotte de Oranje Vrijstaat en de Z.A. Republiek
ontstonden. Wat met Natal gebeurd was, herhaalde zich met het gebied benoorden
Oranje-rivier. Namens de Engelsche regeering werd in 1848 door den Kaapstadschen
Gouverneur de Vrijstaat tot Britsch gewest geproklameerd; wederom leidde dit tot
een gevecht tusschen Boeren en Britten. Het treffen bij Boomplaats had de uitwijking
van vele Afrikaners naar de Transvaal tengevolge. De achtergeblevenen verlangden
volledige bescher-
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ming tegen de krijgslustige inboorlingen, die den zich opdringenden Engelschen
Boeren-beschermers veel last veroorzaakten. Natuurlijk werd nu het land benoorden
Vaalrivier ook door den Kaapstadschen Gouverneur onder het mes genomen, ten
einde de gebruikelijke bewerking van het ‘rood verven’ te ondergaan. Maar dit ultima
Thule bleek toen reeds eene harde noot om te kraken. Men werd plotseling te Londen
de vrij kostbare en erg onvoordeelige inmenging in Zuid-Afrika's binnenlandsche
verwikkelingen moede; het besluit werd genomen om die wildernis-Afrikaners maar
in hun eigen sop te laten gaarkoken. Dit was een wijs besluit. De nieuwe politiek
van onthouding openbaarde zich in 1852 bij de Zandrivier-konventie, welke de
volledige souvereiniteit der Transvaal vaststelde; en ook in 1854, toen de Vrijstaat
door het Engelsche Gouvernement verlaten werd; nog wel op een tijdstip, dat de
blanke bevolking er op leven en dood tegen de inboorlingen had te vechten. Het
bestand, dat op deze twee kapitale gebeurtenissen volgde, bevorderde echter geen
wederzijdsche toenadering tusschen Brit en Boer. De vrije republieken waren officieel
door Engeland als vreemde mogendheden erkend, en werden, vreemdelingen verklaard
zijnde, als vijanden behandeld. De Britsche autoriteiten en zendelingen bleven met
de inboorlingen koketteren en vertraagden daardoor de pacificatie der toch reeds
zwakke baby-Staten. Het is bewezen dat de befaamde Livingstone gedurende zijn
oponthoud onder de Bechuanakaffers, ten westen der Z.-A.R., dezen aan vuurwapenen
tegen de Boeren heeft geholpen. Bovendien werd de materieele welvaart der
republieken voortdurend zieltogend gehouden door middel van een drukkend stelsel
van douanerechten, welke aan de, toen nog uitsluitend Engelsche, kusthavens geheven
werden op de goederen, naar de Boeren-Staten bestemd. Een ‘fair chance’ werd aan
deze nooit gegeven; integendeel, men liet ze, van Britsche zijde, zoo duur mogelijk
betalen voor hunne, enkel onder den drang der omstandigheden gedulde, politieke
zelfstandigheid. Was het wonder dat de Boeren, de fiskale exploitatie door hunne
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Engelsche naburen moede, snakten naar een' eigen uitweg op den Oceaan, en dat in
1868 President P r e t o r i u s ertoe overging om eene landstrook ten zuiden der
Delagoabaai tot Transvaalsch territoir te verklaren? Dadelijk werd te Kaapstad alarm
geblazen; en niet alleen haastte de Britsche Regeering zich om de aanspraken van
Pres. P r e t o r i u s krachtig te betwisten, doch tevens vond men te Londen de
gelegenheid gunstig om te pogen langs administratieven weg de Delagoabaai bij het
Britsche Rijk te annexeeren. Portugal protesteerde en stelde na eenige jaren van
diplomatiek gehaspel President M a c M a h o n als scheidsrechter voor; deze gaf
vonnis tegen Engeland; maar de Transvaalsche aanspraken op den Maputo-oever
werden ter snippermand verwezen en geen fiskale verlichtingen werden toegestaan.
De O. Vrijstaat voer niet veel beter in zijne aanrakingen met den Britschen faktor.
In 1867, namelijk, werd de eerste diamant in Griqualand West, Vrijstaatsch gebied,
gevonden; en weldra bleek dat gewest rijke diamant-mijnen te bevatten. Het duurde
niet lang, of van uit Kaapstad werd betoogd dat het mijn-bekken van Griqualand-West
onder Engelschen invloed behoorde te staan krachtens zekere overéenkomst met een
plaatselijk kaffer-kapteintje. De Vrijstaat protesteerde; er ontstond bedenkelijke
gisting onder zijne burgers. Doch het eind was dat in 1871 de diamant-mijnen ‘rood
geverfd’ werden en dat de Vrijstaat met eene luttele geldsom werd schadeloos gesteld.
Op dit incident volgden de reis van President B u r g e r s naar Europa, zijn
Delagoabaaisch spoorwegtraktaat met de regeering te Lissabon en zijn
spoorwegleeninkje, in Amsterdam tot stand gekomen. Alweêr werd te Kaapstad
alarm geblazen; Burgers had de maat van J o h n B u l l 's geduld doen overloopen.
Men besloot tot de annexatie der Transvaal, die in 1877 plaats vond en tot hernieuwde
militaire vijandelijkheden leidde, bekend als de Vrijheids-oorlog. Nauwelijks was,
in 1881, een compromis verkregen, of aan de Westergrens ontstonden nieuwe
verwikkelingen; en wederom stonden Boer en Brit gewapend tegenover elkaar. Het
was in deze Stellaland-kwestie dat
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R h o d e s voor het eerst op den vóorgrond trad in het anti-Boerenkamp. Tot vechten
kwam het ditmaal intusschen niet. De ontdekking der Witwatersrand-goudvelden in
1886 gaf een akuut karakter aan den reeds chronisch geworden toestand van
wederzijdsche vijandigheid. In 1890, tijdens een bezoek van President K r u g e r aan
Johannesburg, werd de Vierkleur, die voor het gouvernements-gebouw was geheschen,
door eenige beschonken uitlanders nêergehaald. Bij duizenden defileerden de
Transvaalsche burgers, gedurende de paar weken na het geval, in krijgsuitrusting
voór hun staatshoofd, en het kostte President K r u g e r heel wat toespraken om de
anders zoo rustige lieden tot bedaren te brengen. Omstreeks dezen tijd ook zond
R h o d e s aan de kafferpotentaten van Matabeleland, ten noorden, en van Gazaland,
ten oosten der Z.A. Republiek, aanzienlijke geschenken van vuurwapenen, hetgeen
om begrijpelijke redenen algemeene verontwaardiging in Zuid Afrika te weeg bracht.
Wederom dreigden er, in 1893, militaire vijandelijkheden tusschen Boer en Brit naar
aanleiding der Swaziland-aangelegenheden, die al geruimen tijd opzettelijk sleepende
waren gehouden. Het bezoek van J a n H o f m e y r , den leider der Afrikaner-partij
in de Kaapkolonie, aan Pretoria was noodig om eene openlijke breuk te voorkomen.
En toen, in het volgend jaar, Sir H e n r y L o c h , Harer Britsche Majesteits Hooge
Kommissaris, een officieel bezoek aan de hoofdstad der Z.A. Republiek bracht, vond
hij het oirbaar om, ofschoon gast der Transvaalsche Regeering, in een heimelijk
onderhoud de Engelsche vóormannen der Witwatersrandsche goudnijverheid tot
gewapend optreden tegen diezelfde Transvaaalsche Regeering aan te moedigen. Op
oudejaars-avond van 1895 barstte met den J a m e s o n -inval het beruchte komplot
los, welks verloop overbekend is, doch waarvan de intieme geschiedenis nog slechts
gedeeltelijk aan de oppervlakte is komen bovendrijven. Er is echter geen twijfel meer
aan, dat hooggeplaatste Britsche bewindsmannen in de anti-Boeren-samenzwering
de hand hebben gehad. Wederom hadden Boer en Brit in militaire vijandelijkheid
tegenover elkander gestaan. In 1896 werd
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- onmiddellijk resultaat van het bij Doornkop in bloed geeindigde komplot - tusschen
den O. Vrijstaat en de Z.-A. Republiek een openbaar defensief verbond gesloten.
Vervolgens ontwikkelde zich de uitlander-beweging, die tot motief had eene
verzameling van ‘grieven’, welke over het gansche Zuid-Afrikaansche vasteland in
klimmende mate onrust en maatschappelijke opgewondenheid kweekten.
Johannesburg was tot hoofd-krater geworden voor de snel op elkaar volgende
waarschuwende uitbarstingen, welke elders, in voor het groote publiek onzichtbaar
blijvende politieke laboratoria, zorgvuldig werden vóorbereid. De schrijver dezer
regelen heeft, als Transvaalsch journalist, de laatste periode van den hierboven
geteekenden 60 jarigen oorlog door en door meêgemaakt; het is moeilijk voor de
buitenwereld, zich een denkbeeld te vormen van de uiterst gespannen stemming, die
bijna zonder ophouden in Zuid-Afrika's regeerings-zetels geheerscht heeft gedurende
die jaren van eindelooze diplomatieke verwikkelingen, vinnig aangewakkerd door
de welbekende moderne machinerie van pers-campagnes, meetings, liga's, petities
en wat onze democratische samenlevingen nog meer aan agitatie-middelen opleveren.
Heel Zuid-Afrika was als een vulkaan geworden; doch niet gelijk aan den bekenden
vulkaan, waarop men lustig pleegt te dansen. In aangrijpenden ernst en met koele
hoofden heeft men te Bloemfontein en te Pretoria de finale kalamiteit voelen naderen
en vervolgens aanvaard. Nooit hebben noch K r u g e r noch S t e y n zich gewaagd
aan het somtijds ook in de diplomatie gebruikte ‘bluff’-middel. Zou van Lord
M i l n e r en diens lastgevers hetzelfde gezegd kunnen worden?
In October 1899 namen de vijandelijkheden tusschen Boer en Brit wederom haar
militair karakter aan, dat ze helaas tot op heden hebben behouden.
En niet alleen op het gebied van internationale politiek dreef een steeds sterker
wordend antagonisme Zuid-Afrika's blanke bevolking in vijandige splitsing uitéen.
Dit antagonisme openbaarde zich ook in kerk en school, in de maatschappelijke
verhoudingen, ja, in het familie-leven; het
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vormde den nooit meer falenden en droevig éentonigen achtergrond tot iedere
openbaring van publiek bedrijf, veroorzaakte eindelooze wrijving, verwekte over en
wêer plotselinge uitbarstingen van lang opgehoopten hartstocht na typische perioden
van inspannende zelfbeheersching.
De vasthoudendheid, waarmêe de elkaar in snelle opvolging afwisselende Britsche
ministers, proconsuls, administrateurs en andere gezaghebbenden blindelings volhard
hebben in hunne traditioneel geworden Boeren-vreterij, is niet minder treffend en
merkwaardig dan de taaiheid, waarmeê de Afrikaners, toen ze éenmaal van den boom
der politieke onafhankelijkheid hadden gegeten, zich verzetten tegen de bijna
overweldigende absorptieve krachten hunner Britsche omgeving. Het loont de moeite
eens een oogenblik stil te staan bij het zoeken naar de faktoren, die eene schijnbaar
onverzoenlijke vijandschap hebben kunnen mogelijk maken tusschen twee groepen
van menschen, schoon beide, met al hare uitéenloopende eigenschappen, toch veel
punten van overéenkomst en verwantschap aanboden en bovendien - wegens het in
Zuid-Afrika zoo intens overwegende inboorlingengevaar - aangewezen waren tot
geleidelijke amalgamatie, of, indien deze om welke redenen dan ook moest uitblijven,
dan toch tot innige samenwerking in de verwezelijking van gemeenschappelijke
aspiraties. Welnu, er behoeft niet ver gezocht te worden. De zoo krachtig te voorschijn
tredende defensieve geaardheid der Boeren is hun niet plotseling aangewaaid, maar
was reeds hun erfdeel, toen zij in 1842, een nietig handjevol hulpbehoevende
‘trekkers’, te Port Natal in het krijt traden tegen de Britsche landings-divisie. De
Hollandsche Oost-Indische Kompagnie, anders nog al hardhandig, heeft reeds
gedurende de 18e eeuw zich de knokkels zeêr gestooten tegen de ongezeglijkheid
der moeilijk bereikbare kolonisten, die vrij en vrank zich bewogen over het
onmetelijke achter-gebied van het Kaapsche schiereiland. De geparuikte regenten in
‘het Kasteel’ aan Tafelberg's voet beperkten hunne bemoeiingen met de
conquistadores in het geheimzinnige en voor hen hoegenaamd niet interessante
binnenland tot het hoogst onmisbare. De gezinnen,
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die gedurende 1836-38 aan den Grooten Trek deelnamen en na rijp beraad in arren
moede aan de Kaapkolonie en aan het Britsche staatsverband den rug toekeerden,
waren uitsluitend gerekruteerd uit de Afrikaner-kringen, waar de separatistische
neigingen het diepst hadden wortel geschoten. Deze malcontenten, éenmaal op eigen
wieken ronddrijvende, werden een lastig volkje, dat zich niet uit het veld liet slaan
door administratief, zelfs niet door militair machtsvertoon. De Boeren zijn, ook heden
ten dage en onder hunne eigen wetten en vóormannen, een moeilijk te regeeren ras
van stille, maar rustelooze mopperaars en onbarmhartige critici. Zij zijn zich
daarenboven bewust van hunne Zuid-Afrikaansche roeping en beseffen dat geen
Europeesche immigratie, op hoe omvangrijke schaal ook ondernomen, hen zal
vermogen te verdringen als de onbetwiste blanke meesters van het platteland, met
andere woorden: als de beheerschers van den toestand in Zuid-Afrika.
Met dit stoere element kwamen, in het begin der vorige eeuw, de Britsche koloniale
autoriteiten in aanraking. De verwerving der Kaapkolonie was door Engeland enkel
uit strategische berekening doorgezet; men wilde contrôle over de kust, ten einde
den zee-weg naar het verre Oosten volkomen in zijne macht te hebben. Het bezit van
Tafelbaai en Simonsbaai - de andere havens van Zuid-Afrika kwamen toen nog niet
in aanmerking - gold te Londen veel; de contrôle over de rest gold er niets. Die rest
nam men op den koop toe; en zij is sedert vrijwel veronachtzaamd geworden, voor
zooveel het Britsche territoir betrof. Natuurlijk werd daarbij als van-zelf-sprekend
aangenomen dat de overigens geenszins aangemoedigde expansie der Afrikaners
over het binnenland aan het Britsche Imperium en aan niemand anders ten goede
moest komen. Dat eene groep Britsche onderdanen de wildernis zou intrekken en
daar, na zichzelf ont-Engelscht te hebben, eene zelfstandige souvereine
staatsgemeenschap kon stichten, was een geval, dat nooit plaatsing zou vinden in
eenig Britsch rechts-systeem. En de vraag is hier zelfs niet misplaatst: wat, onder
soortgelijke omstandigheden, door de Hollandsche
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Oost-Indische Kompagnie wel zou zijn geoordeeld geworden. Doch niet alleen paste
de ontpopping der uitwijkende Afrikaners tot zelfstandige staats-gemeenschappen
heelemaal niet in de Engelsche rechts-begrippen betreffende de universitas brittannica,
maar zóo diep is den Angel-Saksen het gevoel van eigen meerderheid boven andere
naties ingeplant, dat de gouverneurs te Kaapstad oorspronkelijk met volmaakte goede
trouw en met de beste bedoelingen kunnen bezield geweest zijn, toen zij door hunne
proklamaties en militaire expedities de Boeren, als afgedwaalde schapen, binnen de
omheining van het Imperium trachtten terug te drijven. Ik ben gaarne bereid om
gereedelijk aan te nemen dat, toen het nieuws van de oprichting der Natalsche
Republiek in 1839 het Gouvernements-huis te Kaapstad bereikt had, de toenmalige
vertegenwoordiger van Harer Majesteits gezag over Zuid-Afrika met goedhartig
vaderlijk hoofdschudden de pen opnam om eventjes met eene annonce in de
Government Gazette het pas-geboren republiekje Engelsch te doopen; en evenéens
kost het mij geen de minste moeite om te gelooven dat, toen de Gouverneur kort
daarna kennis kreeg van het protest van den Natalschen Volksraad, hij met niet
minder goedaardig hoofdschudden zijn' militairen chef ontbood en hem aanbeval
om zonder verwijl een' kaptein met wat manschappen op die balsturige Britsche
onderdanen los te laten. De stichting in Zuid-Afrika's terra nullius van een' eigen
Staat onder eigen regeeringsvorm was voor de Boeren-Emigranten staatsrechtelijk
het natuurlijkste ding ter wereld en tevens de vervulling van een' harte-wensch; voor
de Engelschen was het een juridisch monstrum en tevens eene dwaasheid. De Boeren
vergeleken zichzelven gaarne bij de uit Egypte geweken Israëlieten, die onder Gods
leiding een' eigen staat wisten te vormen; in de oogen van Albion waren zij
ondankbare zondaren, die met dat al niet konden ophouden Britsche onderdanen te
blijven.
Na 1852-54 echter - toen, uit welke motieven dan ook, bij plechtig verdrag de
souvereiniteits-rechten der Boeren-Staten door Engeland werden erkend - kreeg de
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bemoeizucht der Kaapstadsche proconsuls een minder vaderlijk karakter; men had
spijt gekregen van zijne onverschilligheid en inconsequentie en misgunde wrevelig
den Boeren elke kans op lots-verbetering; wat meer is, men zocht naar schijngronden
om het breken met de in 1852 aanvaarde politiek te wettigen. In plaats van, op de
toenmaals gelegde basis voortbouwende, naar een' modus vivendi te streven, welke
zoowel de Britsch-Imperiale belangen als de Afrikaner-aspiraties zou dienen en deze
beide faktoren allengs met elkaar zou verzoenen, aanvaardden de Britsche politici
jegens de Boeren eene gedragslijn, waarover zij, indien door hen ergens in Europa
toegepast, zich van harte zouden hebben geschaamd. De Boeren zouden o zoo blij
geweest zijn met eene billijke behandeling van den kant hunner meer ervaren,
ontwikkelder en rijker naburen. Doch die naburen begingen de fout, de gunstige kans
roekeloos te laten voorbijgaan, en dreven met fijne en met grove plagerijen de
Republieken tot wantrouwen en bezorgdheid. De oudere broeder heeft alles gedaan
om een verstandig samenwonen met zijne jongere broeders in het Zuid-Afrikaansche
huis onmogelijk te maken. Er is heden niet één beoefenaar der geschiedenis van
Zuid-Afrika - ook onder de Engelsche schrijvers -, die niet volmondig erkent dat de
schuld der verwijdering bijna uitsluitend ligt bij de uniek taktlooze en lichtzinnige
administratie, welke Harer Majesteits gouverneurs te Kaapstad haast zonder ophouden
na 1852-54 gevoerd hebben, met den doorgaans onvoorwaardelijken bijval der
Rijks-regeering te Londen.
Hoe dit te verklaren bij een volk, dat de reputatie bezit van in hooge mate begaafd
te wezen met diplomatiek instinct en breede opvattingen? Ik kan geen ander antwoord
geven dan dat gaandeweg het Britsch element in Zuid-Afrika beangstigd is geworden
door een vóorgevoel, eerst vaag maar later schrijnend, hoe uit die
kinderkamer-republiekjes éenmaal eene kolossale Zuid-Afrikaansche
staatsgemeenschap zou groeien. Angst is eene slechte raadgeefster; hadden de
Engelschen na 1852 verstandiger gewerkt, Zuid-Afrika zou
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nu eene vreedzame Britsche kolonie kunnen wezen en de zegeningen der pax
brittannica genieten.
Maar het wordt tijd om weêr den draad van ons betoog op te vatten, waar die was
losgelaten, namelijk waar ik bewezen had dat de zestigjarige continuïteit van militaire
en andere vijandelijkheden tusschen Zuid-Afrika's beide blanke stammen noodzakelijk
tot éénzelfde geschiedkundig moment saamgevat behoorde te worden. De zoo
sensatiewekkende strijd, die tegenwoordig woedt, is slechts eene korte, zij het dan
ook bloedige, episode in het duel tusschen David en Goliath, dat zich sinds meer dan
eene halve eeuw daarginds in Zuid-Afrika afwikkelt.
Nu denke men niet dat mijn ijver om aan den oorlog in Zuid-Afrika eene lengte te
bezorgen van twee menschengeslachten in stede van twee jaren, ontstaan is uit de
begeerte om het in Zuid-Afrika belangstellend publiek te streelen met een nieuwen
datum, of wel uit eene soort van kroniekschrijvers-sport. Voor hen die, vurig naar
het einde der vijandelijkheden verlangende, tasten naar een' vredesuitweg, heeft het
praktische waarde: een juist denkbeeld te hebben, niet alleen van de taktieken, door
elk der partijen gebezigd, of van de niet-militaire strijdmiddelen, welke aanvaller en
verdediger plachten aan te wenden, maar ook van den duur, van de gerektheid van
het tweegevecht. Deze oorlog is niet gelijk een van die talrijke, kortstondige
gelegenheids-oorlogen, zooals nog altijd tusschen de meest beschaafde Staten plegen
te ontbranden, wanneer de telkens wisselende internationale verhoudingen een konflikt
onvermijdelijk hebben gemaakt. Op een' met spoed doorgezetten veldtocht haasten
dan de partijen zich een vredes-verdrag te doen volgen, tot welks totstandkoming de
van ouds bekende recepten-vóorraad der diplomaten-routine alleszins toereikend is.
Doch voor de crisis, die onze Zuid-Afrikaansche patiënt op dit oogenblik doormaakt,
biedt de voorhanden pharmacopoea geen afdoend geneesmiddel. Vandaar, dat tot
buitengewone recepten toevlucht werd genomen; het Britsche Gouvernement erkent
geen ander remedie dan onvoorwaar-
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delijke overgave en vernietiging van ook maar den geringsten zweem van 's vijands
onafhankelijkheid; de Boeren eischen volledig herstel van den status quo ante met
eerbiediging der door de Kaapkoloniesche stamgenooten betoonde symphatie, in den
vorm van straffeloosheid der ‘rebellen’. De vondst dezer inderdaad hoogst simpele
remedies heeft effekt gemaakt door hare verfrisschende nieuwheid. Een overwinnaar,
die, zeker van zijn militair succes, eenvoudig-weg de overwonnen weêrpartij het
leven ontneemt en haar' grond per proklamatie annexeert, nadat het beweerde einde
van het krijgs-geding officieel werd afgekondigd, is eene interessante ‘nouveauté’,
die misschien wel opgang zal maken. Maar niet minder ‘épatant’ is het tegenvoorstel
der Boeren, die, ofschoon afgemat door de formidabele opofferingen, welke hunne
defensieve energie heeft gebracht, bij hun' overmachtigen tegenstander blijven
aandringen op de van epische heldhaftigheid getuigende vóorwaarde: ‘laat ons hetgeen
we, sints onze geboorte als volk, zestig jaren lang tegen uw aanslagen wisten te
verdedigen, laat ons de onafhankelijkeid!’
Elk dezer recepten heeft zijne verdiensten en zijne fouten. Het Engelsche recept
is het produkt eener bijna 60 jaren lang consequent doorgevoerde methode - het
streven namelijk om geen andere dan Britsche souvereiniteit over Zuid-Afrika te
dulden - en schijnt daarom, hoe ongewoon ook, in de oogen van de zich noemende
overwinnaars het eenig bruikbare. Consequent is intusschen ook de hier weêr
teruggekeerde onbekwaamheid der Britsche staatslieden om het Zuid-Afrikaansche
probleem te doorgronden. Het recept van Lord S a l i s b u r y 's Kabinet, hoe geniaal
ongewoon dan ook, deugt niet om op den duur onzen patiënt tot een' normalen
toestand te brengen en is daarenboven prohibitief kostbaar, zelfs voor eene rijke
natie. Want voor het in-bedwang-houden van een ras, dat, naar het voorbeeld van
den zuigeling Hercules, reeds in zijne wieg de grootste mogendheid ter aarde tot
ongekende krachtsinspanning weet te dwingen, daarvoor zal een garnizoen noodig
worden, veel talrijker en strijdvaardiger dan zelfs in het volkrijke Indische wingewest
door Albion wordt
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onderhouden. En dewijl Zuid-Afrika zelf doodarm is en reeds met moeite zijn pover
huishouden in evenwicht hield, zal de Engelsche belastingbetaler over de brug moeten
komen, tenzij men er te Londen de diamant- en goudindustrieën - de eenige belastbare
faktoren in Zuid-Afrika - vóór wil spannen; iets, dat ik erg onwaarschijnlijk acht.
Doch daargelaten nog de financieele kant van het remedie, schijnt het denkbeeld,
dat ten grondslag ligt aan Lord S a l i s b u r y 's recept, te éénen male valsch en
verkeerd. Men denkt namelijk den overwonnene te kunnen ontwapenen en ontwapend
houden - evenals in Ierland gebeurd is - en zoodoende in de toekomst elk verzet der
Afrikaners te zullen fnuiken door middel van het, zij 't dan ook kostbare, stelsel van
militaire intimidatie. Hoogstens zou dus Zuid-Afrika ‘een tweede Ierland’ worden,
wat wel geen pleizierig vooruitzicht is, maar in elk geval het Britsche ‘prestige’
ongeschonden laat! Doch het ontwapenings-schema is eene pure illusie, een paskwil,
omdat het geen rekening houdt met het nooit verflauwende Zuid-Afrikaansche
inboorlingengevaar. Als ook het Engelsche element, tezamen met het Afrikaansche,
niet op een' goeden dag in zee gedreven wil worden door de zwarte bevolking, door
de Zoeloe's, de Basuto's, de Bechuana's, de Fingo's en hoe ze verder heeten mogen,
dan moet de agrariër, d.w.z. de Boer - de kaffer-bedwinger bij uitnemendheid gewapend gehouden worden. Na de annexatie van 1877 had men de Transvalers
ontwapend; maar bij het minste gerucht over kafferoproer haastten zich de Engelsche
autoriteiten om in angstige zelfbehouds-paniek hunne ammunitie-magazijnen voor
de Boeren open te stellen. Maak den Afrikaner weerloos, en de kaffer-furie breekt
los over Engelschman en Afrikaner tegelijk. Deze kleinigheid ziet Lord S a l i s b u r y
over het hoofd. In het eigen Engeland heeft het ‘unconditional surrender’-recept
ernstige kritiek uitgelokt, gebaseerd op het ‘tweede-Ierland’ argument. In
werkelijkheid echter is eene vergelijking met de Iersche ellende nog veel te mild,
omdat ze geen rekening houdt met de maatschappelijke ondoenlijkheid om de
Afrikaners ongewapend te
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houden. Roei den Afrikaner uit, en de Engelschen zullen van Zuid-Afrika maken,
zooals hunne mercantiele vóorgangers, de Phoeniciers, de Arabieren, de Portugeezen,
het achterlieten: eene kaffer-wildernis. Laat men aan den anderen kant de Afrikaners
in het bezit van hun geweer, doch in een' status van Heloten, dan zal het gansche
continent gebracht worden in een' chronischen toestand van onrust, waarbij de drie
bekende Transvaalsche annexatie-jaren (1877-1880) slechts kinderspel zullen zijn.
Als heilaanbrengend remedie schijnt dus het Britsche ultimatum beslist veroordeeld
te moeten worden voor het Zuid-Afrikaansche werelddeel.
Of het recept, dat van Boeren-zijde wordt aangeboden, Zuid-Afrika meer zal baten?
Ook hieraan moet getwijfeld worden zoolang over en weêr Boer en Brit niet vol
vertrouwen hebben erlangd in de eerbiediging, wederzijds, van ieders rechten en
territoir. Van Engelsche zijde is, na het uitbreken van den oorlog, nadruk gelegd op
eene, overigens geheel onbewezen, samenzwering van Afrikaners om een eind te
maken aan elk Britsch gezag in Zuid-Afrika; van Boeren-zijde heeft men, niet éénmaal
maar vele malen, de goede trouw van A l b i o n gewogen en erg licht bevonden. De
weder-erkenning van de onafhankelijkheid der Boeren-Staten door Engeland - hetzij
rondweg, zooals door de woordvoerders der Afrikaners gevraagd, hetzij in halfbakken
home rule vorm, zooals door de liberaal-radikalen van het Vereenigde Koninkrijk
aan de hand gedaan - zou Zuid-Afrika gros Jean comme devant laten en zou, in niet
geringer mate dan het Salisbury-remedie, den oorlog tusschen Boer en Brit ad
infinitum verlengen, wanneer aan de Kaapstadsche plaag-politiek niet voorgoed een
graf in A l b i o n 's koloniaal archief gegraven werd en aan de vóorgewende vrees
van sommige Engelsche politici voor uit de lucht gegrepen megalomanie der
regeeringen te Bloemfontein en Pretoria niet een eind kwam. De Engelsche natie
was bekend om haar' praktischen zin, ook in staatkundige aangelegenheden; we
hebben aangetoond dat het Salisbury-recept niet deugt voor het gestel van den
Zuid-Afrikaanschen patiënt; het

Onze Eeuw. Jaargang 1

1279
verdient in Engeland als onpraktisch te worden ter zijde geschoven. Maar evenzeer
onpraktisch zou het wezen - welk deskundige kan het ontkennen? - om wel de
nationale onafhankelijkheid der Boeren te aanvaarden, doch tevens de geniepige
methoden van voorheen voort te zetten en daardoor het geluk van een gansch
werelddeel op te offeren aan de idée fixe, waarnaar het Britsch-Imperiaal belang nu
éenmaal gebiedend eischt dat de Boeren vervolgd worden.
Ik wensch volkomen oprecht te wezen. Wanneer ik de vóorgewende vrees voor
Afrikaner megalomanie ongegrond genoemd heb, dan is daarmeê niet gezegd dat
het Britsche deel van Zuid-Afrika en de Duitsche, Portugeesche, Vrijstaatsche en
Transvaalsche deelen van genoemd continent te allen tijde in onveranderd politiek
gewaad zullen blijven voortsukkelen. Nog minder dan eene eeuw geleden bestond
de tegenwoordige Noord-Amerikaansche Republiek, behalve uit het
Yankee-gemeenebest, uit Spaansche, Engelsche en Fransche koloniën en uit
Indiaansche landen! Wie zal durven verzekeren hoe over honderd jaren Zuid-Afrika
er zal uitzien? Het groote verwijt dat aan Engeland's politiek in Zuid-Afrika gemaakt
moet worden, is dat men door te veel naar het bosch te zien, telkens tegen de boomen
is aangeloopen. Men heeft getracht de verre toekomst van Zuid-Afrika als Britsch
gewest zich nu reeds te doen crystalliseeren, en in het najagen en uitwerken dier
vér-strekkende plannen werden de kleine details der alledaagsche buurmanspolitiek
als nutteloos verwaarloosd en daardoor de verwijdering tusschen Boer en Brit
geforceerd. Welnu, het eerste vóorschrift van gezonde staatsmans-wijsheid leert: te
zorgen voor het welzijn der huidige en der eerstkomende generatiën; de verre toekomst
dient aan het nageslacht te worden overgelaten. Daarom is de eerste plicht der
oorlogvoerende partijen om, met terzijde-stelling van alle academische vraagstukken
over de uiteindelijke politieke bestemming van Zuid-Afrika, voor een gemakkelijk
te overzien tijdsverloop de rust en den voorspoed aldaar te verzekeren. Noch Lord
S a l i s b u r y , noch Presidenten K r u g e r en S t e y n , vermogen op blijvende manier
in te grijpen in het voor
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Zuid-Afrika weggelegde fatum; maar het is eene misdaad, niet een' afdoenden uitweg
te helpen bereiken uit de beschamende agonie, waarin het beklagenswaardige
werelddeel thans verkeert.
Zou, met dit alles voor oogen, het Engelsche volk niet nog eens de kans, de laatste
kans aangrijpen, en de Boeren behandelen met de fairheid, die, hoewel made in
England, zoo uiterst spaarzaam tot hen is doorgedrongen? De Afrikaner is waarlijk
niet een Britten-hater van nature; integendeel, trots zeer ongunstige omstandigheden,
heeft hij gedurende den Anglo-Boeren-oorlog (1842-1901) een respektabel volume
Engelsche kultuur - den plumpudding incluis! - zich eigen gemaakt. De Boeren
hebben bovendien volstrekt geen aanleiding om, indien vrij van Angel-Saksische
verdrukking, zich onder eens anders juk te gaan plaatsen. Heeft de regeering van
President K r u g e r indertijd niet met prijzenswaardige ingetogenheid gereageerd
op een beroemd geworden vorstelijk telegram, dat den heelen Europeeschen Olymp
weken-lang heeft doen daveren? Geef aan de Boeren-republieken onbeperkte vrijheid
om, onbelemmerd door invloeden van buiten, - hoe goed bedoeld trouwens, - hun
huis in orde te houden, en niet alleen onze Zuid-Afrikaansche patiënt zal genezen,
maar het Britsche Imperium zal bij die genezing ruimschoots profiteeren. Met andere
woorden: het Boeren-recept kan eerst dan onzen patiënt baten, wanneer ten langen
leste van Engelschen kant van harte het bestaansrecht en de integriteit der Republieken
worden erkend en aan dezer normale ontwikkeling niet langer hinderpalen zullen
worden bereid. Indien aan de Boeren niet slechts eene kreupele zelfstandigheid
gegund, doch eene komplete volkenrechtelijke emancipatie gewaarborgd wordt,
zullen de Republieken hare inboorlingen-politiek, hare inwendige economie, hare
spoorweg- en handels-relatiën, hare fiskale en douaneaangelegenheden en hare
internationale betrekkingen inrichten op eene wijze, die ongetwijfeld beter
Zuid-Afrika's heil zal bevorderen dan de via Kaapstad ingevoerde politiek heeft
gedaan. En die bevordering zal zóo geschieden dat zij
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voor het Britsche Imperium niet de kleinste bedreiging zal opleveren. Het treurig
gemodder met Swaziland en Basutoland, het stelselmatig tegenwerken van
Delogoabaai's haven-ontwikkeling, de ongemotiveerde inmenging in Transvaalsche
aangelegenheden hebben het diep bedroevend schouwspel vóorbereid, dat Zuid-Afrika
thans aanbiedt. Het heeft geen nut, nu de schuld aan die misgrepen van de schouders
van den éen op die van den ander over te caramboleeren. Maar ik mocht de mij
aangeboden gelegenheid om mijn' Engelschen landgenooten - zijn wij, Transvalers
en Vrijstaters, niet tengegevolge van L o r d R o b e r t s ' annexatie-proklamaties jure
anglico tot full blown Britten gepromoveerd geworden! - naar mijn beste weten het
rechte pad uit Zuid-Afrika's doolhof te wijzen, niet ongebruikt laten. Aarzelt thans
niet langer de Boeren-republieken volkomen sui juris te maken; daardoor zal
Zuid-Afrika's welzijn gered en het leven van Boer en Brit er draaglijk, ja zelfs
vreugdevol worden. Ik heb in dit mijn betoog opzettelijk de vóordeelen eener door
en door afdoende Zuid-Afrikaansche pacificatie uit een Britsch-Imperiaal oogpunt
onbeschouwd gelaten; mijne Engelsche landgenooten kunnen beter dan ik,
nieuweling-onderdaan jure anglico van Koning E d u a r d VII, beoordeelen, in hoe
ver eene spoedige businesslike likwidatie der South African collapse gunstig zal
terugwerken op hunne elders vrij ernstig gekompromitteerde Rijks-belangen.
Er is een derde recept voorhanden dat voor eventueele toepassing in aanmerking
komt. Van Britsche zijde wordt enkel heil gezocht in het ‘rood verven’ van de
Boeren-Staten, d.w.z. in het Angliciseeren van heel Zuid-Afrika. De Boeren
daarentegen verlangen eerlijke eerbiediging hunner onafhankelijkheid, m.a.w.
bestendiging der verdeeling van het continent in een Britsch Imperiaal territoir naast
een tweetal zelfstandige Afrikaner zuster-Staten. Het derde recept schrijft aan
Zuid-Afrika vóor: in het vervolg orde rust, en welvaart te zoeken in de algeheele
verwijdering van elken overzeeschen internationalen factor en in de verstandige
samenwerking tusschen de thans bestaande, langs historischen
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weg gevormde organisaties, te weten: de Kaapkolonie, Natal, Oranje-Vrijstaat en
Transvaal. Op dit remedie past het etiket: ‘Afrika voor de Afrikaners’.
Er kan, vooral onder de hedendaagsche omstandigheden, niet genoeg nadruk gelegd
worden op het feit, dat zoodanige verstandige en zelfstandige samenwerking reeds
lang binnen het veld van praktische staatkunde gekomen is; elkeen die met ons
werelddeel bekend is, weet, dat zoolang de Britsch Imperiale factor buiten spel gelaten
werd en de regeling der Zuid-Afrikaansche aangelegenheden aan de eigen
Zuid-Afrikaansche staatslieden overgelaten bleef, er nooit sprake is geweest van
ernstige conflicten. Natal, de Engelsch-gezinde kolonie bij uitnemendheid, verheugde
zich in de best mogelijke betrekkingen met Pretoria. De Vrijstaat was
vriendschappelijk in Tol-unie vereenigd met de beide Britsche koloniën. Het
internationale spoorwegverkeer was, dank zij de bezadigdheid van het
K r u g e r -regime, op eene voor alle belanghebbende landen voordeelige wijze
ingericht; hunne recente douanepolitiek was het tegendeel van krijgszuchtig; de
internationale post- en telegraafdienst was in Zuid-Afrika voorbeeldig; men hielp
elkander in de bestrijding der veepest; de invoering van een gemeenschappelijk
muntstelsel, van een gezamenlijk hof van cassatie en van eene pan-Afrikaansche
universiteit had reeds het stadium van kalme gedachten-wisseling bereikt en vond
bij de Zuid-Afrikaansche Engelschen geen principieele tegenstanders. Had men ons
werelddeel maar aan zichzelf overgelaten, een rassen-oorlog zou een ondenkbaar
ding gebleven zijn. Natuurlijk hoopte de numerieke minderheid der Engelsche
kolonisten dat de Boeren-Staten nog éenmaal in Albion's schoot zouden terugkomen;
maar geen hunner zou die platonische hoop verwezenlijkt willen hebben met een'
burger-oorlog. De Londensche music hall-kreet ‘Wreekt Amajuba’ is nooit in
Zuid-Afrika gehoord. Er bestonden ongetwijfeld rivaliteiten en twistpunten in de
kleine statenfamilie, zelfs tusschen de eigen Britsche kolonies; maar noch fiskale
wrijving, noch commercieele wedijver zou ooit de naburen tot een gewapend conflict
geprikkeld hebben. Nog éens, in Zuid-Afrika zelf bestond voorwaar geen brandstof
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genoeg om er een oorlogsvuur uit te maken. De Transvaalsche goudvelden gingen
langzaam maar zeker vooruit; de handelsbeweging nam gestadig toe; de hulpbronnen
des lands ontwikkelden zich zonder overhaasting; omvangrijke kapitalen stroomden
binnen; er werd veel geld verdiend in de meest diverse beroepen; van sociale
ontevredenheid geen spoor; de naturellen-bevolking gedijde onder de algemeene
welvaart der blanken. Alleen de van elders ingevoerde afwisselende Engelsche
administrateurs en de gezaghebbers over de direct van Engeland uit gecontroleerde
landstreken, met name die over het gebied der Britsche Gecharterde Compagnie,
maakten zich voortdurend druk met het zwaaien der Union Jack onder den neus der
Boeren. De Zuid-Afrikaansche spellebrekers hebben allen denzelfden karaktertrek
gemeen; zij zijn zonder uitzondering importaties van over zee. Sedert de Engelsche
vlag in Zuid-Afrika heeft gewapperd, is directe tusschenkomst van het Imperiaal
gezag heilloos geweest.
De Engelsche kolonisten gevoelen dit even goed als de anderen. Ook zij zijn den
60 jarigen oorlog tegen de Boeren-Staten moede. Want hunne stoffelijke belangen
lijden daaronder, en zij beseffen dat een gezonde vredestoestand niet enkel vrij
gemakkelijk bereikbaar, maar ook ten hoogste voordeelig zou wezen. Indien zij al
lijdelijk hebben toegezien, hoe aan het Engelsche Gouvernement door eene
kunstmatige agitatie in en buiten Zuid-Afrika het pad geëffend werd tot de bereiking
van het pan-Britsche ideaal, dan is dit geschied omdat die Engelsche kolonisten vast
vertrouwden op een spoedig en volledig welslagen der agressief-Imperiale taktieken.
Zij snakten naar vrede, liefst in den vorm der pax brittannica; maar iedere andere
vorm was hun evenzeer welkom.
Hoe moeten die Engelsche kolonisten nu te moede zijn, na het hopeloos bankroet
van het Imperialisme? Tweemalen reeds hebben de Boeren om vrede gevraagd en
derhalve eene be-eindiging van den oorlogs-toestand mogelijk gemaakt, maar telkens
wordt te Londen het in Zuid-Afrika hoogst impopulaire ‘unconditional
surrender’-remedie als eenig redmiddel aangekondigd. Het heeft er allen schijn van
dat op dit oogenblik Zuid-Afrika als een hulpeloos
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wrak ronddrijft in de stormen der partij-ruzies, daarginds in Engeland. Bijna gansch
het werelddeel is een reusachtig krijgs-tooneel geworden; de Engelsche kolonisten
ondervinden in gelijke mate de gevolgen der noodlottige Imperiale staatkunde als
de Afrikaners; Engelands macht reikt minder ver dan zijn woord, althans wat
Zuid-Afrika betreft. En hoe zou het voor het tegenwoordige met de blanke bevolking
staan, indien werkelijk de kaffer-furie eens ging losbreken!
Heeft niet al R h o d e s , in oogenblikken van Imperiale ontmoediging, of in vlagen
van pan-Afrikaner-geestdrift, een enkele maal op het recept No. 3 - Afrika voor de
Afrikaners! - gezinspeeld? En moet niet in de naaste toekomst elke
doorsnede-Engelsche-kolonist, die van Zuid-Afrika zijn home gemaakt heeft, tot
wanhoop gedreven worden, wanneer hij zal gadeslaan hoe, tengevolge van drijfveeren,
vreemd aan zijn werelddeel, zijn home misvormd wordt tot een perpetueel
pandemonium?
Recept No. 1 vindt enkel bijval buiten Zuid-Afrika, speciaal bij het Engelsche
ministerie. De loop der krijgsbedrijven heeft niet bepaald tot de populariteit van dit
vóorschrift meêgewerkt.
Recept No. 2 wordt vóorgestaan door de Boeren; maar zijn succes is afhankelijk
van de blijvende toekomstige oprechtheid van Boer en Brit.
Recept No. 3 krijgt allengs een' belangrijken aanhang in het eigen Zuid-Afrika,
voor welks genezing het bestemd is; het is ook voor de Boeren aannemelijk.
De bevolking van het Vereenigde Koninkrijk heeft vooralsnog een krachtig woord
meê te praten in de keuze van het geneesmiddel. Misschien zal ze over genoeg
staatsmansbeleid te beschikken krijgen om voor zichzelve uit het Zuid-Afrikaansch
failliet eene bevredigende uitdeeling verzekerd te houden. Maar geen liquidatie zal
heilzaam blijken, tenzij ze ten volle rekening houdt met de belangen en met de rechten,
welke Zuid-Afrika bezit en bereid en bekwaam is te verdedigen.
Lissabon, November 1901.
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Een Trio.
Door G.F. Haspels.
Hartversterkend is het de onverstoorbare verdraagzaamheid en eensgezindheid te
zien van alle de kunstenaars - zoodra hun werken in bibliotheken of musea zijn tot
rust gekomen. Die broeders, die vroeger elkaar niet den inkt of de verf gunden
waarmede ieder voor zich zijn onsterfelijke werken zou scheppen, zijn dan broeders
van éénen huize geworden, wier samenzijn hen allen verheft; die werken, die eertijds
de wereld deden daveren van bewonderend enthousiasme of mannelijke
verontwaardiging, die bewierookt zijn of met slijk gegooid, zijn dan documenten
van denzelfden tijd of geest, allen onmisbaar, zal die tijd of geest ons kunnen vertellen
en leeren wat hij ons heeft te zeggen. Maar wie deze kunstenaars een weinig kent of
ze slechts leert kennen, glimlacht als hij hen, die zoover van elkaar verwijderd zijn
als koning David van Keizer Wilhelm II of als een Eskimo van een decadent, daar
zoo rustig te zamen ziet.
Diezelfde glimlach kan over ons komen, als de eenige onpartijdige onder de
majesteiten, als nl. Koningin Pers op onze tafel eenige van haar nieuwste werken
heeft gelegd, en de meest partijdige onder de majesteiten, nl. Keizerin Kritiek nog
niet al den volke heeft kond gedaan, òf er wel iets en zoo ja, hoe weinig er wel van
dit werk zal blijven leven. Die glimlach was het die over mij kwam,
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toen ik de biografieën van F r a A n g e l i c o , A d r i a a n B r o u w e r en A r n o l d
B ö c k l i n , zoo maagdelijk-frisch voor me zag liggen, nog niet geëtiquetteerd als
onsterfelijke meesterstukken of verscheurd als vodderig prulwerk, die glimlach, die
tot ieder in het bizonder en tot allen tezamen knikt: homo sum et nil humani a me
alienum puto, maar dan ook al heel spoedig - want onweerstaanbaar is Keizerin
Kritiek, ons krachtens ons eigen verleden, dwingende tot een oordeel in het heden vragende: maar wat hebben die nu met elkander uit te staan: F r a A n g e l i c o ,
A d r i a a n B r o u w e r en A r n o l d B ö c k l i n , of zouden zij werkelijk een trio
laten hooren? Laat ons trachten te verstaan.
Vooreerst F r a A n g e l i c o , wien in den foliant die voor mij ligt, getiteld: Leven
en Werken van F r a A n g e l i c o G i o v a n n i d a F i e s o l e een momument is
gesticht door den schrijver P r . M.C. N i e u w b a r n , ord. Praed. S. Theol. Lector in
het St. Dominicus-College te Nijmegen en den uitgever J.W. v a n L e e u w e n te
Leiden 1901. Een monument van het edelste materiaal, tot welks voltooiïng in
zeldzame harmonie samenwerkten des schrijvers bijna verbijsterende bibliografische
en kunsthistorische kennis, tot op de laatste bladzijde steeds verzeld van aandachtige
liefde voor 't werk van zijn zaligen ordebroeder èn des uitgevers hooge wensch zijnen
langjarigen werkkring te besluiten met een kunstwerk, hoog staande boven die
uitheemsche prentjesboeken die op onze salontafels liggen, hetwelk hij dan ook
versierde met gothieke ornamenten en verrijkte met een schat fotografieën van
A n g e l i c o 's werken; een monument dat staan blijve tot voldoening der stichters
en tot hoog kunstgenot van geheel Nederland.
Hoe ver ligt heden die minachting der Italiaansche afgevaardigden achter ons, die
in 1814 te Parijs bezig de door N a p o l e o n als oorlogsbuit uit Italië meegesleepte
schatten terug te halen, weigerden een Maria-kroning van A n g e l i c o mede te
nemen, zeggende, dat die roba vecchia, die oude rommel de kosten van het vervoer
niet waard was! Hoe is, nadat De M o n t a l e m b e r t weer had herinnerd aan den
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‘illustre oublié’ en van een vorig geslacht de B u s k e n H u e t 's, R u s k i n 's en
B u r c k h a r d t 's hem vurig hadden verheerlijkt, ons geslacht A n g e l i c o gaan eeren
als een onzer - zoo niet den zuiversten onzer - ‘algemeen- en ongetwijfeld-christelijke’
kunstenaars! Hetzij wij luisteren naar de latijnsche orakeltaal waarmede de Paus, ‘ex
aedibus Vaticanis die 5 Februari 1901’, adhaesie betuigde met het plan dezen
engelachtigen schilder een ‘nobile monumentum in natali terra’ op te richten, hetzij
wij met het geestdriftige volk dien buon fratre, die zoo heerlijk engelen kon schilderen,
herdoopen in F r a A n g e l i c o , hetzij wij ons het liefst houden aan de bewondering
van zijn collega M i c h e l A n g e l o : ‘die goede monnik moet den hemel bezocht
en daar zijn modellen gekozen hebben’, wij zijn het er allen over eens: hij is de
mysticus onder de schilders, de schilder van den geest, de verbeelder van het
ongebeelde. Hij schilderde niet wat hij gezien had, ook niet wat hij gefantaseerd had,
maar wat hij ‘geschouwd’ had, als hij met lichaam en ziel zich had verdiept in devote
oefeningen, of in de werken van C a t h a r i n a v a n S i e n e . Dan schilderde hij niet
op muur of paneel, maar dan schreide hij daarop zijn kruisigingen, dan bad hij daarop
zijn Madonna's, dan psalmde en jubileerde hij daarop zijn engelen. En dit alles met
de hoogste argeloosheid, met een naïeve - ik zou haast zeggen goddelijke - monotonie.
O ja, de Praeraphäelieten willen dit ook wel - P e r c y B a t e toont het aan in zijn
boek: T h e E n g l i s h P r a e - R a p h a e l i t e p a i n t e r s , Londen 1901 - zij willen
ook dat mystieke, naïeve, geestelijke, maar omdat zij het zoo willen, missen zij het
zoo. Want daardoor missen zij het waarmerk van het geestelijke, nl. het argelooze
en kinderlijke - al kunnen zij veel wat A n g e l i c o niet kon b.v. handen en voeten,
Engelsche vroomheid en smachtende ladies schilderen. Bij hen is het geestelijke nog
gewild, bij A n g e l i c o is het geestelijke weer natuur geworden. Hij heeft den eisch
van pastor B l u m h a r d t opgevolgd: ‘een mensch moet eerst wedergeboren en dan
moet de wedergeborene weer natuurlijk worden’. Daarom kan A n g e l i c o in zijn
hemelsche tafereelen de aarde ook zoo verheerlijken
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en spreekt in zijn geestelijk werk zoo mede de natuur van Firenze la bella - dat men
nu ga zien, nu tegen den blauwen Decemberhemel de zilverige olijven en altijd groene
eiken zoo helder en teeder afsteken! Daarom kon die mysticus, van nature verbonden
aan de Gothiek, toch met zijn tijd meegaan en de opkomende Renaissance eenigszins
huldigen. Daarom blijft de buon fratre ook tot ons spreken, als hij zijn gouden loovers
laat vlammen op de olijfgroene en blauwe gewaden zijner engelen, als hij de roode
en witte paradijsrozen vlecht om de hoofden zijner hemelvreugd-uitstralende zaligen,
of als hij in al zijn figuren, ook de smartelijkste, dat hem eigene, benediceerende
weet te leggen, dat ons vrede geeft in het hart en onwillekeurig de handen doet
vouwen. Benediceeren, dat kan A n g e l i c o niet bewegen met ‘den schrik des
Heeren.’ Ik zou op dit laatste niet doorgaan, indien hier m.i. geen verwarring bestond.
Er is beweerd - o.a. door den heer B o r e l in zijn jongste werk Va n d e E n g e l e n
- dat A n g e l i c o dit laatste niet mocht doen, omdat het niet mooi was. Daartegenover
zegt D e M o n t a l e m b e r t , dat wie zijn Laatste Oordeel te Florence gezien heeft,
koud blijft voor dat van M i c h e l A n g e l o te Rome, welk oordeel de heer
N i e u w b a r n nu wel niet klakkeloos overneemt, maar toch nogal beaamt. Voor mij
is het even onwaar te zeggen dat A n g e l i c o geen Laatste Oordeel mocht maken is onze decadententijd te slap om de majesteit eener eeuwige vergelding te begrijpen,
laat hij er dan tenminste met zijn oordeel van afblijven - als te zeggen dat hij het
Laatste Oordeel zoo mooi, misschien wel het mooist heeft gemaakt. Als christelijk
kunstenaar moest A n g e l i c o een Laatste Oordeel kunnen maken, maar hij heeft
het maar half gekund. Waar hij guirlanden van heiligen in zaligen reidans den hemel
kon binnenjubileeren, daar ging het best - maar toen hij aan de bazuinen des oordeels
toekwam, toen schoot hij te kort. En zoo steeds. De engelen zijn hem best
toevertrouwd, maar beulen, boosdoeners en verdoemden niet, of hij maakt er van
bloemzoete verdoemden en benediceerende boosdoeners en hoognobele beulen. Dat
kwam van zijn volmaaktheid; dat kwam
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omdat hij zoo af was. Het is een mensch in dit leven wel geboden maar niet vergund
volmaakt en af te zijn - en komt hij er toch toe, dan is het door verschrompeling en
verkleining van dit leven, door ontkenning van de basmotieven, die den geweldigen
strijd oproepen in dit leven. Dit laatste verstond M i c h e l A n g e l o wel, en daarom
kan mij deze worstelaar veel beter dan de zalig glimlachende A n g e l i c o het Laatste
Oordeel schilderen. Maar wil ik vertroost worden door ‘de hoop die niet beschaamt’
en zien en hooren ‘wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in
het hart der menschen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die Hem
liefhebben’, dan moet ik naar den ‘schouwer’ onder de schilders, wiens rein-vrome
leven hem een voorsmaak gaf van de hemelvreugd, die hij ons even natuurlijk kon
laten zien als het wit en het rose, het blauw en het olijfgroen van Firenze la bella.
En dan A d r i a a n - neen laat ik me nu niet schamen, want 't is immers niemands
schuld dat ze naast elkaar zijn komen liggen - en dan dus A d r i a a n B r o u w e r :
Een verhaal uit het 17de eeuwsche schildersleven door J.G. K r a m e r , geïllustreerd
door W.F.A.J. Va a r z o n M o r e l , Amsterdam C.A.J. van D i s h o e c k 1901. Ah,
de zeventiende eeuw in de lage landen bij de zee, dat is wat anders dan de kerk en
het klooster van het Italië der middeleeuwen. Een paus mocht gelachen hebben: dat
de Heilige Geest niet over de Alpen wilde trekken, de paus had gefeild, want juist
boven de Alpen was het Nieuwe Leven begonnen, het leven van Geloof-alleen, en
geen land waar het inniger en heerlijker straalde dan in het Holland der 17de eeuw.
Hoe zeldzaam heeft Va a r z o n M o r e l dat prachtige leven weergegeven in zijn
kleurrijke teekeningen van zwart-en-wit, vol karakter en leven - tenminste in de
goede, maar die zijn dan ook zóó goed, dat we met het vaderschap van de totaal
mislukte maar den drukker willen gelukkig maken. Maar heeft de heer K r a m e r
hier nu bijgeschreven een verhaal uit het 17de eeuwsche schildersleven? In 't geheel
niet. Het is vroolijke kout en jolig
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huppelen, hupsche jolijt en een lustig leven, waarin de pottekens bier en de kermissen
nooit van de lucht zijn. Maar met die ingrediënten maakt men geen goed jongensboek
- wat met A d r i a a n B r o u w e r blijkbaar bedoeld is - zelfs niet al krijgen hier alle
koetsiers een goed drinkgeld, wat jongens natuurlijk prettig vinden; maar allerminst
maakt men uit die gegevens een verhaal uit het 17de eeuwsche schildersleven waarvoor A d r i a a n B r o u w e r zich uitgeeft.
Neen, een jongen van de 17de begreep, zoo goed als nu een van de 20ste eeuw nog
begrijpt de waarheid van het middeleeuwsche rijmpje:
Want ic houde wel ouer dat,
Dat beter feeste is tselker stat,
Die men selden hebben mach,
Dan die men heuet alden dach.

Maar ook de schilders van de 17de eeuw schilderden niet in een ommezientje hun
onsterfelijke werken, gelijk in dit boek telkens geschiedt, en het is fout gezien ons
die opgewarmde kool nog eens op te disschen. En zoo heeft de heer K r a m e r , die
anders een vlotte pen heeft en levendig weet voor te stellen, niet bereikt wat hij met
dit boek wilde.
Neen, dan staan wij in het boek van Dr. W. M a r t i n , dezer dagen te Leiden bij
S.C. D o e s b u r g h verschenen en getiteld: Het Leven en de Werken van G e r r i t
D o u , beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd, op veel vasteren
bodem. Hieruit treedt ons vrijelijk tegemoet de eens zoo beroemde miniatuur- en
kaarslichtschilder van de ‘Avondschool’ en van die bezemsteel zoo groot, of liever
zoo klein als een vingernagel, waarvan D o u , toen S a n d r a r t de nauwgezetheid
prees daaraan besteed, verklaarde dat hij er nog wel drie dagen op moest werken.
Hieruit zien wij dat een der oorzaken van het meesterschap onzer 17de eeuwsche
schilders was de belangstelling van het volk voor hun werken, dat niet, zooals
tegenwoordig met leelijke prenten, maar met schilderijen zijn woningen versierde,
‘zoodat zelfs boeren en handwerkslieden schilderijen

Onze Eeuw. Jaargang 1

1291
bezaten, die in de meest verschillende qualiteiten en prijzen overal te koop waren’
(bl. 95). Het boek van M a r t i n behoort tot die standaardwerken, waarin achter de
geleerdheid veel poëzie leeft - tenminste voor hem die een oor heeft voor de poëzie
der historie.
En in een biografie van A d r i a a n B r o u w e r had de poëzie nog veel meer aan
het woord kunnen komen. Want beamen wij met den heer M a r t i n het woord van
J o s h u a R e y n o l d s , dat hij D o u 's werken bezag ‘with admiration on the lips,
but indifference in the heart’, ditzelfde geldt veel minder van B r o u w e r . Hoe lokt
dit leven van B r o u w e r , hoe lokt zijn werk tot fantaseeren. Was hij de Haarlemsche
arme jongen door F r a n s H a l s ontdekt, gelijk K r a m e r met de ouderen vasthoudt,
of was hij de Vlaming, gelijk Dr. W. B o d e reeds in 1889 bewees en prof. A.J.
Wauters e.a. voor bewezen houden! Was hij de ‘panier percé’ der volksverhalen, of
de te harde werker zijner jongste biografen, die zijn 85 schilderijen, in 10 jaren
geschilderd, met een te vroegen dood moest koopen? Doch wat maken zulke vragen
zijnen romantischen biograaf? Deze zou zich verdiept hebben in zijn werken en in
zijn tijd, en een antwoord gezocht hebben op de vraag: waarom zoekt deze talentvolle
jonge man zijn modellen altijd in de soldatenwacht, of in de herberg, of op de kermis?
Misschien had hij gevonden dat deze B r o u w e r was een consequent verbeelder
van het realisme zijner dagen. Een die ‘natuur en waarheid’ wilde, na al dat idealisme
der vrome Vlamingen van vroeger. Een nieuwe dus, een van de ‘Sturm und Drang’
waarmede een nieuwe periode altijd begint. Een brutale misschien, een die zegt ‘le
laid c'est le beau’, en die heel goed weet, dat hij overdrijft, maar die dit wil, om niet
onder te gaan in het oude sop. Een voor zichzelf vooral gevaarlijke, die vergeet dat
de aantrekkingskracht van het lagere steeds sterker op den mensch werkt, dan die
van het hoogere. Een die door altijd herbergen te schilderen misschien bezig was
van zijn hart ook een herberg te maken, waarin niet de stille hoogheid, maar het lage
getier intrek zou nemen.... Of misschien een
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humorist, die den kostelijken volkslach wist te doen daveren in zijn werken, terwijl
hij zelf misschien heel weinig heeft gelachen? Of misschien niet een of andere -ist
maar eenvoudig ras-kunstenaar, die er in leeft het moeilijkste gegeven met het meeste
gemak te behandelen? Daar is b.v. in Frankfort dat stukje ‘De Smaak’: een boer, de
pet op een dikken bos haar, die een flesch en een kopje in de handen houdt, en zooeven
daaruit geproefd heeft iets - neen maar nog toe, zoo iets zuurs, wrangs, bitters,
venijnigs en allerakeligst, dat hij zijn hoog op-enomlaag getrokken mond nog wel
meer zou openen en zijn in rimpels wegkruipende oogjes nog dieper zou willen laten
wegzinken en zijn enormen neus nog viezer zou laten kijken, als hij maar kon. En
of ge nu wilt of niet, ge zult lachen en uw lach is geen Schadenfreude, maar is
diezelfde zuurzoete lach die over u komt, als gij, of een der uwen, een levensmedicijn
inneemt, is die humor over het leven, die u vaak zoo heerlijk door het leven heenhelpt,
die humor, waarvoor geen gezonde ziel zich schaamt.
En altijd vraagt ge dan weer: wie was toch die A d r i a a n B r o u w e r ? Maar
niemand zegt het u, tenzij gij het u zelf zegt. Dan gaat gij onwillekeurig staan voor
dat kleine paneeltje van het Mauritshuis, dat men voor een zelfportret van B r o u w e r
houdt. Het is slechts een heel klein paneeltje, niet eens af, meer een schets dan een
schilderij, maar het hangt in het Rembrandtzaaltje van het Mauritshuis, rug aan rug
met een R e m b r a n d t . Forsch en breed schoudert zich een jong man uit dit paneeltje
naar voren; zijn wambuis van bruine aardkleur is niet dichtgeknoopt aan den hals,
en op dien stoeren hals heft zich fier het hoofd, dat zich vrij heeft weten te houden
van den kapper. Die lange, dunne snor in den wind en die open oogen de wereld in,
ze zeggen het evengoed als dat ongegeneerde wambuis dat er niets gaat boven de
vrijheid en dat een mensch door geen mode zich mag laten ontnemen zijn guldene
vrijheid. Maar vrijheid waarvoor, vrijheid waartoe? Is vrijheid niet vooral een negatief
bezit? Moet er niet een vaste, onbeweeglijke basis en achtergrond
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zijn, waarop die vrijheid alleen vroolijk kan leven, zonder in zelfzucht zichzelf te
verteren? En wat is hier die achtergrond? Eigenlijk niets. Nauwelijks geschetst aan
den linkerkant een landschapje met een weg waarop een reiziger of zoo iets; en aan
de rechterhand de zuivere vaagheid, onzekere tonen en tinten, waaruit nog evengoed
duinen of bosschen als wolken kunnen worden. Is dit onaffe bij A d r i a a n niet een
karaktertrek, ik bedoel niet zoozeer bij zijn werk - dat men helaas hier niet, maar
vooral te München zou moeten gaan bestudeeren, wat mij nog niet beschoren was als wel in zijn leven. Dat waas dat over zijn historie ligt, ligt het niet evenzeer over
zijn blik op het leven? Zou hij zichzelf wel veel meer gekend hebben, dan wij hem
kennen? Zou hij zich daarom maar steeds tot den volkslach en den humor van het
platte leven gekeerd hebben, omdat hij geen begrip van een hooger leven had? Maar
roept zijn realisme dan niet toch ook om het idealisme?
En zoo zijn wij bij A r n o l d B ö c k l i n genaderd. Want dat vindt men bij dezen
vroolijken Zwitzer, die, zeldzaam meester in de moderne techniek, een realist is, een
naturist zooals de Franschen zeggen, een die de academies haat en leeft voor zon en
zee en bosch - en die tegelijkertijd de idee als het hoogste in een kunstwerk erkent.
Dit idealistisch realisme of realistisch idealisme, dat, naar mijn verstand al eens
gezegd had, weer moest komen in de kunst, was mij in B ö c k l i n vleesch en bloed
geworden. Hoe herinner ik me nog, dat ik hem in de Schack-Galerie te München
voor het eerst zag; want: ‘es hat immer etwas Feierliches, wenn einem plötzlich ein
Begriff Thatsache wird’ zegt de Mecklenburger G u s t a v F l o e r k e in zijn boek:
Zehn Jahre mit B ö c k l i n , München F. B r u c k m a n n A-G 1901. Dit boek is wat
men noemt ‘een suggestief boek’. Een boek geschreven in zulk bewegelijk Duitsch,
dat we onwillekeurig vragen: ‘alles goed en wel, maar waar blijven nu de Duitsche
zinnen?’ Nu, volstrekt ontbreken ze niet. Mag ik u, om u eens een helder oogenblik
te bezorgen, er een aanbieden? ‘Was ist ein Bild?’ vraagt F l o e r k e o p bl. 68, en
als kon hij wel twintig zulke antwoorden in de
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minuut geven, antwoordt hij onverschrokken: ‘Der möglichst knappe und deutliche
einheitliche Ausdruck einer rein malerischen, d.h. innerhalb der zur Verfügung
stehenden voll ausgenutzten Mittel empfundenen Anschauung samt allen sich
anschliessenden Ideenassociationen.’ Als men nu aanneemt dat een tweede zin als
deze in dit boek niet voorkomt, dat het integendeel bestaat uit een verzameling losse
beweringen, geuit op vaak apodictischen en altijd luchtigen toon, dan kent men den
vorm van dit boek. En zijn inhoud? Eén loflied op B ö c k l i n , voor wien dus alle de
anderen, realisten, plein-airisten, symbolisten, Düsseldörter, Münchener en Parisiens,
voor wien dus vooral H a n s v o n M a r é e s , v o n U h d e en dergelijken die hem
het meest schijnen te naderen, op het diepst moeten buigen, opdat de eenige Böcklin,
de autodidakt en onnavolgbare zich te hooger heffe en de muf en duf geworden kunst
onzer ‘verwissenschaftlichten Streberepoche’ zich kunne verjongen aan den eenigen
B ö c k l i n . Dit alles lijkt, niet waar? bedenkelijk op reclame en herinnert sterk aan
de manier waarop b.v. voor Wa g n e r baan werd gemaakt; vooral als wij van
B ö c k l i n het devies hooren ‘Keine Natur’ precies als we indertijd van Wa g n e r ,
den musicus gehoord hebben: ‘nicht nur Musik.’ Toch is dit niet zoo. Wa g n e r
rekende B ö c k l i n wel onder de Wagnerianen, maar B ö c k l i n rekende Wa g n e r
niet onder de Böcklianen, met welk soort menschen hij niet zoo erg veel ophad! Zelfs
speelde hij nooit iets van Wagner maar altijd van Bach en H ä n d e l . Wie was
B ö c k l i n dan? B ö c k l i n had bizonder sterk de eer zichzelf te zijn en genoot zijn
geheele leven van de zekerheid: in de kunst met niemand iets te maken te hebben.
‘Nur was machen, arbeiten! Nur sich nicht sorgen, wie es wird. Lieber was Schlechtes
als gar nichts. Ueberhaupt nichts Bedeutendes, Endgültiges machen wollen. Nur sich
selbst und seine Freude am Geschauten, Begriffenen mitteilen’ zegt hij (bl. 55).
Gelukkig voor hem dat hij er zoo over dacht, want zijne kunst was in zijn
materialistische dagen zoo ‘unzeitgemäss’ mogelijk, zijn kunst bedoelde iets, ja
bedoelde iets, wat er voor zijn tijdgenooten niet eens
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bestond of kon bestaan nl. den wil. ‘Willen will ich sehen in jedem Strich. Und mag
ein Ding auch noch so ungeschickt oder verzeichnet sein, egal, ich will in jedem
Strich den Willen sehen, das ist alles, Korrektheit nichts’ (bl. 55, 102). Zelfs ging
hij zoo ver te zeggen niet te kunnen schilderen zonder de idee, ja de schoonheid van
zijn werk te laten afhangen van de klaarheid zijner idee. ‘Wenn es im Lauf der Arbeit
plötzlich irgendwo fehlt, so fehlt es meistens nicht da, sondern in der Idee, von
vornherein. Man sucht dann mit Schärfen, mit Durcharbeiten die Sache zu zwingen,
zu etwas zu kommen, - das alles ist nur ein Verstecken, das nutzt alles nichts. Alles
Sichschinden und - Plagen, Schönmachen und Appretieren, Suchen etc nutzt nichts
- es fehlte von vornherein, in der Rechnung. Dieser böse Punkt, wo die Mittel
versagen, war übersehen (bl. 45)’. Omdat de idee hem alles was, eischte hij dat zijn
schilderijen zouden zijn improvisatiën en niet fotografieën van een stuk natuur, was
zijn klacht dat wij zoo weinig leven en dat er niets gevaarlijker was dan zich aan
manier, aan een patroon te gewennen. ‘Wer immer das Gleiche macht ist ein
Schweinhund. Kein mensch, so lange er sich Künstler nennt, kann eine Manier haben.
Man bleibt keinen Tag derselbe. Was einem Zwanzigjährigen gefällt und richtig
erscheint, kann einen Mann nicht mehr anregen. Was man erreicht hat ist ab. Jedes
Bild hat in diesem Sinne etwas anderes zu sagen, und wenn es eine Wiederholung
wäre’1). Neen altijd nieuw, - ook al stelt het hetzelfde voor - altijd levend moet het
kunstwerk zijn, van een zichzelf bewuste, sterke individualiteit, uitsprekend een
persoonlijken wil en over-

1) Aan dit laatste heeft B ö c k l i n rijkelijk gedaan. Van ‘Die Toteninsel’ geeft F l o e r k e ons
vijf afbeeldingen, naar vijf verschillende schilderijen - en ik meén me te herinneren dat ik
in de Schack-Galerie er nog een zesde gezien heb. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot strijd
over de authenticiteit. Zoo zei dezer dagen de bekende professor in de kunstgeschiedenis
R i c h a r d M u t h e r dat C a r l o B ö c k l i n stukken van zijn gestorven vader naschilderde
en die voor schilderijen van A r n o l d B ö c k l i n verkocht. C a r l o liet dat zich niet zeggen,
het werd een proces - en wie zal hier kunnen beslissen?
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tuiging, rustende in de zekerheid dat subjectieviteit het eenige is, waarom het in de
kunst gaat, maar ook dat ‘dazu eine Art spartanischer Kraft gehört gegenüber dem
Geschmack unserer Tage’ (bl. 53).
Het is duidelijk dat deze B ö c k l i n heterodox in het kwadraat moest worden. De
objectievisten ‘zooals die Müncheners die een bonten lap schilderen, um seiner selbst
willen’, zoo goed als de academisten ergerden zich aan hem. Men kon dien zonderling
die een landschap enkel uit zijn geheugen en een portret uit zijn geheugen plus eenige
potloodschetsen - doet onze Ve t h dit laatste ook niet ongeveer zoo? - schildert niet
thuis-brengen. Men kon bij B ö c k l i n niet dadelijk aan iets denken, gelijk men bij
Ta d e m a aan mooi marmer denkt. Daarvoor is hij te subjectief, te veranderlijk, te
veel B ö c k l i n , voor wien dichterlijke waarheid veel hooger staat dan historische
waarheid. Daarvoor is hij te veel poëet met het penseel, componist met kleuren,
sprookjeszanger en lentemensch in zijn werk. Houdt hij zich dan niet aan de natuur?
Zeker, maar aan die natuur waar geen sneltrein of dagbladcorrespondent kan komen,
aan die natuur, waaraan men zich eerst met hart en ziel moet overleveren om haar
te mogen zien, aan die natuur - bij de lezing van G ö s t a B e r l i n g dacht ik
voortdurend aan B ö c k l i n - die B ö c k l i n , volgens den gezondverstandsmensch,
bij elkaar liegt, maar waarvan de poëtische mensch met F l o e r k e zegt: ‘er lügt
nicht, und wenn er lügt, ist es erst recht richtig’ (bl. 98).
Daar hebt ge bv. zijn ‘Via Mala’. Hij is zelf te voet er over heen gegaan en op de
Duivelsbrug heeft hij al de vervaardheid van het Alpenlandschap ondergaan. Nu
schildert hij die dreigende rotswanden, die zwarte afgronden, dien bruisenden stroom,
die smalle brug, waarover mensch en beest zich angstig haasten - maar om dien angst
nu te verbeelden, laat hij uit het rotshol den draak zijn langen kop rekken als om de
vluchtenden nog in zijn hol te slepen.1)

1) Naar G o e t h e 's vers:
‘Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg,
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut?
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut’.
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‘Die Toteninsel’: midden uit de zee steile spookachtiglichtende rotsen, waar midden
tegen aan donkere cypressen; een eenzame boot roeit naar deze stille rustplaats in
die zee der oneindigheid, en voor op de boot, een lange witte gestalte; een veelzeggend
gedicht op den zwijgenden dood.
Hoe aangrijpend zijn zijn zeestukken. Niets van de gezellige salonzeetjes onzer
gemoedelijke zeeschilders, maar de raadselachtige, menschenverslindende zee,
bevolkt met verdichte schepselen. Op zijn ‘Meeresidylle’ duikt zoo'n zeekerel naar
boven, een zeehond aan zijn nek optrekkend; lachend toont hij het beest aan zijn
wederhelft, die op een rots met haar kinderen speelt, en hoor dan het daverend lachen
van dien naakten kleine - een krans van schelpen om het middel - en zie dat enorme
leven in al die oogen en gij hoort ‘de zee daveren met derzelver verheffing’. Op zijn
‘Triton und Nereïde’ ligt evenzoo op een eenzame rots zulk een monster, half mensch,
half visch. Welk een blik in die oogen! Weemoedig, tragisch, raadselachtig blikken
die oogen die de verte verslinden - naast hem half in de zee ligt zijn prachtige vrouw;
en dit schilderij is weêr een gedicht op de ontzettende zee, die den gehardsten zeeman
doet ijzen en gruwen, op de eeuwig-aanlokkende zee, die zelfs den schipbreukeling
nog tot zich lokt. En nu schildert B ö c k l i n niet de idee: zee, omdat hij de realiteit:
zee niet zou kunnen schilderen. O neen, ik ken geen tweede, die u zoo echt het
zeewater laat voelen, zoo zuiver den zeewind doet zien als B ö c k l i n . Juist omdat
hij zelf zoo vaak eenzaam rondzwalkte op de zeëen om Italië, heeft hij gezien, dat
de zee anders, meer is, dan een plas water waarop scheepjes dansen, is het paleis der
schrikbre reuzen.
Hetzelfde geldt zijn landschap. Hij heeft dagen geleefd en gewerkt in de Campagna
en om Florence, de Italiaansche zon ingedronken en de Italiaansche kleuren genoten.
Maar om dat landschap nu in al zijn intensiteit te schilderen, schildert hij figuren om
al de wijde heerlijkheid van dat landschap te vertolken. Zoo zou een ander schilder
in zijn ‘Sieh, es lacht die Au’ tevreden zijn geweest met het landschap, naar
B ö c k l i n s c h e wijs, opgebouwd uit de
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felste kleurcontrasten. Maar B ö c k l i n zelf plaatst dan aan de ééne zijde drie rijk
gekleede dames van Florence, waarvan de eene met dansenden gang de citer slaat,
en aan de andere zijde twee landmeisjes voorjaarsbloemen plukken. Zoo dansen in
zijn ‘Kinderreigen’ allerfijnste naakte kindertjes met bloemen in het haar op een
weide - maar B ö c k l i n laat ze dansen om een donkeren Pan, die op de fluit speelt,
en zijn bokspoot ondeugend vooruitsteekt om de kleinen te doen struikelen, wat de
pret der dansertjes en danseresjes niet weinig verhoogt. Zoo schildert hij voor zijn
‘Heimkehr’ een ouden landsknecht, die van een heuvel neerziet op zijn Heimath,
een bosch tegen een heuvel, waarop hier en daar een Zwitsersch huis, als zijn ouderlijk
huis, dat hem vriendelijk toewenkt. Maar die landsknecht zit in gedachten met den
rug tegen een vijver en daarin weerspiegelt zich zijn beeld - als overdacht hij voor
zijn thuiskomst zijn gansche leven van strijd, als wilde B ö c k l i n zeggen: ‘ook ik
heb den levensstrijd gekend’1).
En altijd over al zijn werken de fellen kleuren en contrasten van Italië en daarin
steeds iets van de kracht eener zichzelf bewuste ziel. Een kunstenaar van karakter
was B ö c k l i n , die zeker én als mensch én als kunstenaar zal hebben gedwaald b.v. zijn polychrome beelden schijnen mij een misstap - maar die als eerlijk arbeider
en verachter van de mode aanspraak heeft op onzen eerbied.
Kunnen wij nu van een Trio F r a A n g e l i c o , A d r i a a n B r o u w e r , A r n o l d
B ö c k l i n blijven spreken? Neen, als wij hen in één hoofdstuk der kunsthistorie
zouden willen onderbrengen. Wel, als wij hen zien als levende, echte kunstenaars,
die het leven hebben liefgehad en ons hun liefde hebben meegedeeld en begrijpelijk
gemaakt. Er is verschillende liefde voor het leven - ook in de kunst. Daar is de liefde

1) Toen de protestant B ö c k l i n in Rome met een weesje, in een klooster opgevoed, huwde,
kreeg hij niet haar bruidschat van 40000 scudi, maar wel de boodschap: direct Rome te
verlaten. Armoede, ziekte en dood hebben ook zijn huisgezin bezocht - en bovenal heeft hij
de eenzaamheid van het genie gekend.
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voor het geestelijke leven, door den vromen fratre ons voorgezongen in zijn
jubileerende engelen en aan den voet des kruises dankende heiligen; dat is de liefde,
die de bron is van elke andere liefde, die geen sterveling kan missen zonder schade
te lijden aan zijn leven.
Daar is ook de liefde voor het natuurlijke leven, door A d r i a a n B r o u w e r - en
door beteren dan hij - ons getoond in paneeltjes uit het volksleven; dat is die gezonde
zinnelijkheid, die kan lachen om het gewone leven, die ook de ernstige mensch niet
wil prijs geven.
Daar is eindelijk de liefde voor het zieleleven, waarvan B ö c k l i n ons weer de
schatten ontsloot; dat is die liefde welke dichters en droomers en sprookjeszangers
doen leven in een andere werkelijkheid, waar de zon feller schijnt en de afgronden
zwarter kolken en de zee geweldiger heerscht dan in de werkelijkheid van het
sleurleven der meeste menschen.
De oude theologen zeiden dat de mensch bestond uit geest, lichaam en ziel. Of zij
gelijk dan ongelijk hadden met die bewering, doet er nu niet toe, ik neem van hen
alleen de slotsom over: en die geest, en dat lichaam en die ziel behooren bij elkander,
zijn één. En zoo laat ik den vromen fratre en den monteren humorist en den fijn en
grootvoelenden dichter ongestoord naast elkander liggen; zij hebben toch allen het
leven liefgehad en ons hun liefde weten te vertolken en mee te deelen.
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Onze Leestafel.
J o h a n n a B r e e v o o r t , Vrouwenweelde en Vrouwensmart. Rotterdam,
D.A. D a a m e n , z.j.
‘In “Vrouwenweelde en Vrouwensmart” heb ik getracht vrouwen-karakters te
teekenen, een vrouwenhart, zooals dat klopt in duizenden mijner zusteren; getracht
mee te genieten in de vrouwenweelde van het meisje, de verloofde, de vrouw, de
moeder; getracht mee te lijden de vrouwensmart, de teleurstelling, het verdriet, in
haar leven ingedragen door anderer en eigen schuld, door persoonlijke, huiselijke en
maatschappelijke zonden.’ - Aldus de schrijfster in haar ‘Woord vooraf.’ - Kan men
met dit citaat volstaan ter kenschetsing van dit boek? Neen; op zijn minst moet uit
die voorrede ter nadere teekening van de schrijfster en haar werk ook het volgende
worden aangehaald:
‘Kan mijn werk literair “niet in de schaduw staan” van de werken der priesteressen
der kunst in onzen tijd, die “Vragensmoede” zich hebben afgekeerd van het Woord,
dat de vrouw zoo uitermate verhoogt, om te prediken een vrouwverlagend Feminisme,
Socialisme, Pantheïsme, het zij zoo; wanneer één vrouwenhart door dezen mijnen
dienst gebracht wordt tot den H E E R E , den medicijnmeester; wanneer ééne vrouw
aan 't nadenken gaat over de maatschappelijke nooden, vooral der arbeidende vrouw;
wanneer het sieraad van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor
God, almeer en begeerlijker gaat schitteren voor het oog mijner zusteren, dan is mijn
liefste wensch vervuld. Ik heb getracht, mijn werk zoo goed mogelijk te doen zijn;
de lezeres, of lezer, oordeele verschoonend; ook 't muschje heeft in Gods schepping
een plaats, zoo goed als de nachtegaal. Voor al het goede erin Gode alleen de eere!’
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Ziedaar metterdaad de juiste typeering van het werk door de schrijfster. Haar boek,
haar roman, is een pleidooi, een betoog, een preek, zoo ge wilt. Niet om kunst in de
eerste plaats was het haar te doen, maar vóór alles om het in 't licht stellen dezer door
haar klaarblijkelijk zoo diep gevoelde waarheid dat er een volstrekt onverzoenlijke
strijd is tusschen ernstige, godsdienstige overtuiging eenerzijds en aan den anderen
kant den geest der moderne literatuur, van mannen als Va n E e d e n , K l o o s ,
Ve r w e y enz. Wat zij betoogen wou, het was het bedriegelijke van elke redeneering,
die den strijd tusschen die twee levensrichtingen poogt te verbloemen; wat zij te
bereiken hoopte, het was: de oogen voor die waarheid te openen en dan de lezeressen
en lezers te winnen voor wat naar haar beslist geloof het beste deel is. Vandaar in
haar tendenz-verhaal die aanhoudende gesprekken tusschen den jongen man, die met
alle moderne literatuur dweept. en de jonge Christin, die aanvankelijk daar ook wel
veel voor gaat gevoelen, maar straks inziet dat zij niet twee heeren kan dienen.
Vandaar tafereeltjes, die - gelijk de heldin trouwens zelf op zeker oogenblik opmerkt
- sterk herinneren aan het klassiek geworden liefdes-duo uit de Leekedichtjes van
d e G é n e s t e t , waarin de jeugdige theoloog met zijn Machteld onder het gezang
der filomelen loopt te debatteeren over ‘de echtheid der Handelingen,’ met dit
onderscheid alleen, dat hier de waarde van een modern auteur en de vraag of al het
mooie ‘goed’ en dus verkieselijk is, tusschen den jongen man en het meisje verhandeld
wordt. Vandaar ook die eenzijdigheid, die het publiek in een schouwburgzaal collectief
schildert als ‘wuft, ijdel, pronkziek, lichtzinnig in hun doen’ met gesprekken en
uitroepen ‘banaal, vol onkiesche aardigheden’ en die straks, als in ‘de koffiezaal’
het aanwezig zijn van ‘tabakswalm en wijngeur’ geconstateerd is, datzelfde publiek
als ‘door drank opgewonden menschen’ teekent.
Een enkel dergelijk trekje is voldoende om ons in te lichten omtrent de vraag in
hoever de schrijfster er ernstig naar gestreefd heeft waar te zijn in haar schilderingen,
dan wel in welke mate niet zij de stof, maar de stof - of liever het heilig vuur, dat tot
getuigen noopt - haar beheerschte....
Wellicht is het ter kenschetsing van dit boek voldoende dit eigenaardige te
constateeren, zonder meer. In haar voorrede had de schrijfster immers zelf de maatstaf,
waarnaar haar werk bij voorkeur gemeten moest worden, aan de hand gedaan. Is
anderer werk literair beter, het zij zoo; wanneer ik met mijn betoog al ware het
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ook slechts één vrouwenhart kon buigen tot wat ik als het ware licht erken, dan is
‘mijn liefste wensch vervuld.’
Behoort niet, waar zoo opzettelijk de tendenz wordt vooruitgeschoven, de literaire
kritiek te zwijgen?
H.S.
E l i z a b e t h R o b i n s . Verboden geluk, naar het Engelsch door A.C. 2
dln. Leiden, E.J. B r i l l .
‘Er is een woord, dat niemand ooit onder dit dak hoort noemen. Wij noemen het
woord niet, omdat’ - hij fluisterde nu - ‘omdat de zaak zelf hier is’.
‘Wat is dat woord?’
‘Tering’.
E t h a n keek hem in stilte aan. Va l (onzichtbaar voor de sprekers in de
avondkamer) stond half op. Zij moest hun laten weten, dat zij er was. Maar - tering!
Zij viel weer neer. Was het waar, dat dat de geest was, die in het Fort rondspookte?
Zeker was het waar, dat zij nooit het woord van de lippen der ouderen had gehoord.
‘Mijn vader en mijne vrouw stierven er aan’, zei J o h n G a n o . ‘Mijne moeder
heeft de oude kwijnende gestalte er van. Het was vliegende tering’, die mijne zuster
Va l e r i a op dertig jarigen leeftijd uit de wereld nam. Ik sterf er aan. Mijne kinderen,
- Ik heb maar ééne hoop, dat mijne onschuldige kinderen zooveel mogelijk zonder
pijn zullen heengaan, vóór het geslachtsleven begint te spreken’.
‘Het is te laat om dat te hopen’, zei E t h a n .
‘Dan zal hun gezegd moeten worden, wat mij niet bijtijds werd gezegd’.
‘Wat zou u willen zeggen’?
‘Ik’ - de heesche stem beefde ‘ik zou ze willen zeggen, hoe vol gaten hun
wapenrusting is. Ik trouwde mijn volle nicht. Ik had niemand, toen ik jong was, om
mij te zeggen, wat ik jou nu zeg’. II, 93-99.
Dit werd gezegd in het Fort, een oude sterkte tegen de Indianen, nu in een nieuwe
stad van het Westen ingebouwd, waar de oude Mrs. G a n o zich begraven had met
haar trots en armoede, sinds de aristocratische, slavenhoudende G a n o 's van het
Zuiden arm waren geworden in den Amerikaanschen Burgeroorlog.
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Het werd gezegd tot den jongen E t h a n G a n o , van moederskant een millionair
uit Boston, en het werd gehoord door Va l G a n o , zijn volle nichtje, dat hij eenmaal
zou trouwen.
Met wat daar gezegd werd mijn bespreking van dit boek te beginnen doe ik het
boek zelf eigenlijk onrecht, al wordt er ook de titel volkomen door verklaard. Want
het buitengewone van dit boek is, dat het de dingen nooit vlakweg zegt. E l i z a b e t h
R o b i n s schrijft zeer gedistingeerd; zij weet niet wat banaliteiten zijn en zij heeft
er geen oogenblik last van grofheden te moeten zeggen. Toch weet zij alles te zeggen,
geweldige dingen vaak, maar zij zegt ze zonder eenig geweld. Zij laat de diepste
hartstochten aan het woord komen zonder hartstochtelijke woorden te gebruiken. Zij
maakt geen scènes, ook waar de ontzettendste tragedies gebeuren. Zij blijft steeds
gedinstingeerd - wijl zij de gedistingeerde G a n o 's ten voeten uit schildert.
Wa n t d e G a n o 's zijn niet de eersten de besten. Allen maken zij in hun jonge
jaren den strijd om den godsdienst door en als zij ‘door het Doopsgezinde
overgangstijdperk met moeite heen zijn’ (I, 8) vinden zij rust in de Episcopaalsche
kerk, terwijl er zelfs in de Moederkerk waren teruggekeerd. Dan komt er scheiding;
Mrs. G a n o , een formidabele in de kerkgeschiedenis, blijft orthodox; J o h n zoekt
in zijn jeugd voor zijn gebroken hart troost in het Hebreeuwsch, en wordt later
materialist met socialistische toekomstdroomen; Va l e r i a beoefende Grieksch en
Latijn, was dichteres en beedhouwster; en E t h a n verdiende, in een periode van
armoede, te Parijs en Londen den kost met schrijven en dichten. En D a n t e en
S h a k e s p e a r e , zoo goed als A u g u s t i n u s en S e n e c a zijn geëerde gasten op
het Fort.
Drie karakters vormen dit boek. Ook de soms maar met een paar trekken geteekende
bijfiguren van dit boek vol levende menschen zijn wel af, zuiver af, maar toch drie
karakters maken dit boek zoo interessant.
Dat is vooreerst Mrs. G a n o , de madame mère van de familie, de châtelaine van
het Fort. Zij heeft een ongeschokt geloof in den Geopenbaarden Godsdienst - en in
de G a n o 's. Voor haar vooral ‘was het als G a n o (streng den nadruk op de laatste
lettergreep) geboren te zijn op zich zelf een schitterend feit, bijna een oneerlijk
behaald voordeel op het overige menschdom’. (I, 1): Zoo iets doet een G a n o niet
- beteekende voor haar: zoo iets is zonde. Voor niemand gaat zij uit den weg, omdat
haar weg de eenige rechte weg is. Zij staat altijd op wacht, zij waakt voor
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de rechtzinnigheid, voor de familie-tradities, ook voor de taal.
‘We kunnen er niet genoeg voor waken de zuiverheid en juistheid der taal te
bewaren’, zei Mrs. G a n o beslist.
‘Ieder, die ook maar de minste aanspraak er op wil maken iets om letterkunde of
nauwkeurigheid of waarheid te geven, moet doen, wat hij kan, om het dalen van den
koers der woorden tegen te gaan. Als je woorden slordig gebruikt, zal je slordig
beginnen te denken en eindelijk zal je merken, dat je je gevoel voor de waarde der
woorden verloren hebt en dat het eene woord niet meer beteekent dan het andere. Je
zult net als E t h a n (toen nog het kleine logeetje) worden, die mij vertelt, dat “zure
melk” dol verrukkelijk is, en dat hij de St. Janskoek van Tante J e r u s h a (de
negermeid, een prachtmensch) bemint. Na zoo iets moet hij niet zeggen, dat hij ons
beiden bemint. Dat zou zijn, of hij ons kuste na de kat.’
‘Het is een katje,’ zei E t h a n , ondeugend en overmoedig.
Zijne grootmoeder lachte hartelijk’ (I, 94).
‘Als je mij liefhebt, houd mijne geboden,’ zei de oude dame met geestdrift en ook
zonder eenig gevoel van oneerbiedig te zijn’ (I, 262).
En J o h n zegt van haar tegen zijn dochtertje Va l : ‘Zij werd geboren, vóór wij
begonnen haren te klooven en zenuwen hadden in plaats van geestkracht. Ik denk
altijd aan haar, als ik de regels lees:
‘O ijz'ren zenuw, sterk als de sterke rots,
...... gij toren van kracht,
Die vast bleeft staan in 't woeste golfgeklots.’
En tegen die rots nu moet Va l voortdurend stormloopen, van het oogenblik af
dat ze na den dood harer moeder met haren vader J o h n op het Fort komt wonen.
Kunnen wij Mrs. G a n o het verpersoonlijkte gezag noemen, dan is Va l de
verpersoonlijkte vrijheid. Niemand bidt vrijer dan die kleine Va l en niemand zegt
vrijer haar ongeloof dan die kleine Va l . Zij ringeloort haar schooljuffrouwen en
voert om eene kamer een ‘Vierjarigen Oorlog’ tegen haar zoete zusje E m m y , ‘met
haar met wetten gevuld hoofdje’ en overwint glansrijk. Zij loopt altijd op de kantjes,
huppelt altijd door jubelende hemelen of kruipt door zwarte nachten, maar houdt
zich steeds aan haar ééne axioma: Va l G a n o is tot geluk geboren. En als voor
haar de deur van het nieuwe leven der liefde zich opent, en zij duizelt voor de
zaligheid die komt, maar E t h a n aarzelt om dit wegens de tering ‘verboden’ paradijs
te betreden, en dus haar waarschuwend ‘nichtje’ blijft noemen, dan
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zegt zij dat zij zijn nichtje niet is, dan vat zij den aarzelende bij de hand en voert hem
het paradijs binnen.
E t h a n is de vleeschgeworden aarzeling. E t h a n is de laatste der aristocraten.
Achter zijn gelaat van fijn ivoor weet hij het rusteloos dwalen van zijn geest
meesterlijk te verbergen. Met zijn ietwat gebogen gestalte gaat hij vriendelijk stil en
raadselachtigglimlachend door het leven, dat hij haat. Hij is nog zeer jong, maar heeft
reeds lang met alles afgerekend, met godsdienst, kunst en speelt alleen nog een beetje
politiek. Zonder eenig enthousiasme is zijn agnosticisme, zonder aanstellerij zijn
pessimisme. E t h a n is de boom, die zich dood bloeit, het mooiste en droevigste wat
er te zien is in de Mei - en hij is er zich bewust van dat hij zich dood bloeit. Hij zou
Va l zijn liefde wel willen sparen, want ‘de liefde is het treurigste van alle treurige
dingen’ - maar zijn Noodlot laat hem dit niet toe. Hij is bang voor den dood, maar
nog banger voor het leven, hij heeft geen moed de erfenis van zijn geslacht of zijne
eigen vrees voor het leven te zien - in een kind, en toch hij kan Va l niet loslaten
(want negatief is hij ook in zijne houding tegenover Va l ), en toch, als hij eindelijk
van haar wegvlucht, dan bindt hij door zijn afwezigheid haar nog sterker aan zich
dan door zijn bijzijn. Hij weet dat hij haar alles zal ontnemen, als hij haar zijn liefde
schenkt - maar kan dit geschenk niet voor zich houden. ‘De eenige Christelijke
stelling, waar Va l zich nog aan houdt, is de leer van de Opstanding’, had Mrs. G a n o
gezegd, maar ook dat eenig ooilammetje moet geslacht worden voor den Moloch
van zijn pessimisme. Als de liefde dus verklaard is, ‘is de moord geschied’. Heeft
de verloving plaats, dan wordt de ontzettende overeenkomst gesloten: ‘Wij zullen
onzen éénen gelukkigen dag leven en als het avond wordt, zullen wij ons nederleggen.
- Wij zullen ons woord houden’ (II, 230).
De schaduw van dien zelfmoord - noodig opdat hun geslacht uitsterve - ligt somber
op hun langen verlovingstijd en hun korte huwelijksdagen, in glans en glorie doorleefd
in Parijs en andere plaatsen van pracht. Als dan de avond van hun geluksdag begint
te dalen aarzelt E t h a n , maar Va l herinnert hem dat een G a n o nooit zijn woord
breekt en ‘och, wees toch niet zoo akelig ongelukkig, lieveling. Sterven! - dat is het
heerlijkste van alles’ (II, 309). In dien toon is het dat Va l hem voor gaat naar het
einde en het roer neemt bij den laatsten boottocht.
‘Waar zullen wij heengaan?’ vroeg E t h a n .
‘Ik geloof, dat ik zal sturen naar den Zonsondergang’.
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‘Dat zou ons brengen -.’
‘Het zal ons naar de Gouden Poort brengen’, zei zij.
En zoo zeilen zij den Zonsondergang te gemoet.
Een der eerlijkste en wreedste boeken van den laatsten tijd. Hoe eerlijk zijn de
karakters! Ieder komt aan zijn laatste woord. En allen ‘Peints par eux-mêmes’ in
welk boek van P a u l H e r v i e u eveneens ‘on se tue bien, sans carotte ni pose,
chiquement’. Hoe fel is Mrs. G a n o hetzij ze den G a n o -standaard omhoog houdt,
hetzij ze op haar sterfbed E t h a n uitlacht: ‘Lieve Hemel! Als men je hoort spreken,
zou men denken dat jij de wet der erfelijkheid hebt uitgevonden’ om dan na den
jubel: ‘denkt er aan, dat ik jelui gezegd heb, dat ik niet de helft - neen niet een vierde
deel van mijn lang leven geleefd kon hebben, als ik niet ‘verzekerd was geweest, dat
noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch
tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander
schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods’, dan rustig te gaan sterven
onder het laken, dat zij over 't gezicht trekt, omdat zij nooit wou laten zien, wat zij
leed. Hoe echt-vrouwelijk is die Val, die vleeschgeworden hartstocht en liefde en
vroolijkheid, die in niets meer gelooft en leeft dan in E t h a n ! Hoe onaantastbaar is
de hooge E t h a n , die veel meer pessimisme heeft doorgemaakt dan N i e t z s c h e ,
maar die veel te gedistingeerd is, dan dat hij de dingen zoo grof en sarcastisch zou
zeggen als N i e t z s c h e , maar wiens aristocratische ironie soms nog iets bitterders
heeft dan sarcasme.
Maar de wreedheid van dit boek! Neen, niet door theatrale woorden. Ik weet 't
niet zoo precies, maar het kon best zijn dat het woord zelfmoord er niet eens in
voorkomt, en toch is dit het boek van den zelfmoord. Dit boek, pessimistischer dan
S c h o p e n h a u e r en vroolijker dan ‘gentle Will’, dit harde, drooge, pittige, aparte
boek, dat zonder woorden alles weet te zeggen en altijd in den goeden toon blijft, is
een wreed, zeer wreed boek. Want het constateert niet dat een teringfamilie eigenlijk
moet uitsterven - een medische kwestie die dit boek telkens dreigt te verlagen tot
een medischen roman - maar het predikt dat het sterven beter is dan het leven. Het
meent het ernstig met de leugenachtige overweging van S e n e c a : of het passender
is dat de dood tot ons komt of wij tot hem, en toont verder dat ieder die dit gif in zijn
bloed heeft opgenomen aan dit gif moet sterven. Hoe wreed van een vrouw zóo te
prediken, hoe onvrouwelijk! Ja, en het wreedste hiervan is dat zij het ons dadelijk
toestemt, dat dit al het onvrouwelijkste is wat
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een vrouw kan doen. Als E t h a n , nog journalist, zulk eene vrouw ontmoet, dan gaat
hij haar, die hij bijna ging liefhebben, haten als hij haar betrapt ‘op het spelen van
de rol van een vuile negentiende-eeuwsche J e a n n e d'A r c , die de mannen tot den
strijd en den dood aanzette,’ (I, 1351). De schrijfster weet dus dat men haar die
wreedheid niet in dank zal afnemen - maar, zal zij zeggen: het is de waarheid; en ik
heb niet te vragen welken indruk ik op u maak, maar ik heb de waarheid te zeggen.
Nu, dit was de waarheid voor overbeschaafden als S e n e c a en onze decadenten,
maar dit is de groote leugen voor ons. Neen, tegen het pessimisme van dit boek is
niet veel te zeggen - diepere gemoederen zullen het nooit zonder een goeden ballast
pessimisme kunnen doen - maar tegen het poëtische kleed en den optimistischen
opschik waarmede dit pessimisme aannemelijk wordt gemaakt, naar het oude recept
van H e i n e : kleine liederen te maken van de groote smarten. Neen, de ontzettende
dingen mogen niet met een lach gezegd worden, van de gruwelijke tragedies mag
niet wat ironie gemaakt of wat quasi-poëzie, en een gezonde ziel komt er tegen op
en roept: ‘neen, dat is geen Zonsondergang, dat is een Zonnemoord of liever een
belachelijke poging daartoe. Dat brengt niet naar de Gouden Poort, maar naar de
Hellekrocht.’ Wee hem, die den eersten steen werpt op dien beklagenswaardige,
wien door schuld of vrees het leven te zwaar werd en die als een aangeschotene het
leven uit kruipt, maar dubbel wee hem, die zoo'n armzaligen tobber maakt tot een
held, die zwakheid noemt kracht en wanhoop redding en die tot den dood zegt: ‘mijn
leven!’
Maar - merkwaardige kracht der waarheid - al is Va l , die met gratie den
Zonsondergang tegen zeilt, blijkbaar voor de schrijfster de schoonste figuur, voor
menigen lezer zal, als voor mij de harde Mrs. G a n o de schoonste figuur in het boek
zijn. Want eerlijk en zonder blaam - al is 't niet zonder wond - te overwinnen is toch
oneindig schooner dan met gratie en ongerepte schoonheid de nederlaag te lijden.
Daarbij, moest zij niet eene te krachtige vrouw worden naast al die te zwakke mannen?
Niet één gezonde man staat er onder die hoofdpersonen. Wij willen wel niet de
schrijfster van onnoodige onbeleefdheid tegenover de mannen beschuldigen, maar
moeten toch tot de slotsom komen, dat nu zij den mannen geheel heeft onthouden,
wat die althans eenigszins behoorden te bezitten en dit ruimschoots aan de vrouwen
is geschonken, zij onwillekeurig haar beste vrouwenfiguren daardoor veel te kras en
wat topzwaar heeft gemaakt.
G.F.H.
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Dr. G.W. K e r n k a m p , Over de materialistische opvatting van de
geschiedenis. Amsterdam, S c h e l t e m a en H o l k e m a , 1901.
Mr. C. v a n Vo l l e n h o v e n , Exacte rechtswetenschap. Leiden, B r i l l ,
1901.
Dr. J. Wo l t j e r , Beginsel en norm in de literatuur. Leiden, D o n n e r ,
1901.
Drie akademische redevoeringen, de eerste twee uitgesproken bij de aanvaarding
van het hoogleeraarsambt, de laatste bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije
Universiteit.
Van de beide eersten beantwoordt alleen de tweede aan den meestal zulk een stuk
gestelden eisch, dat de spreker de richting aangeeft, waarin hij de wetenschap zijner
keuze wenscht te beoefenen. ‘Met bontheid en golving van taal’, zoodat het menigen
hoorder groen en geel voor de oogen zal geworden zijn, ontwikkelt de nieuwe
Leidsche hoogleeraar met weldadige warmte en geestdriftig ‘Leidsch’ zijn
diepgeworteld gevoelen, dat de rechtswetenschap allereerst heeft te arbeiden in de
richting van rechtsgemeenschap en ‘uit den baaierd van verschijnselen naast de
onnaspeurlijke weligheid der dispositie van toestanden en betrekkingen een regelmaat
van bewegingswetten (moet) afzonderen, welke alleen kan leeren wáár onze
samenleving, in het juridische, naartoe gaat.’ Een hoog doel stelt zich de spreker,
een vaderlandsch doel, want hij acht ons land, dat van D e G r o o t en A s s e r ,
‘gepraedestineerd’ voor het vergaderen van ‘rijkdom van wijsheid over verband en
wording en gestadige zelfontplooiing van rechtsgemeenschap en recht’. Dat is de
‘exacte studie’, schoongewasschen ‘van wijsgeerige kwakzalf’, die hij zich voorstelt
te zullen beoefenen en doceeren. Met goeden moed zien de buitenstaanden uit naar
de resultaten van zijn arbeid. Het is te hopen en te verwachten, dat meerdere ervaring
hem de oogen zal openen voor eenvoud van taal; niet alleen de hoorder maar ook de
lezer wordt niet gaarne van zin tot zin geplaagd met opzettelijk gelegde knoopen,
die hij toch wel moet ontwarren om het verband te begrijpen, of met zonderlinge
afwisselend banale en diepzinnige woorden en woordverbindingen, die te gezocht
zijn om den schijn van natuurlijkheid te hebben. ‘Simplex veri sigillum’ is een oude
Leidsche spreuk!
Gemakkelijker te volgen moet de andere inaugureele rede geweest
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zijn, een polemiek tegen de vooral door de socialisten verdedigde opvatting als zou
de geschiedenis der menschheid die van den ‘klassenstrijd’ zijn en die klassenstrijd
het product zijn geweest van de economische toestanden, die ‘den reëelen grondslag’
vormen van de geheele menschelijke maatschappij. M a r x en E n g e l s , B e r n s t e i n
en K a u t s k y verkrijgen het woord om hunne opvatting te verdedigen en worden
naar hunne betrekkelijke waarde geschat en bestreden, hoewel de schrijver in het
minst niet de beteekenis van het stoffelijke element in de wereldgeschiedenis
onderschat. Daartegenover worden de ‘burgerlijke’ geschiedschrijvers hier te lande,
met name F r u i n en S. M u l l e r F z ., in bescherming genomen tegen de smalende
uitvallen der socialisten, die hun kortzichtigheid en partijdigheid verwijten. De nieuwe
Amsterdamsche hoogleeraar zal ongetwijfeld de te Amsterdam zoo voor de hand
liggende en ten onzent nog weinig, te weinig beoefende handelsgeschiedenis niet
veronachtzamen: zijn wetenschappelijk verleden is er borg voor, zijne redevoering
wijst er herhaaldelijk op. Zij wekt tevens eenige verwachting, al spreekt zij er niet
opzettelijk over, dat hij voor het stoffelijke het geestelijke element in de geschiedenis
der menschheid ook niet zal verwaarloozen, wat de socialisten wat al te veel plegen
te doen.
Dit kan zeker niet gezegd worden van de derde redevoering, die wij hier hebben
aan te kondigen. ‘Het wezen der poëzie is de kern der literatuur,’ klinkt het ons hier
te gemoet uit den mond van een rechtzinnig geloovige; ‘dat wezen bestaat hierin,
dat zij het ideale uit de realiteit der schepping opvangt en weergeeft in het woord.’
De ‘norm’ der poëzie ligt wat het objectieve betreft hierin, dat de dichter de
onzienlijke dingen als zienlijke voorstelt; wat het subjectieve aangaat daarin, dat de
dichter ‘zegt wat hij waarlijk ziet,’ ‘zingt wat hij waarachtig gevoelt.’ Grondslag der
ware literatuur kan alleen zijn ‘het geloof in den levenden persoonlijken God,’ het
geloof aan Christus, ‘den eeuwigen Logos.’ Diepzinnig wijsgeerig worden deze
beginselen ontwikkeld en de afwijkende meeningen daaraan getoetst. Met nadruk
wordt gewezen op de Heilige Schrift, voor den spreker ‘geen verzameling van
literatuur, nog minder een handboek voor literatuur’ maar de bron van ‘licht dat
schijnt over haar wezen en haar historisch verloop.’ Met kracht handhaaft hij
tegenover P l a t o de realiteit der zinnelijke wereld, die niet maar in schijn leeft doch
is, tegenover A r i s t o t e l e s het innerlijke beginsel der poëzie, die deze alleen zocht
in navolging en nadoen van wat is, tegenover K l o o s (de rangschikking van de drie
naast elkander geve geen aanstoot!) de
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zuivere naïeveteit van den dichter, die spreekt in gewone menschentaal.
Van de drie redevoeringen is deze laatste ongetwijfeld de rijkste en diepzinnigste
en draagt ook, al is zij wat zwaar te verteren, het meest een oratorisch karakter in
den goeden zin des woords. Zij besluit - en dit is in de omgeving, waarin, en de
omstandigheden, waaronder zij werd uitgesproken, niet te verwonderen - met een
eerbiedig saluut aan den leider der nieuwe Regeering. Dat in deze akademische
redevoering de studenten der Vrije Universiteit worden geprezen voor hunne hulp
bij de verkiezingen, voor hunne ‘deelneming aan de politieke actie op eene wijze,
die anderen prijzen en ter navolging aanbevelen,’ schijnt hoogst bedenkelijk. Het is
al meer dan voldoende, dat onze studenten in kerkelijke kampen worden afgedeeld;
als zij zich ook nog in politieke kampen gaan verdeelen, zal het universitair onderwijs
allengs het beeld gaan vertoonen van den strijd van allen tegen allen, het vagevuur,
waaruit de anarchistische heilstaat moet geboren worden. Laten toch onze studenten
hun tijd allereerst gebruiken om te studeeren en hun vrijen tijd niet bederven door
‘kiessport’ in plaats van dat zij, volgens den wijzen raad van den spreker, zich
vermeien in den ‘eenigen’ H o m e r u s , in de ‘hooge lyriek’ van P i n d a r u s , de
treurspelen van S o p h o c l e s , het geheim van P l a t o 's schoon proza, de ‘klankvolle
rhytmiek’ van Ve r g i l i u s , de redekunst van C i c e r o , de oden van H o r a t i u s ,
de diepten der Confessiones van A u g u s t i n u s , in de klassieken van middeleeuwen
en nieuweren tijd. En wat dit laatste betreft - een broedergroet voor den
Calvinistischen hoogleeraar, die met ons in die keurlectuur den besten waarborg ziet
tegen de mode van den dag ook op het gebied der letteren!
P.J.B.
A r t h u r Z a p p . Officiersdochters, feministische roman, vertaald door
B a t s . Leiden, Firma C. K o o y k e r , 1901.
Dit is een Duitsche feministische roman precies zóó, als men zich een Duitschen
feministischen roman zou denken. Altemaal de bekende Duitsche Fliegende
Blätter-typen, minus de jolijt; feministisch of romantisch of beide doende, omdat
het verhaal een feministische roman zou zijn. Drie dochters van een ‘koninklijk
stafofficier’; één ernstig, twee op een bal ‘zwevende in den

Onze Eeuw. Jaargang 1

1311
zevenden hemel’. En waarom? ‘Het geheele officierscorps van het bataljon der jagers
was op het bal, bovendien nog verscheidene grondbezitters uit de omstreken, de
heeren van het gerecht, twee jonge dokters, en verder nog eenige heeren, aan wie
het gelukt was, toegang tot het casinogezelschap te krijgen’. Mij dunkt, deze
beschrijving der stoffage van den zevenden hemel kenschetst reeds het boek.... en
de vertaling. Dat de ‘koninklijke stafofficier’ een zoon heeft, die natuurlijk ook
officier is, natuurlijk ongeneigd is bij het familie-bankroet zijn ‘mooien wapenrok’
aan den kapstok te hangen en op alle ‘burgerlijke’ (sic!) betrekkingen smaalt; dat
deze zoon schulden maakt en ‘schneidig’ er uit ziet, - ge hebt het immers reeds
geraden voordat de schr. het u nog verteld heeft.
Maar wat ge niet raden kunt, dat is de singuliere en droeve wijze, waarop de eene
ernstige en de twee minder ernstige meisjes door de wereld rollen, wanneer na den
dood des koninklijken stafofficiers de nalatenschap (waarschijnlijk exclusief zekere
‘eenvoudige, uit twee rijen bestaande ketting van parelen’) blijkt..... ‘niet veel meer
dan duizend gulden’ te bedragen!
Welnu dan: de ernstige dochter verdient eerst den kost door ‘boordjes naaien’,
weet dan binnen enkele jaren tusschen het geven van privaatlessen door doktores in
de medicijnen te worden en huwt eindelijk een katheder-socialist; de tweede wordt
als winkeljuffrouw door een assessor ten val gebracht en begaat zelfmoord; de derde
doet een rijk huwelijk, verwijdert zich met een anderen man naar Amerika, leeft daar
met hem en hun beider kind overgelukkig, doch zoo straat-arm, dat er niets overblijft
dan gezamenlijk (man, vrouw en kind) den dood door verstikking te zoeken......
De ‘feministische’ tendenz van dezen roman is natuurlijk: dat dit alles noodzakelijk
is, wanneer een koninklijk staf-officier aan zijn vier kinderen behalve een eenvoudig
paarlen collier niet meer dan duizend gulden nalaat. Hetgeen alweder bewijst dat
men (gelijk wij als student plachten te zeggen) niet te voorzichtig kan zijn in de keus
zijner ouders!
H.S.
C. d e Wo l f f . Van een sprookje dat werkelijkheid was. Amsterdam.
Cohen Zonen.
‘Hij zag slechts zwart en haat. Hij voelde, dat hij zijn levensles ontvangen had, dat
hij gevormd was tot een wild beest, dat
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ze zijn welpen ontnomen hebben en nu rondgluurt met roodvlammende oogen naar
die prozarots, naar die menschen, die doorwerken lange, lamme dagen voor centen,
die doodgeboren dingen kunst noemen, die centen moeten hebben om zaakjes te
doen, die in elkaar trappen elk, die het verdomt in hun piassenkar te zitten grijnzen.
Hij stond alleen tegenover het energieke, stropende, natuurverknoeiende menschenras.
Alleen tegenover het proza, dat liegt, liegt als zij1) zegt, dat zij het uitgezogen volk
wil opheffen, dat stom en kortzichtig is, als zij denkt dat zij kunstenaars en menschen
kan broeien in hun broeikasten. Weg met de stad, weg met de koopmansmonarchie,
weg met je shares, weg met je verpestende energieke zakenmenschen, weg
rasbedervers, weg rijken, quasi socialisten, vuile leugenaars, elke daad is een
stommiteit, weg pensioenwet, weg ongevallenwet, vrijheid, licht, boomen voor ons!’
Dit citaat sta hier ter typeering van het boek, welks titel hierboven is afgedrukt.
Veel daaraan toe te voegen is onnoodig. Vóór alles anti-kapitalistisch, wild opgezet,
slordig bewerkt, vol ‘Kraft-ausdrücken’, met anarchistische ‘Anklänge’, is dit werk
van den heer d e Wo l f f . Het onwaarschijnlijke geschiedenisje van een armen
schilder, die, hongerlijdend, f 3000, - weigert voor een schilderij waarvoor hij f 5000,
- vraagt, en die straks zijn vrouw na een ontijdige bevalling door honger en ontbering
ziet sterven, omdat de ‘handelsmonarchen’ en hun satellieten, de kunstkoopers, niet
veel geld voor zijn teekeningen willen geven, - dat verhaaltje is het stramien, waarop
het doorloopend anathema tegen de bezitters geborduurd wordt.
Hoe wonderlijk ver dit sprookje ‘dat werkelijkheid was’ van de werkelijkheid af
staat, blijkt telken weer, zoo vaak niet gescholden, niet georeerd, maar iets concreets
en tastbaars beschreven moet worden. Wanneer de schilder, na met het meisje in het
maanlichtlandschap gewandeld te hebben, in zijn atelier terugkomt, waar ‘het licht
van een klein koperen lampje aan den wand een schemerig licht werpt op den ezel
met het groote onafgewerkte doek er op’, dan.... neemt hij zijn palet en zet met breede
rake penseelstreken het geheele maanlichtgetoover neer! - Hoe dat er wel des morgens
zal uitgezien hebben?! - Wanneer het meisje voor goed zijn leven op het atelier komt
deelen, en zij daar in bekrompen omstandigheden leven, schaffen zij zich ‘een groot
eikenhouten ledikant met gebeeldhouwde stijlen en gedraaide pooten’ aan. Soms
hebben ze

1) Wie ‘zij’?
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nog maar voor een paar dagen brood en koud vleesch; soms ook dat niet, maar het
mooie ledikant blijft ‘als een somber kasteel’ in een hoek van het vertrek staan. Wanneer de schilder ‘als een arme geplukte raaf’ met natte laarzen en sjovel gekleed
zich aanmeldt bij Jonker v a n G o o r , die hem ontvangt (te midden van goudgebiesde
meubelen, gobelins aan de wanden enz.) in zijn rijjas, rijbroek en rijlaarzen, zegt de
Jonker na gevraagd te hebben wat de ander verlangt:
‘Ah, aangenaam je te zien, ga zitten, je excuseert mijn kleeding?’
De schilder bij wijze van antwoord:
‘Paard gereden, Jonker?’
En de ander weer:
‘Ik rij elken morgen peerd’.
Van dit gehalte is de ‘werkelijkheid’ in dit sprookje.
Maar waar de auteur zoo misslaat, waar hij concrete dingen teekent, wat beteekenen
daar zijn fanfaronnades over het ‘leedschreiende menschenras, dat gekromd ligt
onder de kantoren’?!
H.S.
T h é r é s e H o v e n . 'n Zeemansbruid, 2 deelen. Haarlem d e E r v e n
Loosjes.
In dezen roman in twee deelen, eigenlijk een zeer uitgedijde novelle, leeren wij een
tamelijk ijdel, in den grond goed, engelsch meisje kennen, die weigerde ‘'n
Zeemansbruid’ te worden en eindigt met ‘Zeemansvrouw’ te zijn. Het verhaal is niet
gepeperd, volkomen fatsoenlijk (helaas, dat men dit bijna een uitzondering gaat
vinden); maar het heeft een bedenkelijk te kort aan stevigen inhoud en pittige taal.
Het leven is complex, en zoo zijn hier drie motieven door elkander heen gewerkt.
Vooreerst de krisis van het eerste huwelijksjaar, wanneer de jonge echtgenooten de
illusie verliezen dat zij ‘alles’ voor elkander kunnen zijn, niets buiten elkander noodig
hebben; een krisis hier verscherpt doordat de man aan zijn vrouw zijn carrière heeft
opgeofferd. Dan: het groote verschil van nationaal karakter tusschen den hollandschen
marine-officier en de jonge engelsche miss die zijn vrouw wordt. Eindelijk: de
spanning ook in hun verhouding en kring veroorzaakt door den Zuid-Afrikaanschen
oorlog. Hier ware misschien wel iets goeds van geworden, indien...;
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maar alle trekken en opmerkingen zijn zoo wanhopig gewoon en alles is zoolang
gerekt. Ik stel de mogelijkheid dat in de kringen van ‘oom K o e n ’, op het hofje van
‘tante N a a t j e ’ en zelfs bij de oude lui Ve r m e e r dit kalm voortkabbelend gekeuvel
over engelsch volkskarakter, Toynbeewerk enz. enz. ingang vindt; wie aan andere
lectuur gewoon is, zal er geen behagen in scheppen. Het oordeel over dit boek hangt
af van het antwoord op de vraag of de litteratuur de roeping heeft alledaagsche,
gelijkvloersche waarheden over te leveren, dan wel een scherper, frisscher, dieper,
verheffender kijk op het leven moet geven dan het algemeen heeft. Ik kan mij moeilijk
voorstellen dat dit verhaal iemand bezielt of mede sleept. Ook de ontknooping ervan
laat den lezer koel. Het jonge vrouwtje komt niet alleen tot het inzicht en wat meer
zegt tot erkennen van haar onrecht; haar bekeering neemt een hollende vaart: zij
wordt hartstochtelijk bewonderaarster van oom P a u l , en terwijl haar man zijn reis
naar Indië doet, zal zij in Zuid-Afrika de slachtoffers van den oorlog gaan verplegen.
Dan zullen zij hun geluk terug vinden wanneer zij ‘ieder voor zich, de maatschappij
dienen er dan elkander....’. Met dit fraaie voornemen eindigt het boek, zoodat de
lezer zich nu J a n Ve r m e e r kan voorstellen op dat oogenblik varende op een
Harer Majesteits oorlogschepen en M a r i o n als verpleegster in Zuid-Afrika. Maar
- de lezers zijn door het verhaal te weinig geboeid om met hun verbeelding het verhaal
nog voort te spinnen.
De stijl beantwoordt vrij veel aan den inhoud. Niet schaarsch zijn mededeelingen
als de volgende, van de dame die aan 't hoofd staat eener Toynbee-zaal en van de
meisjes die daar komen: (I, 171) ‘'s Zomers ging ze wel eens met ze uit; een paar
keer in 't jaar maakte ze uitstapjes met ze; ze gingen dan naar buiten of naar 't een of
andere museum’.
l.S.
S u z e L a C h a p e l l e - R o o b o l . Voor 't oog van de Wereld. 2 dln.
Haarlem, D e E r v e n L o o s j e s , 1901.
Eigenlijk moest de titel van dezen roman luiden: Voor 't oor van de wereld. Want
‘men’ is dol op zulke boeken. Want wat is voor de wereld al aangenamer thema, dan
een histoire scandaleuse uit een pastorie?
Een zeer verlichte dominee, verliefd op zijn oratorie en hoogen
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hoed, trouwt een lief, natuurlijk vrouwtje - natuurlijk ook rijk. Hij leeft van de
aanbidding die het kasteel en de boeren hunnen lieven dominee gaarne offeren. Zij
echter is veracht, haar natuurlijkheid heet verlegenheid en hare stilheid stijfheid.
Maar ondertusschen - hij verleidt een catechisantje, en weet op zijn vrouw de
verdenking te werpen, dat zij het houdt met een schilder, die op het kasteel logeert.
En dan allerlei lugubre geschiedenissen, natuurlijk hoogst fatsoenlijk verteld, waarin
deze aartshuichelaar zich ‘voor 't oog der wereld’ altijd weet voor te doen als een
engel des lichts.
Nu ja, er is dikwijls strijd tusschen schijn en wezen, en de vorm dient vaak om
innerlijke leegte te bedekken, maar.... maar geen mensch zal aan de hand van dit
geschrijf zich gaan verdiepen in ernstige vragen.
Wil de schrijfster die eens onder de oogen zien - en er is niets tegen dat zij ons
daartoe in een pastorie verplaatst - dan schrijve zij wat pittiger Hollandsch, maar dan
scheppe zij vooral karakters, die het aankijken waard zijn en vertoone ons niet meer
van die wassen beelden eener boerenkermis, die kunnen spreken met mechaniek.
G.F.H.
Va l b o r g I s a a c h s e n - D u d o k v a n H e e l . Noorweegsche Brieven
versierd door G e o r g R u e t e r en G e r a r d a R u e t e r - d e L a n g .
Leiden, E.J. B r i l l , 1901.
Wie zich eens te goed wil doen, geve zich zelven dit boek. Frisch is de fijne teekening
van De Hellelandsche Pastorie, aardig zijn de echt-Noorsche omslagteekeningen en
vignetten, die in de verte herinneren aan ons Urker en Friesch houtsneewerk, en
versterkend is het idealisme dat ons uit die Noorsche pastorie tegenwaait. Een heldere,
vroolijke, innige vrouwestem klinkt u tegen uit dit boek - niet de stem van een vrouw,
die met propagandalawaai of mannenmanieren het nu eens zal komen zeggen. Neen
zij vertelt u van Noorwegen, d.i. van haar liefde voor Noorwegen - want een vrouw
kent alleen wat zij lief heeft - en of zij dan vertelt van kippen die glas moeten eten
om eieren te kunnen leggen, of van hooien, visschen en aardappelenrooien, of van
R o s s e t t i , T h o r e a u , To o r o p , G r i e g , N o v a l i s , v a n E e d e n en Wa l t
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W h i t m a n , die zij allen met echt-Hollandsche belezenheid en wijdhartigheid in
haar pastorie heeft binnengeleid, of ook van haar Bijbel en kerkgangen, altijd luistert
gij naar haar en zij weet dát in u te brengen, waarvan haar boek vol is, n.l. kinderlijke
stemming.
En in die kinderlijke stemming komt gij op voor Holland en zegt haar dat onze
heiboeren even vroom en ridderlijk en aristocratisch zijn als haar Noorsche boeren
- als men ze maar kent zooals zij de hare kent - en geeft haar maar op één voorwaarde
vergiffenis, op deze: dat zij ons spoedig nieuwe Noorweegsche Brieven zendt, en
liefst nog wat Novellen er bij.
G.F.H.
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